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Vooraf

Het schrijven van een dissertatie vindt plaats in afzondering. De stilte van
de studeerkamer is essentieel voor de vele uren van lezen en schrijven.
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prof.mr. A.K. Koekkoek, dank zeggen voor zijn altijd punctue1e commen-
taar en zinvolle suggesties. Bovendien liet hij mij een grote mate van
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ik voor zijn glossen bij het manuscript. Vervolgens ben ik dank verschuldigd
aan de collega's Ton Beers, Wim van de Donk en Paul Zoontjens voor
hun suggesties en ideeen. Ook buiten de vakgroep Staatsrecht, bestuursrecht
en bestuurskunde waren velen behulpzaam bij het vinden van relevante
documenten. In het bijzonder wil ik hier zwager Frits Helderman en Sierk
Plantinga, hoofd studiezaal van het Algemeen Rijksarchief vermelden.
Tijdens de onderzoekperiode van de zomer van 1987 tot december 1992
zijn ook vele student-assistenten behulpzaam geweest. Met name dankzij
het werk van Harm van Berkum en Gertjan Leenknegt is de lijst van verkort
aangehaalde literatuur tot stand gekomen. Vanwege het feit dat dit boek
geheel met de hand is geschreven door een PC-analfabeet ben ik veel dank
verschuldigd aan Ann Musters. Zij droeg zorg voor de fraaie lay-out van
dit boek. Ineke Sijtsma wierp een deskundig oog op de summary. Tenslotte
zijn daar mijn ouders. Mijn liefde voor en dankbaarheid aan hen is niet
in woorden uit te drukken. Aan hen draag ik dit boek op.

's- Hertogenbosch
voorjaar 1993

Eric Janse de Jonge
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Verklarende begrippenlijst

Accounting officer (Eng.) Hoge ambtenaar, meestal benoemd door
de Treasury, die de wettelijke bevoegd-
heid heeft de rekeningen te ondertekenen
waarvoor hij de verantwoordelijkheid
draagt. Hierover dient hij verantwoor-
ding af te leggen aan de Public Accounts
Committee van het House of Commons.

Account (VS) Afzonderlijke financiele verslaglegging
waarin aIle begrotings-, beheers- en/of
boekhoudkundige activiteiten worden
vastgelegd.

Account of appropriation (Eng.) Overzicht van de door het parlement
gevoteerde begrotingsgelden en de wer-
kelijke uitgaven en inkomsten. Tevens
bevattend een verklaring voor eventuele
belangrijke verschillen tussen beide
bedragen.

Agency (lett.: bureau of agents chap ) Inde ruim-
ste zin een departement, bureau of enig
andere instelling belast met uitvoerende
taken onder verantwoordelijkheid van
de Amerikaanse regering (31 u.S.C.
101). In Engeland spreekt men sinds
1988 van executive agencies.

Appropriation Toewijzing van geldmiddelen voor be-
paalde doe1einden.

Appropriation Act (Eng.) Wet waarin middelen worden toegewe-
zen voor door het parlement vastgestelde
doeleinden en maxima.

Appropriation Act (VS) Wet, voorbereid en opgesteld door de
Appropriations Committees van Huis en
Senaat, die departementen en federale
agencies de wettelijke bevoegdheid
geven verplichtingen aan te gaan en
kredieten op te nemen bij de Treasury
voor bepaalde doeleinden.
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Verklarende begrippenlijst

Authorization (VS)

Authorization Committee (VS)

Bill
Budget Authority (VS)

Budget Day (Eng.)

Concurrent resolution on the
budget (VS)

Continuing resolution (VS)

Deferral
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Goedkeuring van het invoeren of conti-
nueren van federale programma's of
agencies voor bepaalde of onbepaalde
tijd. De Authorization Act is een wet
door het Congres aangenomen die het
voorgaande vastlegt en tevens de alge-
mene doeIstellingen formuleert en een
totaalbedrag vaststelt ten aanzien van de
begrotingsmachtiging die in eenjaarlijk-
se Appropriation Act kan worden ver-
leend.
Vaste commissie van Huis of Senaat die
de wettelijke bevoegdheid heeft bepaalde
federale programma's of agencies in te
voeren of te continueren.
WetsvoorsteI
Door de wet verleende machtiging om
financiele verplichtingen aan te gaan die
direct of in de toekomst leiden tot uitga-
ven voor de federale regering.
Dag waarop de Engelse minister van
financien (Chancellor of the Exchequer)
de begroting van de regering indient bij
het Lagerhuis.

Resolutie, aangenomen door beide hui-
zen van het Congres, waarin de begro-
ting van het Congres voor het komende
begrotingsjaar wordt vastgelegd.
Resolutie van beide huizen van het Con-
gres waarin de federale regering tijdeJijk
(meestal voor enkele dagen) middelen
krijgt toegewezen om het regeringsappa-
raat en de overheidsinstellingen verder
te laten functioneren. Deze resolutie kan
pas worden aangenomen indien op 1
oktober nog geen nieuwe begroting is
vastgesteld door het Congres.
MaatregeI van de President op grond
waarvan tijdeJijk geen verplichtingen



Verklarende begrippenlijst

Fiscal of Financial Year
Financial resolution (Eng.)

Impoundment (VS)

Joint resolution (VS)

Line-Item Veto (VS)

Outlays (VS) of Outturn (Eng.)

Pay-as-you-go (VS)

Reconciliation (VS)

en/ of uitgaven worden gedaan of vertra-
ging van de verplichtingen en/of uitga-
ven plaatsvindt.
Begrotingsjaar
Resolutie van de regering, ingediend
door de Treasury bij het Lagerhuis,
waarin de te verwachten inkomsten en
uitgaven van een wetsvoorstel zijn opge-
nomen.
Elk handelen of niet-handelen van de
uitvoerende macht waardoor geen ver-
plichtingen en/ofuitgaven tot stand ko-
men.
Gezamenlijke resolutie van beide huizen
van het Congres die kan leiden tot een
wet. Derhalve geen wezenlijk verschil
met een bill.
Nog niet bestaande bevoegdheid van de
President am specifieke begrotingsposten
(items) met een veto te treffen.
Het uitkeren van geld, cheques of het
verrichten van elektronische overheve-
ling van geld met het doel te voldoen
aan financiele verplichtingen.
Budgettair-neutraal mechanisme in de
Budget Enforcement Act van 1990.
Indien het Congres uitgaven of inkom-
sten zodanig wijzigt dat dit leidt tot een
verhoging van het begrotingstekort, dan
dient het Congres tegelijkertijd een
evenredige vermindering van de uitgaven
of verhoging van de inkomsten vast te
stellen voor hetzelfde begrotingsjaar. Zie
verder: sequestration.
Procedure in het Congres waarbij een
schikking plaatsvindt tussen de totale
bedragen voor inkomsten, uitgaven, kre-
dieten en schuld voor een bepaald begro-
tingsjaar en dezelfde totale bedragen
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Inleiding

1.1 Aanleiding en motivering

Inleiding en uitgangspunten

Deze studie is uit verbazing geschreven. Verbazing over de gebrekldge
wijze waarop het parlement de inkomsten en uitgaven van de regering mede
vaststelt en verbazing over het gebrek aan een zorgvuldige en effectieve
controle op de verrichte uitgaven tijdens en na afsluiting van een begro-
tingsjaar. Al geruime tijd is bekend dat het Nederlandse parlement
nauwelijks gebruik maakt van zijn oudste en meest fundamentele recht,
het budgetrecht. Reeds in 1960 wees de commissie inzake een herziening
van de Comptabiliteitswet (beter bekend als de commissie-Simons) erop
dat Tweede noch Eerste Kamer wezenlijk invloed uitoefenen op de
rijksbegroting.' Het gelijk van deze stelling werd jaren later bewezen door
de uitkomsten van de parlementaire enquete in 1985 inzake de opkomst
en ondergang van het Rijn-Schelde-Verolme concern.' De regering had
met instemming van het parlement vele jaren omvangrijke financiele steun
aan het RSV -concern verleend. Uiteindelijk ging het concern echter ten
gronde. De enquetecommissie concludeerde na een grondige en uitvoerige
studie onder meer dat de Tweede Kamer tijdens dit debacle vaak afwezig,
onoplettend of vergeetachtig was. 3 In het Verslag over 1986 deed de
Algemene Rekenkamer onderzoek naar de begrotingsuitvoering in de periode
1981-1985. De Rekenkamer concludeerde onder meer dat jaarlijks vele
miljarden guldens werden uitgegeven door ministers zonder dat de Staten-
Generaal deze uitgaven formeel hadden goedgekeurd. Bovendien werd een
zeer aanzienlijk deel van de wijzigingen in de loop van het begrotingsjaar
niet eens ter kennis van het parlement gebracht. Ministers informeerden
derhalve de kamer niet tijdig en onvolledig. Op haar beurt was de Tweede
Karner echter onvoldoende gemteresseerd in de uitvoering van de begroting.
Dit alles betekende, aldus de Rekenkamer in haar jaarverslag, dat het

1 Commissie-Simons 1960, p. 131 en 132.
2 Tweede Kamer 1984 - 1985, 17817, nrs. 16 - 21 (16 delen).
3 Idem, nr. 16, p. 456.
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budgetrecht van het parlement ernstig was uitgehold." Uit het jaarverslag
over 1987 van de Algemene Rekenkamer blijkt vervolgens dat het parlement
talloze beslissingen neemt zonder te weten wat die besluiten kosten. Volgens
de Rekenkamer schuilt het probleem vooral in ernstige tekortkomingen in
de financiele informatieverschaffing bij wetsvoorstellen. In bijna de helft
van de gevallen werd niet duidelijk of aan een wetsvoorstel uitgaven en
ontvangsten zouden zijn verbonden; waar dat weI het gevaI was, werd
bovendien in het overgrote deel der gevallen niet duidelijk tot welke omvang
er uitgaven en ontvangsten werden verwacht. In het verslag constateerde
de Rekenkamer dat de Tweede Kamer zelf kansen heeft laten liggen om
in een later stadium van de parlementaire behandeling alsnog de ontbrekende
informatie te verwerven.' Recentelijk constateerde de voorzitter van de
Tweede Kamer in zijn nieuwjaarstoespraak op 5 januari 1993 dat de
Europese besluitvorming een aanslag betekent op de nationale begrotingen
zonder dat daar een democratische controle tegenover staat.
'Er wordt gesold met het budgetrecht van de Tweede en Eerste Kamer',
aldus de kamervoorzitter. 6

Er is derhalve aIle aanleiding een grondig onderzoek in te stellen naar
de inhoud en omvang van het budgetrecht van het parlement. Dit zal vanuit
een historisch-staatsrechtelijk oogpunt gebeuren. Uitgangspunt is het in
artikel 105 Grondwet geformuleerde budgetrecht van de Staten-Generaal.
Dit artikel draagt het parlement op als medewetgever en als controleur van
de regering op te treden. Het budgetrecht, de Engelse aanduiding is the
power of the purse, is nauw verbonden met het recht van de wetgever om
aan individuele burgers belastingen en andere heffingen op te leggen. Deze
bevoegdheid vinden we in ons land geformuleerd in artikel 104 Grondwet.
Beide aan deze bevoegdheden ten grondslag liggende beginselen, de
belastingheffing uit kracht van een wet en de medewetgevende en
controlerende taak van het parlement bij begrotingswetgeving, staan aan
de oorsprong van het ontstaan van Westeuropese parlementaire democratie-
en, het eerst in Engeland en later op het Europese vasteland zoals inNeder-
land. Ook het ontstaan van de Verenigde Staten als onafhankelijke natie
is grotendeels te verklaren uit het verzet van de Amerikaanse kolonisten
tegen de arbitraire belastingheffing door de Engelse regering in de tweede
helft van de 18e eeuw. Belastingheffing en de zeggenschap over de besteding

4 Tweede Kamer 1986 - 1987,19905. ill. 2, p. 64.
5 Tweede Kamer 1987 - 1988, 20485, ill. 2, p. 43-49 en 50.
6 Financieel Dagblad, 6 januari 1993.
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van de inkomsten staan derhalve aan de oorsprong van de democratie. 7 Het
hierna uitvoerig te bespreken budgetrecht van het parlement is het residu
van een eeuwenlange rechtsontwikkeling in onder meer Engeland, Nederland
en de Verenigde Staten.

Een ander motief om het budgetrecht als studieobject te kiezen is dat
er een nauw verband bestaat tussen het budgetrecht en het verdelingsvraag-
stuk. De jaarlijkse vaststelling van de begroting betekent datkeuzes moeten
worden gemaakt inzake de aanwending van gevorderde belastinggelden
van individuele burgers en bedrijven voor bepaalde doeleinden. Deze keuzes
zijn zowel van politieke, ideologische, juridische als sociaal-economisch-
financiele aard. De begroting van de (federale dan weI nationale) overheid
is van groot belang voor de allocatie van middeIen, stabilisatie van de
economie en herverdeling van inkomen en vermogen. Gelet op deze drie
functies wordt het begrotingsbeleid ook weI het hart van het politieke proces
genoemd, terwijl de begroting zelf wordt aangeduid als het kristallisatiepunt
van maatschappelijke en politieke twisten."

Als argument kan worden aangevoerd dat de betrokkenheid van het
parlement bij de besIuitvorming over de jaarlijkse begroting van essentiele
betekenis is voor een voIwaardige parlementaire democratie. Reeds in het
middeleeuwse Engeland gold, zoals hie rna in hoofdstuk 3 nog zal blijken,
het adagium No taxation without representation. De vertegenwoordiging
van de burgers in het parlement is een van de fundamenten waarop onze
democratische rechtsstaat is gebaseerd. Het parlement dient het gehele
Nederlandse volk te vertegenwoordigen, aldus de Grondwet in artikel50.
Maar ook een tweede functie van een volksvertegenwoordiging is hier van
belang: het parlement moet uiting geven aan de gevoelens, gedachten en
sentimenten die in de samenleving omgaan.? Dit betekent dat burgers zich
moeten kunnen herkennen in hun vertegenwoordigers. Met andere woorden:
door de volksvertegenwoordigers moet zichtbaar worden gemaakt wat er
met de belastingcenten van de burgers gebeurt. Precies op dit punt is het
met het Nederlandse parlement de Iaatste jaren de verkeerde kant opgegaan.
De politici lijken niet meer in staat Ieiding te geven aan de openbare
meningsuiting. Er is sprake van een afnemende controle op de regering.
Waar de controle op de uitvoerende macht afkalft, neemt tevens het geloof

7 Aldus E.M. Meijers, Belastingen als rechtsbegrip, in: Tractatus Tributarii, opstellen op
belastinggebied aangeboden aan P.J.A. Adriani, Haarlem 1949, p. 5, noot 2.

8 J .K.T. Postma, Europese eenwording en nationaal begrotingsbeleid, in: Sociaal-economische
wetgeving, Tijdschrift voor Europees en economisch recht 6 (1992), p. 497.

9 De journalist Walter Bagehot noemde dit de ' expressive function' van het parlement (Bagehot
1963, p. 152).
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van de burgers in de democratie af en ontstaat een afstand tussen overheid
en burger. Burgers verliezen zo geleidelijk het vermogen om democratische
waarden in hun zelfbeeld op te nemen. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling
omdat in de praktijk geen enkele samenleving lang kan blijven bestaan als
ze uitsluitend is gebaseerd op rationele berekening en begeerte.'?

Aan de bier geschetste ontwikkelingen zijn de volksvertegenwoordigers
echter ook zelf mede schuldig. Uit recent onderzoek is gebleken dat
kamerleden zich te veel ambtenaar voelen en zich ontwikkelen tot sector-
specialist. Het parlement lijkt in zijn detailzucht zo ver te gaan dat men
moet wedijveren met de deskundige ambtenaren," terwijl kamerleden de
bureaucratie juist behoren te controleren. Deze detailzucht komt vooral
tot uitdrukking bij budgettaire beslissingen. De overheidsfinancien zijn thans
zeer complex en hang en nauw samen met het totale overheidsbeleid. Van
parlementariers vergt dit enerzijds deskundigheid en anderzijds een zekere
afstand. De praktijk in politiek Den Haag laat echter zien dat ministers en
kamerleden vluchten in de vermeende zekerheid van cijfers en modellen.
De discussies in de kamer en de media worden vaak gevoerd op basis van
cijfers die op tienden achter de komma zijn gespecificeerd. Het jaar 1992
is in dit verband illustratief geweest. 12 Het debat wordt gevoerd door
kamerleden, ministers en ambtenaren met een enorme zogenaamde
dossierkennis. Maar dossierkennis aIleen is dor, visieloos en formalistisch
van aard.

Een laatste motief om onderzoek te verrichten naar het budgetrecht is
gelegen in het feit dat bier sprake is van een dilemma van de democratie.
Enerzijds kan gewezen worden op het gezag en de autoriteit van de regering.
Om de verantwoordelijkheden die bieruit voortvloeien aan te kunnen, moet
de regering bescbikken over financiele middelen. Anderzijds dient gewezen
te worden op de medewetgevende en controlerende taak van het parlement.
De vraag die zich hier voordoet, is in hoeverre beide democratische en
rechtsstatelijke eisen zich tot elkaar verhouden. 13 Dit dilemma wordt nog
eens versterkt door het gegeven dat het Nederlandse parlement zoals gezegd
optreedt als medewetgever en als controleur. Dit betekent dat het parlement

10 Fukuyama 1992, p. 241; zie tevens over de essentiele waarde van de controle voor de
democratie: H. D. Tjeenk Will ink , Toespraak voor het Internationale Symposium" Archives
et I'Europe sans Frontieres" op 3 oktober 1991 te Maastricht, p. 6.

11 NRC Handelsblad 14 maart 1992, p. 39 en uitvoerig Thomassen e.a. 1992, p. 195-224.
12 De secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken spreekt in dit verband

van een "heel kortademige besluitvorming"; L.A. Geelhoed, Meer dynamiek gevraagd, in:
Ecanamisch-Statistische Berichten 1993, p. 4-8.

13 Zie over de verwevenheid van wetgevende en uitvoerende macht het inmiddels klassieke
opsteI van T. Koopmans, De rol van de wetgever, in: Koopmans 1991, m.n. p. 157-162.
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v66r de vaststelling van het te voeren beleid en achteraf, na afsluiting van
het begrotingsjaar, betrokken is bij het beleid. De indruk bestaat dat met
name de Tweede Kamer, mede om de hiervoor aangegeven motieven, ertoe
neigt om zoveel mogelijk invloed voorafuit te oefenen op de regering. De
kamer is derhalve geneigd 'mee te regeren' .14 Uit de RSV-enquete is onder
meer gebleken dat dit meeregeren door de kamer niet altijd tot indrukwek-
kende resultaten leidt. De medewetgevende taak van de Tweede Kamer
zou ook in formele zin tot uitdrukking moeten komen in een aantal effectieve
pariementaire instrumenten. Hiervan is echter geen sprake. Zo heeft de
Tweede Kamer nog nimmer gebruik gemaakt van het door de Grondwet
indirect erkende recht om suppletoire begrotingen in te dienen. Bovendien
maakt de Kamer relatief weinig gebruik van het recht van amendement
om algemene en suppletoire begrotingswetvoorstellen te wijzigen. Ten derde
kan gewezen worden op de in februari 1991 door de regering uitgebrachte
Tussenbalans," die een miljardenoperatie inhield die zijn weerga in de
Nederlandse economische politiek niet kent. De Tussenbalans werd echter
als brief naar de kamer gestuurd. Amendering was derhalve onmogelijk.
De Tweede Kamer beperkte zich tot het aannemen van een aantal moties.
Kortom, de Tweede Kamer ontbreekt het niet aileen aan eenjuiste houding
en mentaliteit maar ook aan een effectief gebruik van instrumenten om haar
taak als medewetgever en controleur op het terre in van de overheidsfinancien
waar te maken. De macht lijkt thans (te veel) te liggen bij de regering.

1.2 Probleemstellingen definitie,

Uit de voorgaande beschouwing vloeit de hoofdvraag van deze studie voort:

Op welke wijze kan aan het budgetrecht meer inhoud worden gegeven zodat
het Nederlandse parlement beter in staat is zijn taken als medewetgever en
controleur op het terre in van de begrotingswetgeving te vervullen?

Vitgangspunt bij de hoofdvraag van deze studie is dat het budgetrecht van
de Tweede kamer der Staten-Generaal zoals geformuleerd in artikel 105
Grondwet als een gegeven wordt beschouwd. De aanbevelingen op basis
van het onderzoek zijn niet gericht op ingrijpende staatsrechtelijke
hervormingen, noch - op een enkel onderdeel na - op wijziging van de

14 Zie over dit 'meeregeren' door de kamer: Rapport onderzoek van de organisatie en de
werkwijze der Kamer (Tweede Kamer 1985-1986, 19336, ill. 2), p. 4-6.

15 Tweede Kamer 1990 - 1991,21998, ill. 2.
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Grondwet. De beantwoording van de hierboven geformuleerde hoofdvraag
dient te worden gevonden in de wijze waarop de Tweede Kamer van haar
budgetrecht gebruik maakt. Ret gaat hierbij derhalve om de instrumenten
en middelen van de kamer om het budgetrecht daadwerkelijk inhoud te
geven. De vraag kan worden gesteld van welke middelen en op welke wijze
de parlementen in de Verenigde Staten en Engeland gebruik maken om
inhoud te geven aan het budgetrecht. Nagegaan zal worden wat deze
middelen zijn en in hoeverre ze in de drie te bestuderen landen bijdragen
aan een vergroting van de invloed van het parlement op de begroting.

De centrale vraagstelling kan onderverdeeld worden in diverse
deelvragen. Op welke wijze is in de drie te onderzoeken regeringsstelsels
het budgetrecht van het parlement geregeld en hoe is de bevoegdheidsverde-
ling precies geregeld? Wat zijn de staatsrechtelijke en politieke verhoudingen
tussen regering en parlement en wat kan er gezegd worden over de
machtsverdeling tussen deze organen? Waar liggen de wortels van het
budgetrecht en hoe heeft het budgetrecht zich in de loop van de staatkundige
en politieke geschiedenis ontwikkeld? Wat is de procedure die wordt gevolgd
bij de begrotingsopstelling, -vaststelling en -uitvoering? Tenslotte kan de
vraag worden gesteld hoe de antwoorden op de voorgaande vragen moeten
worden beoordeeld in de context van de te onderzoeken regeringsstelsels.

Uit deze vragen kan de lezer afleiden dat deze studie een staatsrechtelijke
beschouwing is over het budgetrecht van de parlementen van de drie te
bestuderen landen. Deze staatsrechtelijke invalshoek brengt beperkingen
met zich. Zo zal de lezer geen beschouwingen aantreffen over bijvoorbeeld
de verschillende begrotingssystemen zoals het Planning Programming and
Budgeting System (PPBS), noch over begrotingsmethoden om uitgavensoor-
ten te categoriseren zoals begrotingsfondsen, private frnanciering en de
mogelijke invoering van de kapitaaldienst. Evenmin zal aandacht worden
besteed aan de frnancieel-economische voor- of nadelen van een omvangrijk
begrotingstekort. Ook de rol van de informatisering in het openbaar bestuur,
hoe interessant ook, komt in deze studie niet aan de orde. Verwezen zij
naar de - omvangrijke - literatuur op deze terreinen zoals die tot stand
is gebracht vanuit de disciplines van de leer der openbare financien en de
bestuurskunde. Deze studie beperkt zich echter niet uitsluitend tot een
analyse van de relevante (grond)wetsbepalingen en de daarmee in verband
staande bevoegdheden van regering en parlement. Met name in de
paragrafen 2 en 4 van de volgende drie hoofdstukken zal aandacht worden
besteed aan vragen hoe het budgetrecht zich in de loop van de geschiedenis
heeft ontwikkeld in de praktijk van alledag en hoe politici, ambtenaren en
deskundigen van de drie landen zelf aankijken tegen de jaarlijkse begro-
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tingscyc1us. Deze studie is derhalve niet uitsluitend gebaseerd op juridische
literatuur maar ook op diverse rapporten en studies vanuit andere disciplines,
memo ires van politici en beleidsmakers en eigen onderzoek gebaseerd op
gesprekken met deskundigen in de Verenigde Staten en Engeland. Getracht
wordt een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de werking van het
budgetrecht in de drie te onderzoeken landen.

De term budgetrecht is reeds diverse malen gevallen. In de Nederlandse
juridische literatuur zal men - helaas - zelden beschouwingen van enige
omvang over het budgetrecht aantreffen. 16 Voor het vervolg van deze studie
is het essentieel het begrip budgetrecht nader te omschrijven. Gelet op
artikel105, eerste en derde lid, Grondwet en de term power of the purse
in de Verenigde Staten en Engeland kan de volgende omschrijving van het
budgetrecht worden omgeven:

de bevoegdheid van het parlement om op voorstel van de regering de
begroting van inkomsten en uitgaven voor het volgende begrotingsjaar
(mede) vast te stellen en
de bevoegdheid van het parlement, daarbij ondersteund door een
rekenkamer, de ontvangen inkomsten en de verrichte uitgaven te
controleren op hun rechtmatigheid en doelmatigheid.

1.3 Methode van rechtsvergelijkingen opzet van het onderzoek.

Gekozen is voor een rechtsvergelijkende studie naar het budgetrecht in de
Verenigde Staten, Engeland en Nederland. Om een aantal redenen is voor
rechtsvergelijking gekozen. Ten eerste biedt rechtsvergelijking de
mogelijkheid om met een frisse blik het eigen systeem te bestuderen.
Vandaar dat in het onderzoek eerst het Amerikaanse en Engelse systeem
aan de orde worden gesteld. Ten tweede zal worden getracht oplossingen
aan te drag en voor het gebrekkige budgetrecht van het Nederlandse
parlement. Rechtsvergelijking biedt de mogelijkheid om elders gevonden
succesvolle oplossingen voor hetzelfde probleem te bestuderen en na
beoordeling toe te pass en op de Nederlandse situatie. Vervolgens kan erop
gewezen worden dat het eigen nationale regeringsstelsel en rechtsstelsel
zich in de loop van de geschiedenis nimmer geisoleerd ontwikkelt. Altijd
is er sprake geweest van buitenlandse invloeden. Ten vierde wordt

16 A.M. Donner merkt terecht op dat in een recent studieboekover het Nederlandse staatsrecht
slechts kort aandacht wordt besteed aan het budgetrecht en de begrotingsprocedure. Zie zijn
bespreking van C.A.J.M. Kortmann, ConstitutioneelRecht, in: R.M. Themis 1991, p. 178
en 182.
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rechtsvergelijking mogelijk gemaakt doordat er een uitstekende toegang
is tot de bronnen van het Amerikaanse en Engelse regeringsstelsel.
Bovendien was het mogelijk naar beide landen meerdere studiereizen te
maken en met deskundigen ter plaatse uitvoerig van gedachten te wisselen.

Dit laatste leidt tot de vraag waarom een vergelijkende studie is gemaakt
van de Verenigde Staten, Engeland en Nederland. Vooropgesteld dient te
worden dat een grondige rechtsvergelijkende studie bij voorkeur beperkt
dient te zijn tot enkele landen. Bestudering van meer landen zou mogelijk
zijn geweest maar dan had dit consequenties voor de wijze van behandeling
en de - nog grotere - omvang van deze studie." Bovendien kan een
onderzoeker niet alles lezen en is, gelet op de andere taken van een
universitair docent, zijn onderzoekstijd beperkt."
Allereerst dient vastgesteld te worden dat de drie te onderzoeken landen
gemeenschappelijke noemers hebben in de structuur en de functies van hun
regeringsstelsels. Wat betreft de structuur van de regeringsstelsels in de
Verenigde Staten, England en Nederland hebben de drie landen ten eerste
het beginsel van de democratie gemeenschappelijk. In de literatuur wordt
besproken van de zogenaamde liberale democratieen. De gemeenschappelijke
kenmerken van een democratie zijn het bestaan van een parlement dat
rechtstreeks door de bevollcing wordt gekozen in vrije en geheirne
verkiezingen, een parlement dat een belangrijk aandeel heeft in het
wetgevingsproces en een regering die belast is met de uitvoerende macht
en wordt gecontroleerd door een parlement. 19 Ten tweede kan gewezen
worden op het beginsel van de machtenscheiding dat aan alle drie
regeringsstelsels ten grondslag ligt. Zoals hierne nog zal blijken, is dit
beginsel in de praktijk in de drie landen verschillend toegepast. Ten derde
geldt als gemeenschappelijke noemer het beginsel van de rule of law in
de VS en Engeland en het vergelijkbare beginsel van de rechtsstaat in
Nederland. Dit beginsel houdt in dat in de drie landen staat en burger zijn
onderworpen aan de heerschappij van het recht. Tevens betekent dit beginsel
dat er sprake is van een onafhankelijke rechter die onder meer de burgers
op basis van hun rechten kan beschermen tegen een willekeurige overheid.
Deze drie gemeenschappelijke noemers in onderling verband leiden in de
praktijk van de drie landen tot een systeem van checks and balances waarbij
de drie machten elkaar over en weer en onderling in evenwicht houden.

17 Zie hierover Kokkini-Iatridou e.a. 1988, p. 19,20 en 138. In aansluiting op de visie van
de auteur is hier gekozen voor twee landen waarvan ik interessante suggesties verwacht voor
het hier te behandelen onderwerp.

18. Koopmans 1986, p. 3 die stelt dat talenkennis en leeshonger beperkt zijn.
19 Koopmans 1986, p. 2 en 3 en Kokkini-Iatridou e.a. 1988, p. 139-141.
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Wat betreft de functie van de drie te onderzoeken regeringsstelsels kan
gewezen worden op het feit dat in de drie landenjaarlijks door de regering
een begroting bij het parlement wordt ingediend. Indeze jaarlijkse begroting
worden voorstellen gedaan voor het te voeren regeringsbeleid voor het
komende begrotingsjaar en wordt het parlement gevraagd machtiging te
verlenen voor het doen van uitgaven. Een begrotingswet heeft in de drie
landen derhalve dezelfde functie.

Binnen de groep van liberale democratieen is een beperking aangebracht
tot de regeringsstelsels van de Verenigde Staten en Engeland. De eerste
reden voor deze beperking is dat, althans op papier, beide landen beschikken
over een parlement dat de volledige zeggenschap heeft over de vaststelling
van de begroting. Dit vereiste is van groot belang; het is door James
Madison als volgt treffend onder woorden gebracht: 'This power over the
purse may in fact be regarded as the most complete and effectual weapon,
with which any constitution can arm the immediate representatives of the
people, for obtaining a redress of every grievance, and for carrying into
effect every just and salutary measure' .20 Een tweede argument is dat, het
behoeft nauwelijks nadere uitleg, de regeringsstelsels van de Verenigde
Staten en Engeland onderling zeer veel invloed op elkaar hebben gehad
en dan met name op het terre in van de financien." Beide stelsels hebben
hun wortels in de Common Law. 22 Ten derde hebben de VS en Engeland
in het verleden veel invloed uitgeoefend op de vormgeving van het Neder-
landse regeringsstelsel. 23 Maar ook het gewest Holland en Engeland hebben
op hun beurt de VS sterk beinvloed. 24 Ten vierde heeft het budgetrecht een
lange voorgeschiedenis. De wortels van het budgetrecht zijn in Engeland
te vinden en in Amerika werd voor het eerst in een Grondwet het
budgetrecht geregeld. Ten vijfde kan het budgetrecht pas volledig tot
ontwikkeling komen indien er sprake is van een lange en stabiele ontwikke-
ling van de democratische rechtsstaat in Nederland en in Engeland en de
VS van de rule of law. Dit is een voorwaarde voor een parlement dat
geleidelijk de zeggenschap over de financien naar zich toe wil trekken. Deze
overweging verklaart tevens waarom landen als bijvoorbeeld de Bondsrepu-
bliek Duitsland en Frankrijk niet bij deze studie zijn betrokken. Duitsland
is pas zeer laat een eenheid geworden en kent geen langdurige democratische

20 Madison in No. 53 van The Federalist 1987, p. 300.
21 Zie hierover Bradshaw/Pring 1972, p. 306-313.
22 Zie hierover uitvoerig Atiyah/Summers 1987, m.n. p. 115 e.v.
23 Zie hierover Schulte Nordholt 1979; Van der Pot/Donner/Prakke 1989, p. 58 e.v. en hiema

2.1.1.
24 Zie ondenneer Fukuyama 1992, p. 243.
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traditie." Frankrijk is inmiddels aan de Vijfde Republiek toe en heeft vele
staatsgrepen gekend. Het politieke systeem is instabiel, in tegenstelling tot
de zeer stabiele bureaucratie. Bovendien is de begrotingsprocedure zodanig
geregeld dat de President de schatkist bijna als zijn persoonlijk eigendom
beschouwt. 26 Een laatste argument is dat een vergelijking met landen die
te kampen hebben met dezelfde budgettaire en institutionele problemen als
Nederland interessant kan zijn. Bovendien gaat het zowel in Engeland als
de VS om begrotingsstelsels en bedragen die van veel grotere omvang zijn
dan de Nederlandse situatie.

Bij de rechtsvergelijking doen zich echter ook problemen voor. 27 De
begrippen zijn soms verschillend en de instellingen en procedures zijn vaak
van een andere aard. De interpretatie van de bronnen van het desbetreffende
regeringsstelsel kan riskant zijn. Bovendien is het publiekrecht van elk van
de te bestuderen landen nationaal getint en zijn er geen intemationale
definities en begrippen voorhanden. Vervolgens zijn in elk van de drie
landen de invloeden van buiten op het publiekrecht groot en is er een
samenhang tussen het publiekrecht en de historie, de politieke cultuur en
het econornische stelsel. Dit alles betekent dat dit rechtsvergelijkende
onderzoek beperkingen met zich brengt. Gelet op de suggesties en aanwijzin-
gen van met name Koopmans" is gekozen voor de volgende methode van
rechtsvergelijking.

Allereerst is gekozen voor de behandeling van het budgetrecht per land
en niet voor een thematische benadering waarbij de drie landen door elkaar
worden behandeld. Deze benadering biedt een aantal voordelen. Ten eerste
kan het budgetrecht binnen zijn historische, staatkundige en culturele context
van het land worden geplaatst. Op deze wijze kunnen de essentiele
kenrnerken van de drie regeringsstelsels beter tot uitdrukking komen en
kan ingegaan worden op de samenhang tussen budgetrecht en het regerings-
stelsel. Ten tweede is het mogelijk het voorwerp van onderzoek in het
tijdsgewricht te plaatsen dat in elk van de drie landen verschillend is.
Vervolgens kan ook worden ingegaan op de rol van de (federale) staat in
de samenleving van de drie landen. Belangrijke vraag hierbij is of en
wanneer de staatsmacht door de burgers is aanvaard en wat de rol van de

25 Zie hierover uitvoerig de beschouwingen in J.C. Hess en F. Wielenga (red.), Duitsland
en de democratie 1871-1990, Meppel 1992.

26 Zie de kritische analyse van de Vijfde Republiek door Jean-Francois Revel, L 'Absolutisme
inefficace ou Contre le presidentialisrie a Lafrancaise, Parijs 1992.

27 Koopmans 1986, p. 1 en 2.
28 Koopmans 1986, p. 3-7; Koopmans 1991, p. 350-358; zie tevens in algemene zin Kokkini-

Iatridou e.a. 1988, p. 145-186 en Gorle e.a. 1991, p. 19-36.
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staat in de samenleving is. Tenslotte is het mogelijk om bij een beoordeling
van het begrotingsstelsel de deskundigen uit het land zelf aan het woord
te laten.

Ten tweede worden wat betreft de bronnen niet alleen de primaire
bronnen gehanteerd zoals de tekst van de Grondwet, staatsregelingen en
andere belangrijke wetten. Zo zal na het citeren van een relevante bepaling
uit de Grondwet of andere staatsregeling telkens een commentaar volgen
waarin op de betekenis en reikwijdte van de bepaling wordt ingegaan. Ook
bij de beschrijving van de bevoegdheden van regering en parlement zal
na de formele bevoegdheidsomschrijving worden ingegaan op de context
en de praktische betekenis van de betreffende bepaling.

Ten derde zal van elk van de drie landen een historische analyse van
het ontstaan en de ontwikkeling van het budgetrecht worden gegeven.
Aangezien het budgetrecht het oudste recht van een parlement is, is een
historische beschouwing noodzakelijk om te kunnen begrijpen in welk
tijdsverband en in welke maatschappelijke en politieke context dit recht
is ontstaan. In aansluiting hierop zal aandacht worden besteed aan de verdere
ontwikkeling van het budgetrecht in de praktijk. Dit is van belang voor
een beter begrip van de voorschriften in grondwetten en andere regelingen
en hun betekenis in de praktijk. Hierbij is niet zozeer gebruik gemaakt van
de juridische literatuur als wel van historisch bronnenmateriaal, archieven
en, in de meer recente geschiedenis, van memoires van politici en ambtena-
ren die zelf nauw betrokken zijn geweest bij de besluitvorming rand de
jaarlijkse begroting. Deze benadering vergt wat meer tekst en is tevens
de verklaring voor het feit dat de desbetreffende paragrafen wat ruim zijn
uitgevallen.

Hierna wordt een beschrijving gegeven van de in de drie landen gevolgde
jaarlijkse begrotingsprocedure. In deze fase van onderzoek wordt gepoogd
duidelijk te maken hoe het budgetrecht hedentendage wordt uitgeoefend
en in hoeverre aan de (grond) wettelijke en constitutionele normen wordt
voldaan. Getracht wordt alle relevante factoren van deze procedure in kaart
te brengen. Een gedeelte van de brannen is ontleend aan het hiervoor reeds
vermelde veldwerk" in de VS en Engeland.

Ook aan de plaats en invloed van de rechterlijke macht zal aandacht
worden besteed omdat de rechter door rniddel van zijn uitspraken vaak
indirect invloed uitoefent op het proces van begrotingswetgeving.

Tenslotte dient in het kader van de methode van rechtsvergelijking iets
te worden opgemerkt van de gehanteerde begrippen. Zowel het Amerikaanse

29 De term is van Koopmans 1991, p. 354 en 355.
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als Engelse rechtsstelsel kennen een groot aantal specifieke termen op het
terrein van begrotingswetgeving. In deze studie worden de specifieke,
Engelse termen zoveel mogelijk gehandhaafd. In de meeste gevallen zullen
deze termen cursief worden afgedrukt. In een enkel geval kan de lezer
verderop in de tekst een vergelijkbare Nederlandse aanduiding aantreffen.
Bij de vermelding van deze termen wordt telkens aangegeven hoe ze worden
gebruikt, door welke instelling en met welk doel.

Na op de hier aangegeven wijze het budgetrecht in de drie landen te
hebben onderzocht," wordt deze studie afgesloten met een vergelijking
en aanbevelingen. Nagegaan wordt 6f en in hoeverre zinvolle suggesties
aan het regeringsstelsel van de VS of Engeland kunnen worden ontleend
en of overname in het Nederlandse regeringsstelsel mogelijk is. Telkens
zal per aanbeveling worden aangegeven op welke wijze dit zal dienen te
geschieden. Deze kan varieren van een wijziging in het reglement van orde
van de Tweede Kamer tot een wijziging van de Grondwet.

1.4 Plan van bebandeling

De drie te onderzoeken landen komen systematisch aan de orde in de hoofd-
stukken 2, 3 en 4. In hoofdstuk 2 wordt het budgetrecht in de Verenigde
Staten behandeld. Paragraaf 1 gaat allereerst uitvoerig in op de Grondwet
en de bevoegdheden van het Congres en de President in verband met het
budgetrecht. Hierna komt de plaats van de rechter in het staatsbestel aan
de orde. Aan het slot van deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de
discussie rond het balanced budget amendement op de Grondwet. In
paragraaf 2 wordt de ontwikkeling van het budgetrecht vanaf 1787 geschetst
tot aan de totstandkoming van de Budget Enforcement Act van 1990.
Paragraaf 3 bevat de thans geldende begrotingsprocedure en paragraaf 4
geeft een overzicht van de sterke en zwakke kanten van het Amerikaanse
begrotingssysteem.

Hoofdstuk 3 is gewijd aan Engeland. In paragraaf 1 vindt allereerst
een speurtocht plaats naar de allereerste geschreven bronnen van het budget-
recht en wordt de geschiedenis vervolgd tot recente wetgeving in de 20·
eeuw. Hierna wordt ingegaan op de bevoegdheden van het Lagerhuis en
de regering met betrekking tot de begroting en wordt aandaeht besteed aan
de - bescheiden - rol van de reehter met betrekking tot het budgetreeht.

30 In dit verband wordt ook weI gesproken van de micro-rechtsvergelijking; zie hie rover
Kokkini-Iatridou e.a. 1988, p. 5, to, I1 en Gorle e.a. 1991, p. 1 en 2.
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Paragraaf 2 bevat een schets van de ontwikkeling van het budgetrecht
waarbij met name ook aandacht wordt besteed aan het ontstaan van de vele
gewoonten en gebruiken die behoren tot het ongeschreven deeI van de
Engelse constitutie. Paragraaf 3 geeft een overzicht van de jaarlijkse
begrotingscyclus en er wordt aan het slot nog ingegaan op de bescheiden
rol van het Hogerhuis bij begrotingswetgeving. Paragraaf 4 is vervolgens
gewijd aan een analyse van de sterke en zwakke kanten van het Engelse
regeringsstelsel in het algemeen en de financiele procedures in het bijzonder.

Hoofdstuk 4 behandelt Nederland. Paragraaf 1 is allereerst gewijd aan
de regeling van het budgetrecht in Brabant en tijdens de Republiek. Hierna
volgt een overzicht van de grondwettelijke voorschriften van 1798 tot en
met 1983. Vervolgens komen de bevoegdheden van Staten-Generaal en
regering aan de orde en wordt ingegaan op de plaats van de rechter in het
Nederlandse staatsbestel. In paragraaf 2 volgt een overzicht van de
ontwikkeling van het budgetrecht. Paragraaf 3 beschrijft de begrotingsproce-
dure. Tenslotte wordt in paragraaf 4 de balans opgemaakt van het
Nederlandse begrotingsstelsel.

Hoofdstuk 5 bevat een vergelijking van de drie onderzochte begrotings-
stelsels en een aantal aanbevelingen. Vooraf worden enige randvoorwaarden
bij de rechtsvergelijking geformuleerd. Daarna worden allereerst algemene
aanbevelingen gedaan die vervolgens nader worden uitgewerkt in aanbevelin-
gen per onderdeel van de jaarlijkse begrotingscyclus. Deze aanbevelingen
beogen een verbetering van de instrumenten en middelen van bet parlement
in Nederland te bewerkstelligen zodat met name de Tweede Kamer een
effectiever gebruik kan maken van het haar door de Grondwet verleende
budgetrecht. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de ervaringen die zijn
opgedaan in de Verenigde Staten en Engeland. Van essentiele betekenis
voor deze aanbevelingen is de beschrijving van de middelen en instrumenten
van de parlementen in beide landen in paragraaf 4 van de betreffende
hoofdstukken. In deze paragraaf wordt voor elk land nagegaan in welke
mate de aan het parlement ter bescbikking staande instrumenten en middelen
effectief zijn en of zij bijdragen aan een vergroting van de invloed van het
parlement op de begroting.
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De Verenigde Staten van Amerika

2.1 Plaats van bet budgetrecbt in de Amerikaanse constitutie

In deze paragraaf zal allereerst aandaeht worden besteed aan de wijze
waarop de opstellers van de Amerikaanse Grondwet de bevoegdheden
omtrent de federale uitgaven en inkomsten hebben geregeld. Tevens komen
hierbij later tot stand gekomen begrotingswetten aan de orde die een nadere
uitwerking van de grondwetsbepalingen bevatten. Vervolgens zullen enige
hoofdlijnen van het presidentiele regeringsstelsel worden behandeld, waarbij
de nadruk zal vallen op de bevoegdheden van Congres en President inzake
opstelling, vaststelling en uitvoering van de federale begroting. Hierna zal
in deze paragraaf worden ingegaan op de rol van de onafhankelijke reehter
bij de beoordeling en toetsing van de wetgeving op het terrein van de fede-
rale uitgaven en inkomsten. Tenslotte zal aandaeht worden besteed aan de
mogelijkbeid om een balanced budget amendement aan de Grondwet toe
te voegen.

2.1.1 Grondwet, wet en begroting

Na de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring van 4 juli 17761 dienden
de nu zelfstandige Amerikanen na te denken over - onder andere - het
ontwerpen van een eigen regeringsstelsel. Uiteraard ging men daarbij
allereerst uit van de situatie in de toenmalige dertien staten. De grondwetten
van de voormalige kolonien waren op hun beurt weer sterk beinvloed door
de traditie van de rule of law die teruggaat op het rniddeleeuwse Engeland.
Uit deze traditie en vanwege de ontwikkelingen in Engeland tijdens de

Het tweede continentale Congres benoemde op 11juni 1776John Adams, Thomas Jefferson,
Benjamin Franklin, Roger Sherman en Robert L. Livingston tot leden van een commissie
die een voorstel tot een 'Declaration of Independence' moesten formuleren. Deze verklaring,
die voomamelijk het werk was van Thomas Jefferson, werd op 4 juli 1776 door het
continentale Congres te Philadelphia aangenomen.
Deze dag - Independence Day - geldt nog altijd als een nationale feestdag in de VS. Het
originele document - op perkament geschreven - wordt bewaard in een verzegelde en met
helium gevulde glazen vitrine in het National Archives Building te Washington D.C. en
is voor het publiek re bezichtigen.
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burgeroorlog en de Glorious Revolution van 1688 (zie hierna 3.1.1) is in
Amerika het idee van een geschreven Grondwet opgekomen (constitution-
alisme)? Met name de beperking van de bevoegdheden van de centrale
regering speelde in deze denkbeelden een grote rol. 3 De grondwetten van
de staten kenmerkten zich na de onafhankelijkheid door de keuze voor een
republikeinse regeringsvorm.' Om enige samenhang tussen de onatbankelij-
ke staten te bereiken, met name op het terrein van militaire en diplomatieke
zaken, besloot men tot de oprichting van een continentale unie op basis
van de Articles of Confederation, die na ratificatie door alle staten op 1
maart 1781 van kracht werd. De Articles gingen uit van de volledige
soevereiniteit van de staten en bevatten een aantal bevoegdheden van het
Congres zoals het lenen van geld.' In de praktijk liep het systeem echter
helemaal vast aangezien het Congres volstrekt machteloos bleek te zijn.
Het ontbreken van de bevoegdheid tot het opleggen van belastingen was
hiervan de voornaamste oorzaak. Hierdoor had de confederatie geen eigen
bron van inkomsten waardoor onder andere de salarissen van de militairen
Diet konden worden betaald." Al snel werd duidelijk dat een ingrijpende
herziening van de staatkundige verhoudingen noodzakelijk was.

Reeds in 1785 en 1786 gingen er in de parlementen van de staten stem-
men op die pleitten voor een conventie." Bovendien waren in de grondwet-
ten van de staten geleidelijk aanpassingen doorgevoerd die waren gebaseerd
op het systeem van 'checks and balances' binnen het kader van de machten-
scheiding." Een eerste conventie van afgevaardigden van vijf staten vond
in september 1786 plaats in Annapolis, Mary land. Alhoewel het onderwerp
van deze conventie beperkt was tot het (Diet)bereiken van overeenstemming
over een regeling inzake de algemene handelspolitiek tussen de staten,
grepen Alexander Hamilton en James Madison de kans om iedere staat op

2 Kelly/HarbisoniBelz 1983, p. XVI en XVII.
3 Idem, p. XVIII.
4 Idem, p. XIX; men spreekt in dit verband van de doctrine van 'mixed government' die het

intellectuele raamwerk vormde voor het Engels-Amerikaanse denken over de regeringsvorm
en de grondslag vormde voor de grondwetten voor de staten. Later lOU deze doctrine worden
vervangen door het beginsel van de machtenscheiding (p. 30 en 74-77). Zie echter tevens
Tocqueville 1988, p. 251 die stelt dat een 'mixed government' een hersenschim is.

5 Articles of Confederation, Article II resp. Article IX en XII.
6 Kelly/HarbisoniBelz 1983, p. 82 en 86.
7 Tevens kwam er na 1780 een beweging op die zich inzette voor een herziening van de confe-

deratie op basis van de leer van de machtenscheiding en een beperking van de -wetgevende-
macht van de deelstaten (Kelly/Harbison/Belz 1983, p. 88-89).

8 Zoals bijvoorbeeld de Grondwet van Massachusetts van 1780 die later op de conventie van
Philadelphia een lichtend voorbeeld lOU blijken te zijn (Kelly/HarbisonlBeJz 1983, p. 89).
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te roepen afgevaardigden te sturen naar een conventie in Philadelphia in
mei 1787. Na enig beraad stemden de staten, behalve Rhode Island, hiermee
in.?

De conventie van Philadelphia zou van 14 mei tot 17 september 1787
plaatsvinden in de Independence Hall alwaar de onathankelijkheidsverklaring
was aanvaard in 1776. Behalve Rhode Island stuurden aIle staten afge-
vaardigden naar de conventie (74 in totaal, alhoewel slechts 55 afgevaardig-
den de conventie of delen ervan feitelijk bijwoonden'"). Onder de gedele-
geerden bevonden zich vooraanstaande politici uit die tijd zoals Benjamin
Franklin," George Washington, James Madison, Alexander Hamilton, gou-
verneur Morris en James Wilson. Tevens vormden deze afgevaardigden
een uitgelezen gezelschap grondwetsdeskundigen dat mede door een grate
kennis van Westeuropese grondwetten" in staat bleek in vier maanden een
geheel nieuwe en, naar later zou blijken, unieke Grondwet op te stellen.
Wat de afgevaardigden allemaal bespraken hielden ze diep geheim. Tijdens
de conventie was strikte geheimhouding aan aIle deelnemers opgelegd door
de voorzitter George Washington. Zelfs persoonlijke aantekeningen mochten
het gebouw niet uit. Als men hierbij bedenkt dat het in 1787 een snikhete
zomer was en dat zelfs de ramen niet open mochten dan kan men zich wel
voorstellen onder welke lichamelijk en geestelijk drukkende omstandigheden
werd gediscussieerd en besloten. Op 17 september kwam slechts het eindre-
sultaat naar buiten: de Grondwet van de Verenigde Staten. Dankzij met

9 Kelly/Harbison/Belz 1983, p. 91.
10 Dit laatste hangt waarschijnlijk samen met het feit dat sommige afgevaardigden 700 tot 800

mijl moesten afleggen om Philadelphia te bereiken. Gelet op de verbindingen in die tijd
moet dit als een wereldreis worden beschouwd voor de deelnemers. (Berger 1987, p. 23
en 24 en Farrand I, 1911, p. 173).

11 Franklin (1706-1790), met zijn 81 jaar de oudste deelnemer, speelde de rol van de 'elder
statesman' die de door scheuring bedreigde confederatie bijeen moest houden. Ondanks zijn
lichamelijke gebreken (doofheid,jichten nierstenen) was zijnaanzien onaantastbaar enwaag-
den de deelstaten het niet hun tegenstellingenover met name federalisme en directe democratie
op de spits te drijven. Zie over Franklin: Edmund S. Morgan, Secrets of Benjamin Franklin,
in: The New York Review of Books, 31 January 1991, p. 41-46.

12 Zo was de Vader van de Amerikaanse Grondwet James Madison (1751-1836) zeer goed
op de hoogte van de belangrijkste grondwetten en staatsregelingen in Europa. Hij was ook
een kenner van de structuur van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden (zie
o.a. zijn opstel -nr.20- hieromtrent in The Federalist 1987, p. 93-97). Overigens was de
Nederlandse constitutie op de conventie te Philadelphia voor de opstellers een voordurende
en onuitputtelijke bron van slechte voorbeelden. Ook Benjamin Franklin hanteerde in de
discussies veelvuldige het -slechte- Nederlandse voorbeeld. De Amerikaanse gezant te Den
Haag en Londen John Adams heeft een belangrijke rol gespee1d bij het geven van deze
inlichtingen (zie in Nederland H.A. van Wijnen, In de geest van de 'Framers', in: NRC
Handelsblad 31 oktober, 14 en 23 november 1987).
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name de dagboekaantekeningen van James Madison," die pas na zijn dood
in 1836 openbaar werden gemaakt, hebben we thans een goed beeld van
het verloop van de discussies op de conventie. Toen binnen een jaar negen
staten" de nieuwe Grondwet hadden geratificeerd en daarmee voldaan was
aan het grondwettelijk vereiste (Article VII), trad de Grondwet in 1789
in werking. IS

Hieronder volgen de belangrijkste bepalingen uit de Grondwet inzake de
taken en bevoegdheden van de staatsorganen omtrent de begroting. De
grondwetsartikelen zullen worden toegelicht aan de hand van de discussies
tijdens de conventie zoals die ons thans bekend zijn."
Article I, Section 1 luidt:

All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United
States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.

Heel duidelijk wordt aangegeven dat de wetgevende macht geheel en zonder
voorbehoud wordt toebedeeld aan het Congres. Dat het Congres uit twee
huizen bestaat werd door iedere deelstaat, behalve Pennsylvania dat als
enige deelstaat beschikte over een eenkamerstelsel," zonder discussie
geaccepteerd." Ret Congres werd gezien als de wetgevende macht maar
ter voorkoming van corruptie en despotisme diende het Congres gesplitst
te worden in twee huizen die elkaar in evenwicht zouden moe ten houden. 19

Uit de verdere discussie omtrent het eerste grondwetsartikel kan men aflei-
den dat de opstellers een zeer beperkte wetgevende taak van het Congres
voor ogen stond." Tenslotte werd in de discussie het primaat gevestigd

13 Notes of Debates in the Federal Convention of1787 Reported by James Madison; opgenomen
in Max Farrand 1911 en -gedeeltelijk- in Benton 1986.

14 Massachusetts, Pennsylvania, Delaware, New Jersey, Georgia, Connecticut, Maryland, South
Carolina en Virginia.

15 In 1789 volgden New Hampshire, New York, North Carolina; Rhode Island in mei 1790
(Morgan 1956, p. 145-157).

16 Farrand 1911 en Benton 1986. Zie voor een fraaie sfeertekening van de conventie The Econo-
mist, 23 March 1991, p. 21-24.

17 Benton 1986, p, 170 (Madison's Notes, May 31) en over de Grondwet van Pennsylvania
van 1776 met een eenkamerstelsel: Kelly/Harbison/Belz 1983, p. 75. In 1790 zou
Pennsylvania bij een herziening van zijn Grondwet een tweekamerstelsel invoeren.

18 Benton 1986, p. 170 (Madison's Notes en Yates's Notes, May 31).
19 T.a.v. 'corruption':idem,p. 172(Madison'sNotes,Jnne 15)endespotisme:p. 174 (Yates's

Notes, June 16).
20 Idem, p. 173 (Yates's Notes, June 16); p. 175 (Paterson's Notes, June 16) en p. 187

(Madison's Notes, August 7).
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van het Huis van Afgevaardigden bij de indiening van begrotingsvoor-
stellen."

Article I, Section 7, subs. 1 luidt:

All Bills for raising Revenue shall originate in the House of Representatives;
but the Senate may propose or concur with Amendments as on other Bills.

Over deze grondwetsbepaling is meer discussie geweest. Allereerst dient
men hierbij te bedenken dat het ontbreken van een eigen tax power van
het Congres onder de bepalingen van de Articles of Confederation een van
de belangrijkste redenen was om tot een ingrijpende herziening van de
confederale staatsregeling te komen." Verder raakt een eventuele tax power
van het Congres de kern van de theorie van het federalisme: in hoeverre
mag de federale wetgever ingrijpen in de financiele vrijheid/onafhankelijk-
heid van de burgers? De afgevaardigde van Pennsylvania James Wilson
vertolkte de algemene opinie door onder andere te stellen dat oorlog, handel
en belastingen de belangrijkste doelstellingen van de federale regering zijn.
AIle drie hebben te maken met geld."

Wat betreft de bijzandere positie van het Huis van Afgevaardigden
verJiep de discussie als voIgt. Allereerst stelde een commissie (Committee
of the Whole) voor het ontwerpen van wetten over te laten aan beide huizen
van het Congres." Tegen dit voorstel rezen bezwaren, ontleend aan het
- slechte - Britse voorbeeld." Overigens stelde een subcommissie voor
het Huis het exclusieve recht te geven belasting- en begrotingsvoorstellen
op te stellen, zander een recht van amendement van de Senaat. 26 Hierover
ontstond veel discussie. 27 Centraal daarbij stond de verhouding tussen Huis
en Senaat en hun respectieve wijze van verkiezing. Zowel gouverneur
Morris van Pennsylvania als Benjamin Franklin achtten een beperking van
de rol van de Senaat in dezen verwerpelijk." Daarop werd voorgesteld

21 Idem, p. 184 (Madison's Notes July 14).
22 Zie bijvoorbeeld de brief van James Madison aan George Washington van 16 april 1787

waarin Madison hierop nog eens nadrukkelijk wijst (The Anti-Federalist, 1986, p. 31-34).
23 Farrand I, 1911, p. 413 en II, p. 275.
24 Benton 1986, p. 743 (Madison's Notes, June 13)en p. 744 (Yates's Notes, June 26). Vrijwel

aile voorstellen werden eerst door een commissie voorbereid alvorens plenaire beraadslaging
volgde. Van de discussie in de commissievergaderingen is weinig bekend.

25 Idem, p. 742 (Madison's Notes, June 13).
26 Idem, p. 7451746 (Yates's Notes, July 3).
27 Idem, p. 746-754 (Madison's en Yates's Notes, July 5).
28 Idem, p. 755 wat betreft Morris en p. 757 wat betreft Franklin (Madison's Notes, July 6).
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zowel het Huis als de Senaat een gelijke belasting- en begrotingsbevoegdheid
te verlenen, alhoewel het initiatief hiertoe bij het Huis behoorde." De
discussie hieromtrent werd gecomplieeerd door het feit dat de conventie
overwoog dat de Senaat lOU worden samengesteld door de wetgevende
vergaderingen van de deelstaten en dat elke deelstaat recht zou hebben op
twee zetels in de Senaat." Even werd overwogen het laatstgenoemde
voorstel dan maar te schrappen." Eehter, na een uitgebreide gedachtenwisse-
ling op 13 augustus besloot men de huidige grondwettekst te aanvaarden."
De argumenten hierbij waren ten eerste dat het Huis van Afgevaardigden
het meest representatief samengestelde orgaan van het Congres was (iedere
twee jaar via directe verkiezingen)": ten tweede vertegenwoordigde de
Senaat niet de individuele burgers maar de deelstaten"; ten derde zou de
Senaat juist de taak moeten hebben de besluiten van het Huis eventueel
te corrigeren (op voorstel van Madison werd het recht van amendement
van de Senaat in dit grondwetsartikel opgenomen") en tens lotte werd
gesteld dat aeht van de twaalf aanwezige deelstaten in 1787 het reeht van
initiatief hieromtrent toekenden aan het meest representatieve deel van de
wetgevende vergadering. 36 Wat betreft de fonnulering van het grondwetsarti-
kel zij nog venneld dat de tweede helft van de volzin van het artikel werd
ontleend aan de Grondwet van Massachusetts. 37 Bij de stemming op 8
september bleken alleen Delaware en Maryland tegen het voorstel te
stemmen." Opgemerkt dient te worden dat lezing van deze discussie leert
dat veelal in gelijke mate werd gesproken over het initiatiefrecht van het

Overigens merkte Madison zelf tijdens deze diseussie nog op dat dit voorstel niet besehouwd
diende te worden als een eoncessie aan de kleinere deelstaten. Daarmee gafhij aan dat deze
kwestie in essentie gaat om de verhouding federale staat-deelstatenen de mate van centralisatie
(p. 753, Yates's Notes, July 5).

29 Idem, p. 762 (King's Notes, July 15) en p. 764 (Madison's Notes, July 16).
30 Idem, p. 767 (Madison's Notes, August 6).
31 Idem, p. 772 (Madison's Notes, August 8) en p. 773 (Me Henry's Notes, August 8).
32 Idem, p. 778-785 (Madison's Notes, August 13).
33 Idem, p. 779. Over het principe van evenredige vertegenwoordiging van de deelstaten (op

grond van hun aantallen burgers) in het Huis van Afgevaardigden was al op 16 juli een
compromis bereikt (The Great Compromise; zie Kel\y/Harbison/Belz 1983, p. 97-100).

34 Idem, p. 779. Al eerder was overeenstemming bereikt dat de deelstaatparlementen elk twee
senatoren mochten aanwijzen (The Anti-Federalist 1986, p. 54-58); zie Article I, Sec. 3,
subs. 1. Dit grondwetsartikel is in 1913 door het zeventiende amendement vervangen dat
bepaalt dat de leden van de Senaat voortaan rechtstreeks door de bevolking worden gekozen
(twee per deelstaat) voor een periode van zes jaar (Corwin 1978, p. 12 en 543, 544).

35 Idem, p. 781.
36 Idem, p. 783.
37 Idem, p. 790 (Madison's Notes, September 8).
38 Idem.
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Huis ten aanzien van zowel belasting- als begrotingsvoorstellen. Ben bepa-
ling omtrent de eerste bevoegdheid achtte men voldoende duidelijk. Vandaar
dat het als een regel van ongeschreven staatsrecht wordt beschouwd dat
ook ten aanzien van begrotingsvoorstellen het Huis van Afgevaardigden
het initiatief heeft. 39 Verder kan worden gesteld dat het besluit van de
conventie hie rom trent een afgeleide is van de meer principiele en heftig
bediscussieerde kwestie inzake de wijze van verkiezing en samenstelling
van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Met name kleinere
deelstaten waren beducht voor een onvoldoende vertegenwoordiging op
federaal niveau. De mate van federalisme en centralisatie vormde de rode
draad in de discussies op de conventie."

Article I, Section 8, subs. 1 luidt:

The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and
Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and general
Welfare of the United States; (... ).

Deze grondwetsbepaling is de eerste betreffende een serie bevoegdheden
van het Congres en wordt ook weI algemeen aangeduid als de General
Welfare Clause. 41 De opstelling van dit grondwetsartikel was voornamelijk
gebaseerd op de - slechte - ervaringen met de Articles of Confederati-
on," Tijdens de eerste gedachtenwisselingen op de conventie werd de
bevoegdheid van het Congres om 'geld in te zamelen', om in de woorden
van een van de gedelegeerden te blijven, als de belangrijkste bevoegdheid
beschouwd. AIle andere bevoegdheden vloeiden hieruit voort." De discussie
omtrent dit grondwetsartikel concentreerde zich op de vraag hoe de
verhouding diende te zijn tussen deze bevoegdheid van het Congres en de
bevoegdheden van de deelstaten. Op 15juni werden enige voorstellen gedaan
door de afgevaardigde William Paterson van New Jersey" (later beter
bekend als het New Jersey Plan, waarvan Patersons voorstellen een
onderdeel vormden"). Over deze voorstellen werd uitgebreid gediscus-
sieerd. Uit de discussie kan men afleiden dat het beginsel van de mach-

39 Corwin 1978, p. 34 en Fenno 1966, p. 97-98 en 616-678.
40 Zie samenvattend hierover Kelly/HarbisonlBelz 1983, p. 91-100.
41 Berger 1987, Chapter Five (p. 100).
42 Benton 1986, p. 830-835 (Madison's, Yates's en McHenry's Notes, May 29).
43 Idem, p. 835 (Madison's Notes, May 30).
44 Idem, p. 855 en 856 (Madison's Notes, June 15).
45 Zie samenvattend hierover: KellylHarbisonlBelz 1983, p. 95 en 96. Het New Jersey Plan

bracht enige samenhang in de reeds in mei ingediende resoluties door diverse gedelegeerden.
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tenscheiding en de opsplitsing van het Congres in twee huizen argumenten
bleken die v66r de voorstellen pleitten." Bovendien voorzag men een uiterst
beperkte rol van het Congres" en wenste men anderzijds geen volledig
machteloos Congres zoals onder de Articles of Confederation het geval
was."

Op 18 of 19 juni" hield Alexander Hamilton van New York een lange
rede waarin hij een krachtig pleidooi voerde voor een sterke centrale
overheid met daarbij behorende bevoegdheden. In zijn ogen waren de
voorstellen zoals in het New Jersey Plan gedaan nog veeIte vrijblijvend. 50

Hierna werden deze voorstellen wei iets aangepast maar de ideeen van
Hamilton werden in deze fase van de conventie nog niet gedeeld door de
meerderheid van de gedelegeerden. Een keerpunt in de discussie ontstond
toen James Madison onder andere opmerkte dat de macht van het Congres
wordt afgeleid van de burgers en niet van de deelstaatregeringen." Vanuit
dit principe was het opleggen van belastingen gemakkelijker te accepteren.
Dit bleek uit het feit dat dezelfde Madison enige tijd later namens iedere
afgevaardigde op de conventie kon vaststellen dat de centrale overheid,
zonder medewerking van de wetgevende vergaderingen van de deelstaten,
directe belastingen mocht opleggen aan de burgers. 52 Hierna werd er naar
aanleiding van het rapport van de 'Committee of detail', waarin het eerste
gedeelte van het grondwetsartikel wordt opgenomen (The Legislature ...
excises), uitgebreid gediscussieerd over het opleggen van belastingen aan
burgers en bedrijven. De uitkomsten van dit debat leidden echter niet tot
ingrijpende aanpassingen van het voorstel, zodat uiteindelijk op 12 september
de huidige tekst van dit grondwetsartikel door de stijlcommissie kon worden
opgesteld. Pas op dit moment werd de passage 'for the ... general Welfare
of the United States' toegevoegd. Over deze toevoeging is niet meer
gediscussieerd.P Uiteindelijk ging, op enkele individuele afvaardigde na,
iedereen akkoord met dit artikel."

46 Benton 1986, p. 857 (Madison's Notes, June 16).
47 Idem, p. 857 en 860 (Madison's Notes, June 16).
48 Idem, p. 859 (Yates's Notes, June 16).
49 Benton houdt het op 19juni (1986, p. 863) en Ketcham noemt 18 juni (The Anti-Federalist

1986, p. 70).
50 Benton 1986, p. 863 en 864 (Yates's Notes, June 19 [18?])en uitgebreid: The Anti-Federalist

1986, p. 70-79.
51 Idem, p. 874 (Madison's Note, June 21). Indien Madison zelf sprak dan werden zijn aante-

keningen overgenomen door een ander lid van de delegatie.
52 Idem, p. 879 (Madison's Note, June 29).
53 Idem, p. 931 (Madison's Note, September 12).
54 Idem, p. 932-938 (Madison's en McHenry's Notes, September 13-15).
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Tenslotte verdient het nog vermelding dat een aantal andere bepalingen
van Article I, Section 8 zonder veel discussie door de conventie werden
aanvaard."

Article I, Section 8, subs. 2:

To borrow Money on the credit of the United States;

en Article I, Section 8, subs. 5:

To coin Money, regulate the Value thereof, and of foreign Coin, and fix the
Standard of Weights and Measures;

Interessant is nog de bepaling van Article I, Section 8, subs. 12:

To raise and support Armies, but no Appropriation of Money to that Use shall
be for a longer Term than two Years;

De toevoeging dat het toegewezen geld voor het oprichten en onderhouden
van een leger voor maximaal twee jaar zal gelden, werd pas op 5 september
voorgesteld door de 'commissie van elf'. 56 De toevoeging gaf nauwelijks
aanleiding tot discussie."

Article I, Section 9, subs. 7, luidt:

No Money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of
Appropriations made by Law; and a regular Statement and Account of the Re-
ceipts and Expenditures of aile public Money shall be published from time to
time.

Oorspronkelijk werd de eerste volzin van deze bepaling door de Committee
of detail in haar rapport van 6 augustus toegevoegd aan artikel I, sec tie
7, subs. 1.58 De tekst van deze bepaling is dan ook voornamelijk bedis-
cussieerd in samenhang met de overige bepalingen inzake het opleggen van
belastingen." Pas op 12 september werd deze eerste volzin apart vermeld

55 Idem, p. 890 (Madison's Notes, August 16).
56 Idem, p. 928 (Madison's Notes, September 5).
57 Idem, p. 928 en 929.
58 Idem, p. 968 (McHenry's Notes, August 6).
59 Zoals bijvoorbeeld blijkt uit de discussies op 5 en 8 september (Benton 1986, p. 998 en

999 (Madison's Notes).
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in een voorstel van de redactiecommissie.f Op 14 september deed de
afgevaardigde van Virginia, George Mason, het voorstel om aan de eerste
volzin toe te voegen: 'that an Account of the public expenditures should
be annually published' .61 Hierover ontstond een korte discussie. Men vroeg
zich af of het Congres in staat zou zijn om aan dit vereiste te voldoen; het
leek onpraktisch." Hierna stelde Madison voor in plaats van 'annually',
'from time to time' in te voegen met als argument dit dit de wetgever meer
vrijheid van handelen laat. Vervolgens ging iedereen akkoord en werd de
huidige tekst geformuleerd.'?

Article II, Section 3, luidt o.a.:

He (The President) shall from time to time give to the Congress Information
of the State of the Union, and recommend to their Consideration such Measures
as he shall judge necessary and expedient; (... )
he shall take Care that the Laws be faithfully executed, (... ).

De vraag die zich bij dit grondwetsartikel voordoet is of het extra taken
en bevoegdheden beoogt naast de algemene bepaling waarin de uitvoerende
macht aan de President wordt toebedeeld." Uit de gevoerde discussies kan
men geen positief antwoord op deze vraag afleiden. De discussie over dit
grondwetsartikel concentreerde zich van mei tot en met juli op de vraag
of de President, naar het Britse voorbeeld van de Privy Council, zou moeten
worden bijgestaan door een raad van adviseurs die hem vooral moest
adviseren over door het Congres aangenomen wetsvoorstellen. 65 Dit initia-
tief van Virginia heeft het niet gehaald.

In het voorstel van de Committee of detail van 6 augustus wordt
gesproken over de informatie rond de State of the Union en het doen van
aanbevelingen aan het Congres." Nadat de Committee of detail wat aan
de formulering had geschaafd, kwam de redactiecommissie op 12 september
met de huidige tekst. Zonder discussie ging iedereen vervolgens akkoord. 67

60 Idem, p. 1000 (Madison's Notes).
61 Idem, p. 1005 (Madison's Notes).
62 Idem; gouverneur Morris en Rufus King van Massachusetts.
63 Idem; zie tevens over deze discussie Fisher 1991, p. 186 en 187.
64 Article II, Sec. 1, subs. 1: The executive Power shall be vested in a President of the United

States. ( ... )
65 Zie over de aanzet van de discussie het voorstel van Edmund Randolph (als onderdee1 vna

het Virginia-plan van 29 mei), Benton 1986, p. 1220 (Madison's Notes).
66 Idem, p. 1245 (Madison's Notes).
67 Idem, resp. p. 1254 (Madison's Notes, August 24), p. 1275 (Madison's Notes, September
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Nadat alle bepalingen waren samengevoegd tot een geheel, werd op 17
september de gehele ontwerp-Grondwet in stemming gebracht: 39 van de
42 aanwezige gedelegeerden ondertekenden de Grondwet. 68

De volgende stap was de ratificatie van de Grondwet door de dertien staten.
Tijdens deze procedure probeerden voor- en tegenstanders elkaar te
overtuigen van hun gelijk. Met name de opstellen van de federalisten
Alexander Hamilton en James Madison zijn bekend geworden. Hun artikelen
ter verdediging van de Grondwet verschenen onder het pseudoniem
'Publius"? van 27 oktober 1787 tot 4 april en van 17 juni tot 15 augustus
1788 in de New Yorkse krant Independent Journal. In 1802 zijn deze
artikelen gebundeld en uitgegeven in boekvorm onder de naam The
Federalist," De opinies van Hamilton en Madison - de derde schrijver
John Jay had slechts een bescheiden bijdrage geleverd - in The Federalist
werden en worden algemeen beschouwd als de meest gezaghebbende
commentaren op de Grondwet. 71 Tegenstanders van ratificatie reageerden
in artikelen in andere kranten en werden de anti-federalisten genoemd. Hun
opstellen zijn later ook gebundeld onder de titel The Anti-Federalist
Papers."

Een selectie uit de 85 artikelen van The Federalist laat met betrekking
tot de belasting- en begrotingsvraagstukken het volgende zien.

In m. 12 maakt Hamilton duidelijk dat een natie niet zonder eigen
bronnen van inkomsten (revenue) kan bestaan. Met name denkt hij daarbij
aan het opleggen van heffmgen en belastingen aan de handel, op geimpor-
teerde artikelen en aan grondeigenaren. Tevens verwacht hij weinig van
het heffen van directe belastingen; het zou slechts leiden tot steeds meer
belastingwetten." In de nrs. 21 en 22 benadrukt Hamilton nog eens tot in
detail de zwakheden van de Confederatie. Het gebrek aan sancties in de

12) en p. 1277 (Madison's Notes, September 15).
68 Benton 1986, p. 19; Edmund Randolph en George Mason van Virginia en Elbridge Gerry

van Massachusetts weigerden het document te ondertekenen.
69 Een verwijzing naar Publius Valerius, deRomeinse consul die met zijn Valeriaanse wetgeving

van destijds de koosnaam Poplicola, volksvriend, verworven had.
70 De hier te hanteren uitgave van The Federalist is in 1987 verschenen onder redactie van

Max Beloff, emeritus hoogleraar regeringsbeleid aan de universiteit van Oxford.
71 The Federalist 1987, p. vii (ook het Supreme Court refereert in zijn uitspraken regelmatig

aan The Federalist) en White 1987, p. 3-9 inzake de rol van de filosofie in The Federalist.
72 De hier te hanteren uitgave betreft The Anti-Federalist Papers and the Constitutional Conventi-

on Debates uit 1986 onder redactie van Ralph Ketcham, hoogleraar geschiedenis en politieke
wetenschappen aan de universiteit van Syracuse.

73 The Federalist 1987, p. 55-59.
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wetgeving van het Congres en de feitelijke afwezigheid van eigen inkomsten
vormden naar zijn mening de voomaamste oorzaken van de problemen
tussen 1776 en 1787.74

De nrs. 30-36 van de hand van Hamilton gaan uitgebreid in op de
vraagstukken rond het opleggen van belastingen. Hij begint met te
constateren dat de nieuwe staat militairen, de bouw en uitrusting van vloten
en andere militaire kosten op zich moet nemen; ambtenaren moeten worden
betaald; de nationale schuld moet worden afbetaald en allerlei andere
uitgaven moe ten worden gedaan. Daartoe is een algemene bevoegdheid
tot het opleggen van belastingen noodzakelijk. Deze bevoegdheid is een
onlosmakelijk onderdeel van elke Grondwet en dient onbeperkt te zijn."
In nr. 31 volgt een nadere motivering. In nr. 32 erkent Hamilton dat de
individuele deelstaten hun onafhankelijke en oncontroleerbare bevoegdheid
behouden om eigen inkomsten te regelen. Slechts ten aanzien van heffmgen
op in- en exportartikelen is de federale overheid bevoegd in te grijpen
(Hamilton noemt dit 'negative pregnant')." In nr. 33 maakt Hamilton
duidelijk dat het Congres bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid om
belastingen op te leggen, alle wetten mag aannemen die voor de uitoefening
vandeze bevoegdheid noodzakelijk en rechtmatig zijn. Deze bevoegdheids-
uitoefening wordt allereerst beoordeeld door de nationale overheid zelf en
vervolgens door de kiezers. 77 Bovendien, zo voegt hij er aan toe, is een
federale wet altijd de supreme law of the land, als die wet is gebaseerd
op de Grondwet. 78 In nr. 34 verzekert Hamilton de deelstaten nog eens
dat de federale overheid zich zal onthouden van inmenging, tenzij de
Grondwet anders bepaalt. Verder stelt hij dat een sterk leger noodzakelijk
is om de vrije handel te verdedigen. Dit vergt het meeste geld; de
instandhouding en het onderhoud van de staatsinstellingen is hierbij
vergeleken onbeduidend. Bovendien is er sprake van een hoge nationale
schuld. Vandaar, aldus Hamilton, dat er altijd immense onevenredigheid
zal blijven bestaan tussen de doelstellingen van de federale en de deelstaat-
uitgaven. De Grondwetsbepaling inzake de belastingheffing gaat uit van
dit financiele verschil in prioriteiten." In nr. 35 bespreekt Hamilton het
bezwaar dat het Congres onvoldoende representief is. De vertegenwoordi-

74 Idem, p. 97-110 en dan met name p. 97, 99 en 100.
75 Idem, p. 142, 143 en 146.
76 Idem, p. lSI en 153.
77 Hamilton noemt hier nog niet de rechterlijke toetsing expliciet. Dit komt pas in de nrs. 78

en 81 aan de orde.
78 The Federalist 1987, p. 155, 156 en 157.
79 Idem, p. 159-163.
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ging van alle burgerklassen door eigen afgevaardigden per klasse acht
Hamilton te idealistisch. Hij stelt dat juist landholders, merchants en learned
professions goede vertegenwoordigers zouden zijn. 80 Hamilton stelt verder
dat geen enkel terrein van de regeringsadministratie zoveel diepgaande
kennis en inzicht eist als het terrein van de belastingen. 81 Nr. 36 gaat hierop
door. Hamilton bepleit de regeling van de staatsfinancien in de handen van
een persoon of een commissie te stellen, die de plannen voor belastingen
opstelt en voorbereidt waama vervolgens vaststelling bij wet door het
parlernent voIgt. Wetgevende vergaderingen van zowel de federale overheid
als de deelstaten dienen zich dus slechts te concentreren op de algemene
beginselen van de staatsfinancien. 82 In nr. 41 merkt Madison onder andere
op dat de grondwetsbepaling inzake de oprichting en het onderhoud van
legers en de maximale termijn van twee jaar voor de toewijzing van geld
daarvoor (Art. I, sec. 8, subs. 12) zorgvuldig is geforrnuleerd. Deze
voorwaarde is de beste voorzorg om een permanent leger te voorkomen.f
Verder merkt Madison hier op dat er heftige kritiek werd uitgeoefend (door
anti-federalisten) op de tekst van de General Welfare Clause (Art. I, sec.
8, subs. 1). Madison merkt hierover op dat de critici gebukt gaan onder
een verkeerde uitleg. De bepaling beoogt geen onbeperkte macht te verlenen
maar wordt juist direct gevolgd door een opsomming van specifieke
bevoegdheden (doctrine van de enumerated powers) die deze algemene
bepaling nader uitwerken. Bovendien, zo wijst hij erop, is de tekst van dit
artikel rechtstreeks ontleend aan een passage nit de Articles of Confederation
(Art. Vlll). 84 In nr. 48 gaat Madison nader in op de theorie van de mach-
tenscheiding en maakt hij al sprekende over de wetgevende macht, bijna
terloops, de volgende beroemd geworden opmerking: 'as the legislative
department alone has access to the pocket of the people, ( ... ). '85 In nr. 58
stelt - waarschijnlijk - Madison dat de power of the purse kan worden
gezien als het meest complete en effectieve wapen waarmee elke Grondwet
het parlement kan toerusten om alle grieven te herstellen en iedere recht-

80 Idem, p. 167; zie in dit verband de - omstreden - analyse van Beard (1941) inzake de belan-
gen van deze economisch bevoorrechte burgers bij de opstelling van de Grondwet en over
de ideeen van Beard: White 1987, p. 55-65.

81 Idem, p. 168.
82 Idem, p. 169-171.
83 Idem, p. 207.
84 Idem, p. 210 en 211.
85 Idem, p. 254.
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vaardige en heilzame maatregel tot uitvoering te brengen. In die zin heeft
het Huis van Afgevaardigden een bijzondere taak."

Tijdens de publikatie van de artikelen van de federalisten in 1787 en 1788
zijn, zoals hiervoor reeds gezegd, ook artikelen van de anti-federalisten
in de pers verschenen. Aangezien de inhoud van deze artikelen geen uitleg
van en commentaar op de Grondwet bevat, wordt een bespreking hier
achterwege gelaten."

Voor de volledigheid zij er bier nog op gewezen dat in 1913 het
volgende - zestiende - amendement aan de Grondwet is toegevoegd:

The Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes, from whate-
ver source derived, without apportionment among the several States, and without
regard to any census or enumeration.

Dit amendement was een directe reactie op een uitspraak van het Supreme
Court in 1895 waarbij een poging van het Congres om een uniforme
inkomstenbelasting in te voeren door een - verdeeld - Hof ongrondwettig
werd verklaard." Zoals hiervoor reeds is gebleken, hadden de opstellers
van de Grondwet en de auteurs van The Federalist voor deze vorm van
belastingheffing geen grondwettelijke regeling nodig geacht. Toch was het
de gezaghebbende afgevaardigde van Pennsylvania James Wilson die in
een rede op 6 oktober 1787 nadrukkelijk wees op de eventuele noodzaak
van het heffen van directe belastingen."

Na de inwerkingtreding van de Grondwet ontwikkelde zich een systeem
waarbij het Congres zijn begrotingsbesluiten baseerde op het 'Book of
Estimates' en andere voorstellen van de executieve (zie hierna 2.2.2). Toen
dit systeem niet meer goed functioneerde, kwam het in 1921 (gevolgd door

86 Idem, p. 299 en 300.
87 Het enige mogeJijk interessante artikel is van Brutus, pseudoniem voor - waarschijnlijk-

Robert Yates, rechter te New York en gedelegeerde op de conventie te Philadelphia. In zijn
artikel in de New York Journal van 27 december 1787 maakt Brutus emstige bezwaren tegen
Art. I, sec. 8 van de Grondwet. In zijn visie gaat het hier om een onbeperkte machtsuitoefe-
ning door het Congres ten koste van de deelstaten. Met name de term 'general welfare'
acht hij veel te vaag, hetgeen tot sinistere gevolgen kan leiden (The Anti-Federalist 1986,
p. 280-287).

88 Pollock v, Farmer's Loan & Trust Co., 157 U.S. 429 (1895); 158 U.S. 601 (1895). Zie
tevens Corwin 1978, p. 539-543. Met dit amendement was deze uitspraak achterhaald.

89 Speech James Wilson inde Independence Hall te Philadelphia, afgedrukt in de Pennsylvania
Packet newspaper van 10 oktober 1787 (The Anti-Federalist 1986, p. 183-188).
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een soortgelijke wet in 1974, 1985, 1987 en 199090
) tot de invoering van

de Budget and Accounting Act van 1921.91 Deze wet voert het begrip
executive budget in en belast de President met de taak een dergelijke samen-
hangende, presidentiele begroting ieder jaar bij het Congres in te dienen."
Het idee van de executive budget is ontleend aan het Europese voorbeeld
en werd in de Amerikaanse staatsrechtelijke literatuur rond de eeuwwisseling
sterk bepleit. 93 De vraag die zich hierbij voordoet, is in hoeverre deze
wet in overeenstemming is met de Grondwet. De Grondwet bepaalt letterlijk
niets over een presidentiele inbreng bij de begrotingsprocedure maar biedt
weI aanknopingspunten in Article II sec. 3. Slechts Article I, sec. 9, subs.
7 bepaalt dat van tijd tot tijd een periodiek overzicht van de inkomsten en
uitgaven van de publieke middelen moet worden gepubliceerd. Echter, de
Grondwet zwijgt over de vraag wie het initiatief moet nemen bij de
begrotingsplannen en -voorstellen en wie de financien moet beheren.?'
Ook The Federalist biedt in dit verband geen oplossing." Glashelder is
echter dat de Grondwet uitgaat van het beginsel van de machtenscheiding
(zie hierna 2.1.2). De vraag naar de grondwettigheid van deze wet kan
derhalve worden toegespitst op de vraag naar de wijze waarop de opstellers
van deze wet de belangrijkste bepalingen in overeenstemming hebben
gebracht met het beginsel van de machtenscheiding.

Wanneer men het rapport van de bijzondere commissie die deze wet
opstelde leest, dan valt daarbij op dat men uitging van een zeer beperkte
taak van de federale overheid ('limited government'). Bovendien beschouw-
de men de departementen en agencies, niet het Congres, als de ware
tegenstanders van de presidentiele begroting. Tenslotte was het Congres
er in hun ogen zelf van overtuigd dat de bevoegdheid van de President om
een begroting op te stellen op geen enkele wijze een inbreuk maakte op

90 De betreffende wetten komen hierna in 2.2.9 uitvoerig aan de orde.
91 Public Law 67-13.
92 Idem, sec. 201 (a): "The President shall transmit to Congress (.. .), the Budget, ( ... )." Zie

tevens U.S.C.A. § 1105.
93 Zie als eerste Wilson die in zijn dissertatie Congressional Government (uitgave 1956) forse

kritiek heeft op de financiele adrninistratie, met name de toenrna1igernachtige Congrescornrnis-
sies moeten het ontgelden (p. 180). Hij bepleitte een enkelvoudig, uniform en consistent
systeem waarbij de begrotingsvoorbereidingin handen zou zijn van enkele, deskundige perso-
nen (p. 181). Het idee van de 'executive budget' was afkornstig van en uitgewerkt door
Willoughby (1918, m.n. p. 29-39).

94 Mosher 1984, p. 14.
95 Of het zou Hamilton moeten zijn die een rol voor de uitvoerende macht zag weggelegd bij

de opstelling van de Estimates en de uitvoering van de appropriation bills van het Congres
(The Federalist 1987 (nr. 72), p. 369).
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de wetgevende macht van het Congres. 96 Deze wet haalt derhalve enerzijds
het initiatief tot begrotingswetgeving naar de President, maar laat anderzijds
de uiteindelijke beslissingen over de begroting overeenkornstig de Grondwet
aan het Congres over. In deze zin is er sprake van een paradox." Hier
komt nog bij dat de opstellers van de wet de President beschouwden als
het hoofd van een hierarchisch regeringsapparaat (,chief administraror").
De vraag is dan of de opstellers van de Grondwet dit ook hadden bedoeld
of dat men de uitvoerende macht hoofdzakelijk als een afgeleide van het
Congres zag. 99 Alhoewel de opstellers van de wet het beginsel van de
machtenscheiding dus niet erg serieus namen, ontliep men in feite de vraag
naar de grondwettigheid van de wet door een beperkte en apolitieke
oplossing aan te reiken.'?'

Tenslotte is het nog van belang er reeds hier op te wijzen dat de regeling
van het executive budget, die in feite onder de thans geldende wettelijke
regelingen nog steeds van kracht is en die in de praktijk neerkomt op een
relativering van het beginsel van machtenscheiding en het feitelijke
monopolie over de begrotingsopstelling en -uitvoering bij de President legt,
niet wordt gerechtvaardigd met het beginsel van de ministeriele verant-
woordelijkheid. Een President en zijn ministers die geen meerderheid van
het Congres voor hun begroting kunnen verkrijgen, behoeven niet af te
treden. Het Congres kan een ingediende presidentiele begroting volstrekt
negeren; het is dan 'dead on arrival' ,WI

Na de invoering van de begrotingswet van 1921 brak een peri ode van
ruirn 50 jaar aan waarin de presidentiele begroting de begrotingsprocedure
domineerde.!" Met de totstandkoming van een omvangrijke en vrijwel
geheel nieuwe begrotingswet in 1974 poogde het Congres enig terre in terug
te veroveren op de presidentiele overheersing van de begrotingsprocedure
(zie hierna 2.2.9). De Congressional Budget and Impoundment Control

96 Congo Rec., 67th Congo 1st sess., Report no. 14, p. 4-7.
97 Zie Naomi Caiden, Paradox, Ambiguity, and Enigma: The Strange Case of the Executive

Budget and the United States Constitution, in: Public Administration Review, January/February
1987, p. 84-91.

98 Term van Willoughby (1918, p. 32).
99 Zie hierover Waldo 1948, p. 105.
100 Naomi Caiden a.w. (noot 97), p. 86.
101 Daarvan zijn vele voorbeelden uit het verieden te geven; zie bijvoorbeeld over de periode-

Reagan: Smith 1988, p. 18,357,485 en 689 en Price 1992, p. 92-97; met uitzondering
van de begroting voor 1981, kunnen alle daaropvolgende begrotingen van president Reagan
worden beschouwd als 'dead on arrival'. En ten aanzien van Bush: Fisher 1991, p. 201.

102 Fisher 1975, p. 36-58.
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Act van 1974103 bevat voornamelijk voorschriften voor procedures in het
Congres met het oog op een betere centrale coordinatie. In die zin moet
deze wet worden beschouwd als een nadere uitwerking van de grondwet-
telijke bepalingen inzake de spending power.r" Op een tweetal punten
kan men zich afvragen of deze wet op onderdelen geheel in overeenstem-
ming is met de Grondwet. Ten eerste kent de wet de mogelijkheid van een
schikkingsprocedure waarbij ingrijpende wijzigingen in authorization en
appropriation bills worden opgenomen in een alomvattend voorstel. Dit
voorstel kan slechts zeer beperkt worden geamendeerd en bediscussieerd
door het Congres. 105 De vraag kan worden opgeworpen of deze procedure
een (zelf- )beperking van de wetgevende bevoegdheid van het Congres is. 106

Aangezien het Congres in voorkomende gevallen deze methode heeft
geaccepteerd en van de rechter geen uitspraak hie rom trent bekend is, blijft
dit aspect van de begrotingswet van 1974 een open vraag. Ten tweede heeft
het Supreme Court in 1983 een uitspraak gedaan waarin het veto van een
van de huizen van het Congres ten aanzien van een besluit van de Attorney
General ongrondwettig werd verklaard.'?' Nog voordat deze uitspraak
was gedaan, had het Congres de regeling omtrent de blokkering van be-
grotingsgelden, waarbij ook de mogelijkheid bestaat van een 'one-House
legislative veto', opgenomen in de reguliere appropriation bills. 108 Daar-
mee was dit probleem opgelost.

In 1985 vond een ingrijpende aanpassing plaats van de begrotingswet
van 1974. De Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act van
1985 verschilt in die zin van de voorgaande wetten van 1921 en 1974 dat
deze wet een strikte procedure voorschrijft en tevens de uitkomsten van
het overleg tussen President en Congres vastlegt door een maximum tekort
op de begroting vast te stellen. Indien dit maximum tekort wordt overschre-
den, dan treedt een automatische procedure in werking waarbij het GAO
(General Accounting Office) een bijzondere rol speelt. Juist deze procedure
is door het Supreme Court in 1986 ongrondwettig verklaard.'?? Bet
Congres heeft vervolgens in 1987 een aangepaste versie van deze wet

103 Public Law 93-344.
104 Fisher 1991, p. 198-203 en Naomi Caiden a.w. (noot 97), p. 88 en 89.
105 President Reagan heeft van deze procedure met name in 1981 met succes gebruik gemaakt

(zie hierna 2.4).
106 Naomi Caiden a.w. (noot 97), p. 89 werpt deze vraag op zonder haar te beantwoorden.
107 INS v. Chadha 462 U.S. 919 (1983); zie voor een bespreking van deze uitspraak hierna

2.2.9.
108 Fisher 1991, p. 197 en 198 en Tribe 1985, p. 66 en 67.
109 Bowsher v. Synar 106 S.Ct. 3181 (1986); zie voor een bespreking van deze uitspraak hierna

2.2.9.2.1.

31



Hoofdstuk 2

aangenomen (zie hierna 2.2.9.3). In 1990 werd de Budget Enforcement
Act vastgesteld. Over de grondwettigheid van deze wet valt thans nog weinig
te zeggen (zie hierna 2.2.9.4).

Concluderend kan worden gesteld dat de Grondwet veel ruimte laat
voor nadere aanvulling door wetgeving van het Congres en dat de
verhoudingen tussen President en Congres inzake de begrotingsbehandeling
bewust beweeglijk zijn gehouden.!" Verder is het opvallend dat de
begrotingswetgever zich vrijwel nooit expliciet afvraagt of een regeling
al dan niet in overeenstemming is met de Grondwet. Hier ziet men een
taak voor de rechter weggelegd. Indien de rechter een wet geheel of
gedeeltelijk in strijd met de Grondwet zou achten, dan is men direct bereid
de betreffende regeling aan te passen. III Tenslotte blijft het in een systeem
van machtenscheiding, met zijn onderlinge checks and balances, altijd
mogelijk dat er tussen uitvoerende en wetgevende macht een 'deadlock'
ontstaat. Dat betekent in essentie dat Congres en President van mening
blijven verschillen en het functioneren van de federale overheid kan komen
stil te liggen.!"

2.1.2 Budgetrecht en regeringsstelsel'"

De Amerikaanse Grondwet wordt door drie factoren gekenmerkt: het
beginsel van de machtenscheiding, de bevoegdheidsverdeling tussen de
federatie en de deelstaten en de grondrechten. De laatste factor is in 1791
in de vorm van een tiental amendementen (Bill of Rights) aan de Grondwet
toegevoegd.!" De machtenscheiding komt in de Grondwet duidelijk tot
uiting: het Congres heeft de wetgevende macht, de President de uitvoerende
macht en de onafhankelijke rechter waakt over de scheidslijnen. Het wezen
van de vrijheid en de garantie van de afwezigheid van tyrannie wordt

110 Naomi Caiden a.w. (noot 97), p. 90.
III Zie in het a1gemeen Bernard T.Pitsvada, The Executive Budget - An Idea Whose Time Has

Passed, in: Public Budgeting & Finance, Spring 1988, p. 85-94.
112 Naomi Claiden's commentaar op Pitsvada's artikel (noot 111), p. 95-99 en Constitutional

Controversies 1987, p. 68.
113 Zie over dit onderwerp in het a1gemeen Kate Stith, Congress' Power of the Purse, in: The

Yale Law Joumal 1988, p. 1343-1396 en 1. Gregory Sidak, The President's Power of the
Purse, in: Duke Law Joumal 1989, p. 1162-1253.

114 Op de conventie in Philadelphia besloot men geen Bill of Rigtus in de Grondwetop te Demeo
omdat men stelde dat het Congres niet bevoegd rou zijn regelingen Ie treffen die op de onder-
werpen van de grondrechten betrekking hadden (Farrand II, 1911, p. 587-588 en 617-618).
Ook in The Federalist wordt deze opvattiog aangehangen (The Federalist 1987, Dr. 84 (Hamil-
ton), p. 437-441). Zie tevens Tribe/Don 1991, p. 54.
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uitgedrukt in zowel een verticale (verhouding federatie-deelstaat) als een
horizontale (wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht) machten-
scheiding.!" Verder is het van belang dat de ene macht de andere niet
mag domineren. De zuivere toepassing van deze theorie speelde het sterkst
tot ongeveer 1865, daarna vervaagden de grenzen zeer geleidelijk.!" Re-
centelijk is bij het tweehonderjarig bestaan van de Grondwet nog uitgebreid
gediscussieerd over de betekenis van de machtenscheiding in het moderne
Amerika.!"

2.1.2.1 Het Congres

Wat betreft de wetgevende macht van het Congres somt de Grondwet in
Article I - na de algemene bepaling in sec. 1 - in sec. 8 limitatief de
bevoegdheden van het Congres op. Zoals hiervoor reeds is gebleken, staat
de belangrijkste bevoegdheid als eerste genoemd: de General Welfare
Clause. Deze twee bepalingen in de Grondwet vergen enige nadere
toelichting.

De bevoegdheid van het Congres in Article I, sec. 1 is niet onbeperkt.
Ret gaat hier om 'legislative powers herein granted'. In theorie is het
Congres dus een wetgevend lichaam met beperkte bevoegdheden (slechts
indien uitdrukkelijk verleend door de Grondwet). Uitgangspunt is de
doctrine van de enumerated powers. Deze doctrine maakt door het tiende
amendement onderdeel uit van de Grondwet. Ret amendement luidt:

The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited
by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people. us

Behalve deze algemene beperking gelden nog andere beperkingen voor het
Congres. Zo kunnen verdragen slechts gesloten worden met medewerking
van de Senaat (Article II, sec. 2, subs. 2:He (The President) shall have

115 Wood 1969, p. 151 en 604.
116 Tribe 1988, p. 3 en 5-8, die spreekt van modellen die geleidelijk in elkaar overvloeien.
117 Zie bijvoorbeeld de bundel: Separation of Powers: Does it still work, ed. by Robert A.Gold-

win and Art Kaufman, Washington D.C. 1987 en Constitional Controversies 1987, p. 3-28.
De hoofdlijn van de discussies is dat de doctrine teveel het individuele belang verdedigt en
te weinig oog heeft voor het algemeen belang. De Grondwet kent daardoor geen gedeelde
verantwoordelijkheden en geeft ook geen overlegstructuur tussen President en Congres aan.
Dit laatste acht men in de huidige tijd van groot belang, juist met het oog op de vaststelling
van een evenwichtig (begrotings-)programma (zie ook Smith 1988, p. 15-18 en 651-658).
Zie in Nederland Kroes/Van der Bilt 1988, m.n. p. 20-31.

118 Zie voor een uitleg van dit amendement Tribe/Dorf 1991, p. 22 en 23.
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Power, by and with the Advice and Consent of the Senate, to make Treaties,
provided two thirds of the Senators present concur( .. )). Verder hebben
sommige uitvoerende besluiten van de President kracht van wet vanwege
gedelegeerde bevoegdheden en hebben de uitspraken van het Supreme Court
op basis van het principe van stare decisis, gevolgen voor de uitleg en
toepassing van wetten en de Grondwet. 119 Anderzijds bestaat de mogelijk-
heid dat het Congres extra bevoegdheden krijgt toebedeeld. Het hiervoor
in 2. 1. 1. genoemde zestiende amendement is in dit verband een goed voor-
beeld.P? Hiemaast vindt men verspreid in de Grondwet nog een aantal
bevoegdheden van het Congres om regelend op te treden.!"

In aansluiting op de doctrine van de enumerated powers bepaalt de
Grondwet in Article I, sec. 8, subs. 18 ten aanzien van het Congres:

To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Executi-
on the foregoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution in
the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof.

Deze bepaling lijkt overbodig na de opsomming van de bevoegdheden
daarvoor in sec. 8 van Article I. Deze bepaling was echter de inzet van
een fel debat in 1790-91 tussen Jefferson en Hamilton. Jefferson huldigde
de opvatting dat het Congres deze implied powers alleen mocht gebruiken
indien het noodzakelijk was ter uitvoering van de opgesomde bevoegdheden
van het Congres. Hamilton daarentegen was van mening dat toepassing
van deze bevoegdheid mogelijk was indien er een verband zou bestaan met
de algemeen erkende doeleinden of wettige middelen van de (federale)
overheid. De - mime - interpretatie van Hamilton won het. 122 In de
zaak McCulloch v. Maryland (1819) achtte het Supreme Court de oprichting
van de tweede Bank van de Verenigde Staten op basis van dit grondwetsar-
tikel toelaatbaar. 123 Daarmee was de doctrine van de implied powers
aanvaard.!" Deze mime interpretatie van de necessary and proper clause

1I9 Corwin 1978, p. 5.
120 Verscheidene amendementen die aan de Grondwet zijn toegevoegd machtigen het Congres

om de betreffende voorzieningen toe te passen door middel van 'appropriate legislation'.
121 Zie Article 4, sec. 1; Article 4, sec.3 en Article 5.
122 Gunther 1975, p. 101.
123 McCulloch v. Maryland 17 U.S. (4 Wheat) 316 (1819)
124 Chief Justice Marshall drukte het in deze uitspraak aldus uit: 'Let the end be legitimate,

let it be within the scope of the constitution, and all means which are appropriate, which
are plainly adapted to that end, which are not prohibited, but consistent with the letter and
spirit of the constitution, are constitutional' (citaat in Corwin 1978, p. 122 en Tribe 1988,
p. 301-302). Deze uitspraak van Marshall is de belangrijkste norm geworden voor de
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heeft met alleen betekenis voor de opgesomde bevoegdheden in Article I,
sec. 8 maar ook voor 'all other Powers vested by this Constitution in the
Government of the United States, or in any Department or Office thereof.
Daarmee zijn de wetgevende bevoegdheden van het Congres ruimer dan
Article I, sec. 1 aangeeft.I"

Deze doctrine heeft ook grote betekenis voor de uitleg en toepassing
van Article I, sec. 8, subs. 1, de General Welfare Clause. Hiervoor is reeds
gebleken dat er tijdens de ratificatie onenigheid was over de reikwijdte van
het begrip general welfare; Madison huldigde een beperkte uitleg en
Hamilton legde de clausule ruim uit. 126 Ook hier volgde het Supreme
Court in 1936 het standpunt van Hamilton in United States v. ButlerF'
Deze uitspraak is overigens gedaan midden in de peri ode die bekend staat
als de New Deal. De New Deal wetgeving van president Roosevelt was
veelal rechtstreeks gebaseerd op de General Welfare Clause en gedeeltelijk
op de Commerce Clause. De doctrine van de implied powers heeft derhalve
een verband gelegd tussen beide genoemde grondwetsartikelen (Article I,
resp. sec. 8, sub 1 en sec. 8, sub. 18). Deze interpretatie is in 1976 nog
eens bevestigd door het Supreme Court. 128

Nu de belangrijkste bepalingen uit de Grondwet betreffende de spending
power - in de meest ruime zin - zijn besproken, is het hier van belang
op nog een aantal andere constitutionele aspecten te wijzen.

Wat betreft de tax power van het Congres (Art. I, sec. 8, sub. 1) dient
voorop te worden gesteld dat het hier een onathankelijke bevoegdheid betreft
(los van de overige opgesomde bevoegdheden) en dat het Congres geheel
vrij is in de keuze van de aard van de bestedingen.!" De aard van de
belastingheffing is beperkt door de Grondwet (Art. I, sec. 9, subs.5; de

rechterlijke beoordeling van wetgeving. lets gemodemiseerd vormt deze norm in aansluiting
op de necessary and proper clause een basis voor rechterlijk onderzoek inzake vele
grondwettelijke voorzieningen (Tribe 1988, p. 303).

125 Tribe 1988, p. 304; beperkingen zijn natuurlijk wei gelegen in het federale karakter van
de staat en de reikwijdte van de Bill of Rights.

126 Madison in Dr. 41 van The Federalist 1987, biz 210 en 211; Hamilton op de Conventie:
Farrand I, 1911, p. 300. Zie hierover uitgebreid Berger 1987, p. 100-119.

127 United States v. Butler, 297 U.S. 1,65 (1936). Het Hofmerkt bovendiennog op dat regelge-
ving in het kader van de General Welfare Clause slechts dan ongrondwettig is indien het
een bevoegdheid betreft die is voorbehouden aan de deelstaten.

128 10 de uitspraak Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1,91 (1976); Het Hofstelt hier o.a.: "Whether
the chosen means appear, 'bad', 'unwise', or 'unworkable' to us is irrelevant; Congress
has concluded that the means are 'necessary and proper' to promote the general welfare,
and we thus decline to find this legislation without the grant of power in Art. I, sec. 8".

129 Corwin 1978, p. 38 en 39 en Tribe 1988, p. 318.
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federatie mag geen exportheffingen opleggen) en uitspraken van het Supreme
Court alwaar het specifieke onderwerpen betreft.!" Natuurlijk mag
belastingheffmg, vanuit de gedachte van het federalisme, niet discrimineren
tussen deelstaten. Overigens treedt er bij belastingheffmg vrijwel altijd als
bijkomend effect regelgeving ten aanzien van het belaste subject op. Dit
is grondwettelijk toegestaan op basis van de necessary and proper clause.
Indien echter geen onafhankelijke grondslag voor regulering door het
Congres voorhanden is, dan is de belastingheffmg als inkomstenmaatregel
slechts rechtsgeldig als de regulering wordt bereikt via een tarievenstructuur
of als er sprake is van een redelijk verband tussen inhoud en uitvoering
van deze voorschriften.'?'

De vraag doet zich voor in hoeverre het Congres voorwaarden mag
verbinden aan de federale uitgaven. Deze bevoegdheid is natuurlijk niet
onbeperkt, want dan zou het Congres via de spending power regels stellen
die niet direct of indirect tot de Grondwet zijn te berleiden.l" Uit-
gangspunt bij dit vraagstuk is dat het Congres zich hierbij niet aileen kan
baseren op de General Welfare Clause maar ook op andere bevoegdheden
die een 'power to spend' inhouden (Art. I, sec. 8, subs. 2,3,12 en 13).
Het Congres kan van deze bevoegdheden gebruik maken om ongehinderd
voorwaarden te verbinden aan zijn uitgaven.!" Wat betreft de aard van
deze voorwaarden dient men te onderscheiden in voorwaarden die in strijd
kunnen komen met de Grondwet'"; voorwaarden die verbonden zijn met

130 Zoals bijv.: Pollock v, Farmers Loan and Trust Co., 157 U.S., 429 en 158 U.S. 601 ( 1895);
het betrof hier het inkomen van de houders van obligaties (later achterhaald in verband met
de totstandkoming van het zestiende amendement) en Florida v. Melton 273 U .S. 12 (1927);
hier betrof het de voorwaarde dat belastingen niet mochten worden opgelegd afhankelijk
van de geografische ligging van het belastinggebied.

131 Tribe 1988, p. 319 en 320.
132 Albert J. Rosenthal, Conditional Federal Spending and the Constitution, in: Stanford Law

Review, Vol. 39, May 1987, p. 1105, 1106 en 1108 en verder uitvoerig het commentaar
The Federal Conditional Spending Power: A Search for Limits, in: Northwestern University
Law Review 1975, p. 293-330.

133 Rosenthal a.w. p. 1119; Het Congres verwijst in deze regelingen overigens zelden naar de
grondwettelijke bepalingen waarop de uitgaven zijn gebaseerd.

134 Deze zaken beziet het Supreme Court van geval tot geval en derhalve bestaat hieromtrent
geen a1gemene doctrine; zie bijv. United States Public Workers v. Mitchell, 330 U.S. 75
(1947), waarbij bepaalde voorwaarden La.v. partijpolitieke activiteiten van federale
ambtenaren in het kader van een belangenafweging stand hielden en Selective Service System
v. Minnesota Public interest Group, 468 U.S. 841 (1984), waarbij het Hof het toelaatbaar
achtte dat studenten federale financiele hulp werd onthouden indien ze zich niet hadden iaten
registreren voor de dienstplicht. In beide uitspraken refereerde het Hof niet aan ongrond-
wettige voorwaarden (Rosenthal a.w., p. 1121 en 1122).
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federale uitgaven dan wel belastingvoordelen'" en voorwaarden die zijn
verbonden met contracten of met subsidies.!" Verder kunnen de voor-
waarden ordenend of dwingend van karakter zijn.!" Wat betreft de
voorwaarden met een dwingend karakter kan inhet algemeen worden gesteld
dat die toelaatbaar zijn.!" De volgende beperkingen, afgeleid uit de
jurisprudentie, zijn hier echter van toepassing. Ten eerste dient er een duide-
lijk verband te bestaan met de doeleinden van de betreffende uitgaven.!"
Ten tweede dient de autonomie van deelstaten en gemeenten te worden
gerespecteerd.l" Ten derde dienen de individuele rechten en vrijheden
te worden gerespecteerd.!" Op alle drie terreinen heeft de jurisprudentie

135 Het Supreme Court maakt hier geen principieel onderscheid bij de toetsing van voorwaarden
(ziebijv.Regan v. Taxation with Representation, 461 U.S. 540545(1983». Wei isopvallend
dat belastingvoordelen voor eigendomrnen van kerken en belastingaftrek voor kerkelijke
bijdragen nooit ongrondwettig zijn verklaard, maar dat directe federale uitgaven voor dezelfde
doe1einden in het algemeen als ongrondwettig worden beschouwd (zie Walz v, Tax
Communities, 397 U.S. 664 (1970); Rosenthal a.w., p. 1123).

136 Slechts op onderdelen maakt het Supreme Court hier een onderscheid tussen de grondwettig-
heid van de voorwaarden; hooguit kan men stellen dat bij het aangaan van contracten er
wat meer ruimte is voor het stellen van voorwaarden (zie: United States v. Butler, 297 U.S.
1 (1936» in het geval van contracten tussen boeren en de federale regering; zie hiervoor
noot 126 (Rosenthal a.w., p. 1124).

137 Rosenthal a.w., p. 1114: 'classifying' en 'coercive' voorwaarden.
138 Rosenthal a.w. , p. 1126. Slechts eenmaal heeft het Supreme Court voorwaarden verbonden

aan federale uitgaven ongrondwettig verklaard, namelijk -wederom- in de zaak United States
v. Butler uit 1936. Het Hof achtte de dwingende voorwaarden van het Congres t.a.v. een
maximale oogstopbrengst van de boeren ongrondwettig vanwege het feit dat het Congres
hier een onderwerp trachtte te reguleren waaromtrent men anderszins geen bevoegdheid
had. Overigens ontliep het Hof de vraag of de aangevochten uitgaven al dan niet binnen
de General Welfare Clause vielen.

139 Rosenthal a.w., p. 1132.
140 Rosenthal a.w ., p. 1133en 1134. In dit verband hebben het Supreme Court en lagere federale

rechters nog nooit een federale regeling ongrondwettig verklaard, vooral niet indien directe
federale regulering in strijd zou kunnen komen met de Grondwet; zie dit standpunt van het
Supreme Court in Oklahoma v, United States Civil Service Commission, 330 U.S. 127 (1947).
Later heeft het hof nog eens herhaaldelijk gesteld dat het hier niet gaat om een onbeperkte
bevoegdheid van het Congres, maar in iedere zaak tot nu toe achtte het hof de grenzen niet
overschreden (zie bijv.: Pennhust State School & Hosp. v. Halderman, 451 U.S. 1, 17 n.
13(1981).

141 Rosenthal a.w., p. 1144-1151. Het Supreme Court verricht indeze gevallen een belangenaf-
weging evenals dat gebruikelijk is bij de beoordeling van directe regulering. Ten aanzien
van federale ambtenaren schijnt het Hof de federale overheid ruime armslag te geven bij
het opleggen van dwingende voorwaarden; zo besliste het Hof in een per curiam beslissing
in Snepp v. United States, 444 U.S. 507 (1980) dat CIA-medewerkers zonder toestemming
van de regering vooraf geen gegevens over het werk van de CIA mogen publiceren (ook
niet indien het gegevens van de CIA betreft die worden aangemerkt als "no classified").
Het lijkt er volgens Rosenthal op dat de regering als werkgever meer lijkt op een private
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geaccepteerd dat het Congres, door dwingende voorwaarden te verbinden
aan federale uitgaven, activiteiten reguleert die men anderszins niet direct
kan reguleren. Vooral op het terrein van de grondrechten stuit deze houding
van de rechter op ernstige bezwaren.'? Een vierde terrein dat zich leent
voor het opleggen van dwingende voorwaarden is de uitvoerende macht
van de President. 143 Geconstateerd kan worden dat er sprake is van een
duidelijk verschil in benadering van directe regulering en regulering via
het verbinden van dwingende voorwaarden aan federale uitgaven.!"
Verder kan worden geconstateerd dat de vraag onbeantwoord is of het Con-
gres via dwingende voorwaarden een beleid mag voeren dat niet is te
herleiden tot zijn grondwettelijke bevoegdheden.!"

Een volgende vraag die zich voordoet is in hoeverre het Congres zijn
tax en spending power mag delegeren. Bij de beantwoording van deze vraag
speelt het beginsel van de machtenscheiding een belangrijke rol. In het
algemeen kan men constateren dat het vraagstuk van delegatie in het
Congres uiterst gevoelig ligt. 146 Wat betreft de tax power van het Congres
kan worden gesteld dat delegatie niet is toegestaan. Slechts onder zeer
strenge voorwaarden en restricties is delegatie op onderdelen - zoals het

werkgever die arbitrair regels aan zijn werknemers kan opleggen in plaats van een regering
die onderworpen is aan de grondwettelijke norrnen en de norrnen van de redelijkbeid (zie
van de auteur: Developments in the Law-Public Employment, in: Harvard Law Review,
Vol. 97, 1984, p. 1783-1788). Een ander voorbeeld in dit verband is de zaak Harris v.
McRae, 448 U.S. 297 (1980). Hier achtte het Hof zowel federale als deelstaatbeperkingen
ten aanzien van uitgaven voor het verrichten van abortus toelaatbaar. Directe regelgeving
zou hier ongrondwettig zijn verklaard. De 'dissenters' in het Hof wezen in deze uitspraak
nadrukkelijk op argumenten gebaseerd op gelijke behandeling en op het dwingende karakter
van de weigering in de gegeven omstandigheden abortussen te financieren, waardoor een
abortus in feite onmogelijk werd gemaakt (zie standpunt van dissenters Brennan, 448 U.S.,
332-337 en Marshall, 448 U.S., 346-347).

142 Rosenthal a.w., p. 1152 en Tribe 1988, p. 1053 (Snepp v, U.S.) en p. 782 en 1346, 1347
(Harris v. McRae).

143 Rosenthal a.w., p. 1161, slechts enkele bevoegdheden van de President/uitvoerende macht
zijn immuun voor beperkingen door het Congres (zie Art. II, sec. I, subs.7; Art. III, sec.
1; het korten op salarissen van stafmedewerkers lijkt ook ontoelaatbaar). In het algemeen
kan men stellen dat het verbinden van dwingende voorwaarden door het Congres aan
toewijzingen aan de federale regering (bijv. in de vorrn van het toevoegen van voorwaarden
aan een appropriation bill voor het ministerie van Buitenlandse Zaken) zeer beperkt mogelijk
is; zie L. Henkin, The Federal Conditional Spending Power: A Search for Limits, in: New
York University Law Review, Vol. 70, 1975, p. 304-308 en Henkin 1990, p. 31-33.

144 Rosenthal a.w., p. 1162
145 Rosenthal a.w., p. 1131
146 Corwin 1978, p. 6-8 ; de doctrine zegt dat het Congres zijn bevoegdheden niet mag delegeren;

de praktijk is echter anders.
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Iaten invorderen van heffingen door een agency'" - mogelijk. WeI dient
hierbij te worden aangetekend dat kwesties betreffende de uitoefening van
de algemene tax power zich niet Ienen voor een rechterlijke toetsing via
de normale procedures. 148 Wat betreft de delegatie van de spending power
Iiggen de zaken iets ingewikkelder. Vooropgesteld dient hier te worden
dat de algemene doctrine luidt dat onder de 'necessary and proper clause'
van Art. I, sec. 8 van de Grondwet iedere bevoegdheid van het Congres
'implies a power (todelegate) authority under it sufficient to effect its purpo-
ses' .149 Het Congres mag dus bevoegdheden delegeren aan bijvoorbeeld
een agency om nadere regels te stellen indien het Congres zelf de algemene
normen vaststelt. 150 De Grondwet laat zich echter over een aantal zaken
expliciet uit inzake de bevoegdheden van het Congres (of Huis of Senaat).
In dat geval is er geen delegatie mogelijk aangezien het hier gaat om dui-
delijk geformuleerde specifieke bevoegdheden.l" Bovendien mag het
Congres uitsluitend zelf uitmaken met welke rniddelen de wetgevende macht
wordt uitgeoefend; een gedelegeerde bevoegdheid aan een agency dient
derhalve altijd aan te knopen bij de door het Congres gestelde voorwaar-
den.!" Uit de jurisprudentie kan men afleiden dat de delegatie altijd
voorschriften ('standards') dient te bevatten die aangeven op welke wijze
de gedelegeerde bevoegdheid dient te worden uitgeoefend.!" Ruime
delegatie is dus niet mogelijk. Wanneer deze beginselen worden toegepast
op de spending power van het Congres dan staat voorop dat deze bevoegd-
heid als geheel - of delen daarvan - niet kan worden gedelegeerd gelet
opde tekstvande Grondwet (Art. I, sec. 9, subs. 7). Verderishetdevraag
of het Congres de besteding van de begrotingsgelden mag delegeren aan

147 Zoals in de zaak National Cable Television Assn., Inc. v. United States, 415 U.S. 336 (1974)
waarin het Supreme Court de hoogte van de in te vorderen heffingen relateerde aan de door
de maatschappij via federale regelingen ontvangen belastingvertninderingen.

148 Zie hieromtrent in het algemeen John Ely, Legislative and Administrative Motivation in
Constitutional Law, in: Yale Law Journal, Vol. 79, 1970, p. 1205-1235.

149 Citaat uit Lichter v. United States, 334 U.S. 742, 778 (1948).
150 Hiervan zijn vele voorbeelden te geven; zie voor een overzicht Gunther 1975, p. 424 en

425.
151 Zie bijv. U.S. Const, Art. II, sec. 2, subs. 2 en Art. I, sec. 3, subs. 6. Zie ook hiema

2.2.9.2.1, de uitspraak Bowsher v. Synar.
152 Deze uitgangspuntenzijn te vinden inde toonaangevende uitspraak hieromtrent van het Supre-

me Court: Hampton v. Mow Sun Wong, 426 U.S. 88 (1976).
153 Zie bijv .de eerste zaak waarin het Supreme Court een delegatie van het Congres ongrondwet-

tig verklaarde: Panama Refining Co.v.Ryan, 293 U.S. 388 (1935). Het Hofsteldeo.a. t.a.v,
de gedelegeerde bevoegdheid aan de President inzake het vaststellen van codes voor de rege-
ling van het vervoer van olie per schip: "The Congress left the matter to the President without
standard or rule, to be dealt with as he pleased" (293 U.S. 418).
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de President. Gedurende de gehele geschiedenis heeft het Congres, met
name in tijden van oorlog, omvangrijke begrotingsgelden met een zeer ruim
geformuleerde doelstelling in zijn appropriation acts vastgelegd. Deze
methode is niet in strijd met de hierboven geformuleerde delegatiedoc-
trine. 154 Ten eerste vanwege het feit dat de besteding van begrotingsgelden
altijd al een taak van de executieve is geweest en ten tweede omdat
appropriation acts geen wetten in de zin van normering door regelgeving
zijn. Appropriation acts worden in de jurisprudentie en de literatuur
beschouwd als administratieve regelingen, naar keuze van het Congres al
dan niet in detail.!" In het algemeen kan derhalve worden gesteld dat
op zijn minst duidelijke doelstellingen moeten zijn geformuleerd die
aangeven voor welkt-e) doel(-en) de begrotingsgelden dienen te worden
aangewend. In het verleden kon het ontbreken van deze voorwaarde wel
eens leiden tot ongrondwettige delegatie, 156 tegenwoordig zal dit niet gauw
het geval zijn gelet op de omvang en complexiteit van authorization en ap-
propriation acts. 157

Een ander vraagstuk is dat van de secret spending.l" Reeds op de
conventie te Philadelphia hadden de opstellers de mogelijkheid in gedachten
van geheime uitgaven.!" Tijdens de ratificatie van de Grondwet in
Virginia in 1788 kwam de mogelijkheid van het doen van geheime uitgaven
en dus latere openbaarmaking duidelijk naar voren.l'" Ook in The
Federalist rechtvaardigt John Jay het doen van geheime uitgaven op
diplomatiek terrein.!" Gedurende de hele geschiedenis zijn dan ook vele
voorbeelden te geven van geheime fondsen - meestal ging het daarbij om

154 Corwin 1978, p. 133.
155 Zie Cincinnati Soap v. United States, 301 U.S. 308, 321 (1973) en Edward S. Corwin,

Constitutional Aspects of Federal Housing, in: University of Pennsylvania Law Review, Vol.
84, 1935, p. 131-156, met name p. 153-156, waar Corwin rich beroept op de ideeen van
Locke; zie tevens Tribe 1988, p. 629 en 630 en Henkin 1990, p. 24.

156 Zie noot 153.
157 Zie hiema slot van 2.1.2.1.
158 Zie hierover uitgebreid Fisher 1975, p. 202-223 en Fisher 1991, p. 203-215.
159 Zie hiervoor 2.1.1., noten 61-63: Het voorstel van Madison om in het betreffende grondwets-

artikel (Art. I, sec. 9, subs.7) 'from time to time' toe te voegen, is waarschijn1ijk gedaan
met het oog op de mogelijkheid van geheime enlof vertrouwelijke uitgaven; zie Farrand
II, 1911, p. 618 en 619 en Fisher 1991, p. 204.

160 Zo is George Mason hier van opvatting dat geheime uitgaven in ieder geval achteraf moeten
worden gepubliceerd, zodat iedereen inzicht kan hebben in de wijze van besteding van de
publieke rniddelen (Farrand III, 1911, p. 326).

161 The Federalist 1987, Dr. 64, p. 30.
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mime delegatie van het Congres aan de President - vooral sinds de Tweede
Wereldoorlog.I'"
Tegenwoordig worden federale uitgaven via een bijzondere procedure
vastgesteld. Allereerst dient het Congres voor de gevraagde middelen een
of meerdere authorization bills vast te stellen. Hierna kan het Congres een
deel of het gehele bedrag opnemen in een van de reguliere appropriation
bills. De toelichting en formulering van de doelstellingen kan per geval
sterk verschillen, mede gelet op het feit dat het Congres de besteding van
de middelen vrijwel geheel delegeert aan de betrokken autoriteiten die de
geheime fondsen beheren. Het is dan ook buitengewoon moeilijk om
geheime fondsen in de authorization en/of appropriation bills van het
Congres te ontdekken.l" Wat betreft de controle op de verrichte uitgaven
door het General Accounting Office bevat de GAO-wet van 1980 een
bepaling bevat die, behalve op de CIA, een beperkte controle toestaat.l"
In de praktijk heeft dit echter niet veel om het lijf.165 Voor de fmanciering
van de Central Intelligence Agency, die zowel wat betreft het aantal dollars
als de omvang van de werkzaamheden alle andere geheime fondsen over-
treft, geldt weer een andere procedure. De Central Intelligence Act of 1949
bevat een aantal extra waarborgen voor de financiele onafhankelijkheid
van de CIA. De CIA ontvangt geen middelen via een rechtstreekse
appropriation van het Congres. De betreffende fondsen worden via de
Defence authorization en de appropriation bills toegewezen aan het
ministerie van Defensie. Het Office of Management and Budget draagt,
na advies van Appropriations Commissies van Huis en Senaat, zorg voor
de overdracht van de middelen van het ministerie van Defensie aan de CIA.
De CIA-Act van 1949 biedt hiervoor de grondslag en de National Security
Act of 1947 formuleert de aard van de activiteiten en doelstellingen van

162 Zie voor een overzicht Fisher 1991, p. 205-207 en recente voorbeelden in Stockman 1986,
p. 315 (geheim budget voor de nieuwe Stealth bommenwerper in het begin van de jaren
tachtig) en O'Neill 1987, p. 128 en 129 (geheim fonds voor de bekostiging van de produktie
van de atoombom in 1942, waarbij de legendarische voorzitter van het Huis van Afgevaar-
digden Sam Rayburn op de vraag van Einstein naar twee miljard dollar opmerkte: 'Leave
it to me'). Het (geheime) budget van het Witte Huis bleek in 1992 in totaal ongeveer 1miljard
dollar te bevatten aan kosten voor ondersteuning van de President (International Herald
Tribune, 4 december 1992, p. 3).

163 Zie over deze zeer comp1exe materie en de vraagtekens die een dergelijke duistere procedure
oproept: Louis Fisher, Confidential Spending and Governmental Accountability, in: The
George Washington Law Review, Vol. 47, 1979, p. 347-385.

164 Public Law 96-226 (General Accounting Office Act of 1980), section 101 bepaalt dat de
hoofddoelstelling van de wet is dat het aan het GAO is om 'to determine whether the
expenditure was, in fact, actually made and whether such expenditure was authorized by
law'.

165 Fisher 1991, p. 207.
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de CIA.166 Het Congres kan overigens wel invloed uitoefenen op de
activiteiten van de CIA door dwingende voorwaarden op te nemen in de
authorization bill van het ministerie van Defensie. Zo zijn de Clark en
Boland-amendementen, waarin bepaalde interventies van de CIA in het
buitenland werden verboden, beroemd geworden."" Evenals aIle andere
agency's en departementen kan de CIA, veelal via haar directeur (in het
jargon de DCI), bij het Congres lobbyen voor extra geld. Normaal verloopt
dit via hoorzittingen van de commissies voor de inlichtingen in Huis en
Senaat en via de begrotingscommissies die de uiteindelijke begroting van
het ministerie van Defensie moeten goedkeuren.!" Over de verhouding
tussen de Grondwet (Art. I, sec. 9, subs. 7, tweede volzin: de Statement
and Account Clause) en de financiering van geheime fondsen heeft het
Supreme Court, aan het eind van een lange serie uitspraken van lagere
rechters tussen 1969 en 1974, in 1974 een uitspraak gedaan: de appellant
werd niet-ontvankelijk verklaard. Het Hof verklaarde onder andere dat het
Congres bevoegd is de toepassing van een grondwetsartikel voor een
bepaalde tijd uit te stell en. 169

Van indirect belang voor de tax en spending power van het Congres
is het recht van onderzoek. Zoals hiervoor reeds is gebleken en ook hierna
nog herhaaldelijk zal blijken, maakt het Congres zeer regelmatig gebruik
van (bijzondere) onderzoekscomrnissies en hoorzittingen om zoveel mogelijk
feiten en materiaal boven water te krijgen. Het recht van onderzoek is niet
in de Grondwet te vinden, maar is indirect gebaseerd op de algemene
wetgevende bevoegdheid van het Congres (art. I, sec. 1).170De rechter

166 Fisher 1991, p. 208 en 209; de wette1ijkegrondslag voor het verkrijgen van de noodzakelijke
rniddelen is te vinden in de U.S. Code: 50 U.S.C. 403 (1988). Zie verder hieroveruitgebreid
Fisher 1975, p. 214-223.

167 Het Clark-amendement van 1976 verbood clandestiene aeties in Angola en het Boland-arnende-
ment van 1982 verbood clandestiene acties in Nicaragua. In beide gevallen gebeurde dit
d.m.v. het opnemen van het verbod in de Intelligence Authorization Act; tevens hield dit
de beeindiging van de financiering van beide projecten in (zie Woodward, 1987, resp. p.
62 en p. 162-164 en Henkin 1990, p. 58 en 85).

168 Woodward 1987, p. 39 (hoorzittingen yoor de (sub)cornmissie voor de inlichtingen); p. 44
(idem); p. 55 (hoorzittingvan de Senaatscornmissie voor inlichtingendienstenmet de nieuwe
directeur van de CIA Casey op 13januari 1981) en p. 2281229 (inzake de rol van de begro-
tingscornmissies). Zie ook in dit verband Smith 1988, p. 47.

169 Richardson v, United States, 418 U.S. 166(1974); beroepen vanindividuelebelastingbetalers
en een Idager die zich beroept op de Freedom of Information Act merkt het Hof als niet-ont-
vankeJijk aan. In een dissenting opinion merkt Douglas op dat de beslissing van de meerder-
heid van het Hof hem 'verste1d doet staan'. Douglas acht het Congres niet bevoegd om de
toepassing van grondwetsbepalingen uit te stellen (418 U.S., 200 en 201).

170 Tribe 1988, p. 375; aldus overwogen door het Supreme Court in Mc.Grain v. Daugherty,
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is ten aanzien van eventuele betrokkenheid bij onderzoekingen van het
Congres uiterst terughoudend. Alleen indien (een commissie uit) het Congres
personen via de rechter wil dwingen te getuigen, is toetsing van de recht-
matigheid van onderzoeken van het Congres aan de orde.'?' De bevoegd-
heid van het Congres in dezen reikt zover als de bevoegdheden zoals die
uit de Grondwet voortvloeien.!" Ook hier is echter het beginsel van de
machtenscheiding een beperking. De onderzoeken van het Congres dienen
gerelateerd te zijn aan een doelstelling op het terrein van de wetgeving
(voorbereiding, vaststelling dan weI uirvoeringj.!" Tevens dient het
Congres zorgvuldige procedures in acht te nemen, zodat met name de
grondrechten worden gerespecteerd. !74

Tenslotte is het in het kader van deze subparagraaf en met het oog op de
hiernavolgende paragrafen van belang nog enige aandacht te besteden de
wijze waarop het Congres de beslissingen omtrent de federale begroting
vastlegt in wetgeving.

Ret Congres kent drie wijzen waarop het beslissingen omtrent uitgaven
en uitgavenprograrnma's kan nemen: via appropriation en authorization
en door middel van een begrotingsprocedure. De eerste twee methoden
zijn al zo oud als de Amerikaanse Grondwet; de derde methode is sinds
1974 van toepassing en aIle drie methoden beogen verschillende doeleinden.
Door deze samenloop is sinds 1974 een uiterst complexe wijze van
begrotingsbehandeling ontstaan. Vanuit een historische benadering is dit
vraagstuk in zes perioden in te delen.!"

273 u.s. 135, 174 (1927).
171 Het Congres is bevoegd personen, andere dan leden van het Congres, te gijzelen en onder

dwang voor het Congres te laten leiden indien deze personen 'contempt of Congress' kan
worden verweten (zie uitspraak innoot 170). Het Congres maakt echter van deze bevoegdheid
zelden gebruik, meestal wordt in een voorkomend geval de rechter ingeschakeld (Tribe 1988,
p. 376, noot 3).

172 Barenblatt v. United States, 360 U.S. 109 (1957): 'The power of inquiry .. .is as penetrating
and far-reaching as the potential power to enact and appropriate funds under the Constitution'
(360 U.S. 111).

173 Zie Watkins v. United States, 354 U.S. 178,200 (1975) waarin o.a. werd gesteld: 'there
is no congressional power to expose for the sake of exposure'.

174 Zie uitspraken in noot 172 en 173. Grondrechten die hierbij met name van belang zijn, zijn
het vierde en vij fde amendement en het vereiste van 'due process'. Ten aanzien van dit laatste
vereiste dient delegatie van onderzoeksbevoegdhedenaan commissiesvan het Congres zorgvul-
dig plaats te vinden, met name het vastleggen van de exacte bevoegdheden (Tribe 1988,
p. 377).

175 Zie hierover uitgebreid Schick 1984
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In de periode van 1789 tot 1865 was er nog geen formeel onderscheid
tussen legislation en appropriation. Ongeschreven regels en gebruiken
regelden de begrotingsprocedure en men baseerde zich op de Grondwet
(Art. I, sec. 9, subs. 7):

No Money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of Appropria-
tions made by Law; ( ... ).

In het Huis van Afgevaardigden stelde de uit tien leden bestaande Ways
and Means Committee de appropriation bill vast en in de Senaat werd dit
tot 1816 door een vaste comrnissie en vanaf 1816 door de commissie voor
financien gedaan. 176 In deze periode is er nog een duidelijk onderscheid:
eerst was er sprake van legislation die doelstellingen en activiteiten
vaststelden voor onbeperkte tijd, daama volgde een appropriation die de
financiele middelen toewees voor de eerder wettelijk vastgelegde activiteiten
van de regering, voor - meestal- eenjaar. In de legislation werden geen
bedragen genoemd.!" Dit zuivere onderscheid werd bedreigd toen het
Congres appropriations ging vaststellen voor activiteiten die niet eerder
bij wet waren vastgesteld. Vooral na 1830 werd er hierdoor steeds meer
wetgeving (zgn. riders) opgenomen in appropriation bills. Op allerlei
wijzen, vaak via het reglement van orde, probeerde men hieraan beperkingen
te stellen. 178 Toch bleef in hoofdzaak het onderscheid legislation-appropri-
ation duidelijk.

In de periode van 1865 tot 1920 nam de opname van wettelijke
voorschriften in appropriation bills sterk toe. De voornaamste oorzaak
hiervan was, nadat in 1865 en 1867 in zowel Huis als Senaat een Ap-
propriations commissie was ingesteld, dat op vele terreinen de gewone,

176 Fisher 1975, p. 12 en 13. Wat betreft de senaatscommissie voor financien zou het tot 1834
duren alvorens deze commissie over aile appropriation bills mocht rapporteren.

177 Schick 1984, p. 8 en 9; er was een uitzondering, namelijk indien er sprake was van een
'special appropriation' die voor een bepaaId doel was opgesteld, bijv. om de President toe
te staan geld te !enen aan de stad Washington (p. 11). In de 1ge eeuw waren deze 'special
appropriations' in aantal het veelvoudige van de 'general appropriations' .De procedure in
Huis en Senaat was ook verschillend: de speciale voorstellen werden door een vaste commissie
vastgesteld en de algemene voorstellen werden vastgesteld door resp. de Ways and Means
Committee en de commissie voor financien (p. 13).

178 Zo nam het Huis van Afgevaardigden op 13 maar! 1838 het volgende artikel op in het regle-
ment van orde t.a.v. openbare werken: 'No appropriation shall be reported in such general
appropriation bills, or be in order as an amendment thereto, for any expenditure not previous-
ly authorized by law, unless in continuation of appropriations for such public works and
objects as are already in progress and for the contingencies for carrying on the several depart-
ments of the Government' (geciteerd in Fisher 1975, p. 55).

44



De Verenigde Staten van Amerika

vaste commissies de bevoegdheid kregen om voor hun terrein een
appropriation bill vast te stellen. In deze periode werden de federale uitga-
yen dus door een serie commissies in Huis en Senaat en in onder ling
overleg, vastgesteld. Iedere centrale coordinatie en vaststelling ontbralc. 179

In de periode van 1920 tot 1950 werd de situatie enigszins hersteld
doordat de begrotingswet van 1921 (zie hiervoor 2 .1.1.) de begrotingsvoor-
bereiding door de President coordineerde en centraliseerde. Het Congres
volgde in 1920 en 1922 door de bevoegdheid tot de vaststelling van
appropriation bills aan eenAppropriations commissie toe te kennen, zowel
in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat. 180 Dientengevolge werd
het onderscheid legislation-appropriation weer duidelijker en nam het aantal
wettelijke voorschriften opgenomen in appropriation bills af. Tevens werd
in deze periode het systeem van de dubbele goedkeuring van de begroting
forrneel ingevoerd: de authorization betrof steeds meer de goedkeuring van
beleidsvoornemens (programma's) van de regering en de appropriation
ontwikkelde zich van een zeer nauwkeurige vaststelling van uitgavenposten
tot de toewijzing van - ruim becijferde -lump sums. De authorizations
werden opgesteld door een vaste commissie uit Huis of Senaat die op het
betreffende terrein bevoegd was en de appropriations werden vastgesteld
door de Appropriations commissie in respectievelijk Huis en Senaat. 181

Dit systeem, dat in principe nog steeds van toepassing is, kende geen
procedure om eventuele verschillen tussen vaste en Appropriations
commissies op te heffen.

In de periode van 1950 tot 1975 heeft dit systeem zich verder ontwik-
keld. De zeggenschap van de Appropriations commissies over alle federale
uitgaven werd in deze periode ondergraven door het verschijnsel van
'backdoor spending', 182 waardoor de vaste commissies zich onttrokken

179 Louis Fisher, The Authorization-AppropriationProcess inCongress: Formal Rules and Infor-
mal Practices, in: Catholic University Law Review, Vol. 29, 1979, p. 57 en Schick 1984,
p. 19-26.

180 Schick 1984, p. 25-27 en Fenno 1966, p. 45 en 46.
181 Schick 1984, p. 28; de authorization bills kregen in de loop van de jaren twintigde aanhef:

'authorized to be appropriated'.
182 Het doen van uitgaven 'via een achterdeur' kon op drie manieren: ten eerste door agencies

toe te staan zelf geld te lenen bij de Treasury of op de kapitaalmarkt; of door hen toe te
staan zelf contracten te sluiten waardoor een - latere - appropriation hieraan gebonden was;
of door wetten het karakter van open-einderegelingen (aanspraken) te geven waardoor de
federale overheid verplicht werd uitkeringen aan personen te verrichten. De uitgaven gedaan
volgens de eerste methode beliepen tussen 1932 (toen het zich voor het eerst voordeed) en
1975 ongeveer 130 miljard dollar waarvan negentig procent was vastgelegd in wetten i.p. v.
appropriations. De tweede methode beliep voor 1974 ongeveer 10 miljard dollar uitgaven
per jaar (meestal t.b.v. highway construction). De derde methode leidde tot ongeveer 400
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aan het toezicht van beide Appropriations commissies. De begrotingswet
van 1974 is mede tot stand gekomen vanwege het feit dat maar liefst 56
procent van de federale begroting door dit verschijnsel niet effectief was
te controleren (zie hierna 2.2.9). Bij dit verschijnsel zien we dus weer een
sterke vermenging van legislation en appropriation.

De begrotingswet van 1974 bevat een nieuwe begrotingsprocedure die
tevens als derde methode wordt gehanteerd om wetgeving en uitgaven vast
te steIlen. Met enkele wijzigingen op onderdelen door de begrotingswetten
van 1985, 1987 en 1990 is deze procedure nog steeds van kracht. De situatie
is op dit moment als voIgt.

Formeel gezien zijn authorization commissies verantwoordelijk voor
het aanbevelen van programma's en beleidsvoornemens op hun terrein.
De Appropriations Commissies van Huis van Afgevaardigden en Senaat
hebben de uitsluitende bevoegdheid om alle voorstellen en resoluties op
te steIlen die te maken hebben met 'Appropriations of the revenue for the
support of the Government' .183 Dit betekent dus ook dat de Appropriations
commissies het totale bedrag van een voorstel van een authorization
commissie vaststellen. Hiernaast hebben de Budget commissies van Huis
van Afgevaardigden en Senaat nog een bemiddelende en coordinerende
ro1. Allereerst stellen zij de begrotingsresolutie op die in grote lijnen de
verhouding tussen inkomsten en uitgaven en de verdeling van de begrotings-
geiden naar begrotingsfimcties aangeeft. Binnen het door de begrotingsreso-
lutie aangegeven 'macro beleid' en de gesteide prioriteiten dienen de
authorization en Appropriation commissies hun voorstellen te ontwerpen.
Binnen het kader van de begrotingsresolutie dienen dus ook de be ide
commissies van Huis (Ways and Means) en Senaat (Finance) te opereren
die de belastingvoorstellen voorbereiden. Om vervolgens aIle voorstellen

miljard dollar uitgaven per jaar. Het gaat hierbij om uitgaven betreffende sociale uitkeringen
en medische zorg voor bejaarden (deze hebben permanente appropriations) en veteranen-
uitkeringen en subsidies in de meest ruime zin (deze vereisen een jaarlijkse appropriation,
alhoewel de commissies hier zeer weinig beleidsruimte hebben). In Goldberg v.Kelly, 397
U.S. 254 (1970) deed het Supreme Court een belangrijke uitspraak over het karakter van
deze aanspraken (entitlements). Het Hof stelde o.a.: "It may be realistic today to regard
welfare entitlements as more like 'property' than a 'gratuity"'. Daarmee kregen de entitlement-
programma's de bescherming van eigendom volgens de Grondwet en konden individuele
burgers hieraan rechten (uitkeringen) ontlenen. Alhoewel de rechter in deze en andere
uitspraken zich niet direct uitsprak over de appropriations voor entitlements, kan men hieruit
wei afIeiden dat de federale overheid verplicht is de volgens het programma beloofde
uitkeringen ook daadwerkelijk uit te betalen (zie Schick 1984, p. 33 en 34 en over de uit-
spraak: Gunther 1985, p. 567)

183 Fisher a.w. (noot 179) p. 59, 67 en 68: zie tevens in dit verband de reglementen van orde
van het Huis van Afgevaardigden (Rule X) en van de Senaat (Rule XXV).
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van de diverse soorten commissies op een lijn te krijgen, bestaat er de
mogelijkheid van een reconciliation procedure in de vorm van een
wetsvoorstel of een resolutie. Op deze wijze kunnen de commissies die
de voorstellen voorbereiden, gedwongen worden zich te schikken in het
algemene begrotingskader zoals dat in de begrotingsresolutie is geformu-
leerd. Tenslotte komen alle authorization, Appropriation en tax bills
afzonderlijk in stemming op de floor van Huis en Senaat. De voorstellen
kunnen in dit stadium nog worden geamendeerd. Vervolgens is er meestal
overleg tussen Huis en Senaat noodzakelijk om alle eventuele onderlinge
verschillen op te heffen, waarna de eindstemming volgt. Een andere
mogelijkheid die vooral de afgelopen jaren nogal eens is toegepast, is de
verzameling van alle authorization, Appropriation en tax bills in een voorstel
(omnibus bi/l). Amendering is in dit geval slechts zeer beperkt mogelijk.

Deze formele procedure lijkt nog overzichtelijk; de wijze van totstand-
koming en de inhoud van de diverse voorstellen is voor een buitenstaander
uiterst onoverzichtelijk. Zonder nu ook maar enigszins een volledig beeld
van de situatie te schetsen, dienen bij de hiervoor geschetste procedure de
volgende kanttekeningen te worden geplaatst.

De authorization commissies bepalen meestal een maximaal bedrag dat
voor de uitvoering van het programma kan worden toegewezen. In een later
stadium kan de Appropriations commissie hier vaak weinig aan veranderen
en eventueel kan een authorization commissie later nog eens een suppletoir
voorstel aannemen om het maximale bedrag te verhogen. Tevens is de
Appropriations commissie bevoegd extra bedragen toe te kennen aan een
al door de authorization commissie goedgekeurd programma. 184 Aan een
authorization act kunnen agencies in principe geen financiele rechten
ontlenen, hiervoor is een appropriation noodzakelijk. Maar ook hier .zijn
uitzonderingen.l" Ook zonder een voorgaande authorization is een
appropriation mogelijk. De noodzakelijke uitvoering van een programma
is hier meestal doorslaggevend.!"

De Appropriations commissies nemen vrijwel altijd wetgeving of instruc-
ties in hun voorstellen op, maar zijn in de praktijk sterk gebonden aan de
voorliggende voorstellen van de authorization commissies."? Bovendien
is grotendeels nog onduidelijk of appropriation bills kunnen dienen als
rechtmatige middelen om substantiele wijzigingen in het beleid door te

184 Fisher a.w. (noot 179) p. 62 en 67.
185 Idem, p. 61; zie de uitspraak van het United States Court of Claims: New York Airways,

Inc. v. United States, 369 F. 2d 743, 747 (CI. CI. 1966).
186 Idem, p. 63-65 en 67.
187 Idem, p. 67 en Schick 1984, p. 39; in dit stadium speelt zich de beIangrijkste discussie af.
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voeren.!" De scheidslijn tussen appropriation en legislation is derhalve
moeilijk in algemene bewoordingen aan te geven maar moet van geval tot
geval worden beoordeeld.!"

De begrotingscommissies dienen aan de hand van de begrotingsresolutie
het geheel te coordineren en vooral zodanig te sturen dat de doelstellingen
van de begrotingsresolutie worden bereikt. Enerzijds dienen de begrotings-
commissies zich te richten op de hoofdlijnen van de begrotingsvoorstellen -
de allocaties vinden plaats via een indeling per begrotingsfuncties, niet per
Appropriation-categorie - anderzijds kan een te ingrijpende bemoeienis tline-
item interventie) de bevoegdheden van authorization en appropriation
commissies aantasten en verzet oproepen."? Een belangrijk moment voor
de begrotingscommissies is 16 maart wanneer alle bevoegde commissies
uit Huis en Senaat moeten rapporteren over hun voomemens (zien hierna
2.3.3.l.). Via de machtige commissievoorzitters kunnen vervolgens de
begrotingscommissies hun aanbevelingen kenbaar maken aan de commissies.
Als pressiemiddel gebruikt men hiervoor 'early warning reports' die in de
Congressional Record worden gepubliceerd. Tenslotte spelen de begrotings-
commissies een initierende en coordinerende rol bij de schikkingsprocedure.

188 Idem; de rechter heeft zich over het karakter van een appropriation act nog nirnrner duidelijk
uitgesproken; zie Berk v, Laird, 317 F. Suppl715 (E.D. N.Y. 1970), (bevestigd in Orlando
v. Laird, 443 F. 2d 1039 (2rd Cir.), certiorari afgewezen in 404 U.S. 869 (1971» waarbij
de rechter stelde dat vele beleidsvoomemens, ondanks de reglementen van orde van Huis
en Senaat, worden opgenomen in appropriation bills en hij concludeert: 'The Constitution
is not concerned with boundaries between the jurisdiction of appropriations sub-cornrnittees
and substantivecornrnittees. Rules lirnitingamendments, even if enforced, are not of constitu-
tional significance (... ). Plaintiff contends that any authorizations for Vietnam hostilities
are not sufficiently explicit. This argument puts too narrow a limit on Congress' manner
of expressing its wil!.The entire course of legislation shows that Congress knew what it
was doing, and that it intended to have American troops fight in Vietnam"; geeiteerd in
Fisher a.w. (noot 179), p. 83 en 84. De War Powers Resolution van 1973 scbrijft duidelijk
voor dat een defensie appropriation geen grondslag is voor het steunen van een defensiepoli-
tiek (Public Law 93-148, par. 8 (a».

189 Zie, naast noot 188, de introductie van de Holman Rule in 1876 (nu nog in reg!. van orde
van het Huis, Rule XXI), waarin wordt bepaald dat wettelijke voorzieningen aileen in
appropriation bills mogen worden opgenomen indien die leiden tot een verJaging van de
uitgaven. Zie tevens Tennessee Valley Authority v. Hill et al., 437 U.S. 153 (1977) waarin
werd gesteld dat in het a1gemeen Approporiation Acts geen bestaande wetgeving kunnen
wijzigen. Desalniettemin wordt soms bestaande wetgeving door een appropriation bill
gewijzigd (Fisher a.w. (noot 179), p. 72 en 73). Zie tevens het hiervoor gestelde inzake
de opnarne van beperkende voorwaarden in appropriation bills.

190 Schick 1984, p. 41-46.
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In de begrotingsprocedure zijn be ide commissies het beste als een 'liaison'
te typeren met meer praktische dan formele invloed.'?'

Opgemerkt dient nog te worden dat tijdens de finale besluitvorming
door Huis en Senaat op diverse wijzen de voorstellen van de authorization,
Appropriation en tax commissies geamendeerd kunnen worden. De
reglementen van orde van beide huizen bevatten hiervoor vele voorschriften
en procedures. Hetzelfde geldt voor de eindstemming over een alomvattend
verzamelvoorstel. Bovendien bestaan er nog aanzienlijke verschillen tussen
de procedures in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Inhet algemeen
kan worden gesteld dat ingrijpende amendering van de voorstellen (resp.
het voorstel) tijdens de behandeling op de floor of the house niet meer
mogelijk is.192

2.1.2.2 De President

In Artikel II van de Grondwet zijn de belangrijkste taken en bevoegd-
heden van de President opgesomd. Zo luidt Article II, Section 1, subs. 1:

The executive Power shall be vested in a President of the United States of Ame-
rica. He shall hold his Office during the Term of four Years, ( .. )

Hier wordt zeer duidelijk aangegeven dat de uitvoerende macht bij de
President berust. Het gaat hier om zowel het instituut als de persoon.l"
Het grondwetsartikel is, bijvoorbeeld in vergelijking met Article I, Section
1, ruim geformuleerd. Over de uitleg van dit artikel is na de conventie in
Philadelphia een discussie ontstaan tussen Alexander Hamilton en James
Madison.!" De opvatting van Hamilton dat het artikel ruim uitgelegd
moest worden, is later overgenomen door het Supreme Court. In deze visie
komt het erop neer dat de federale executieve, in tegenstelling tot het
Congres, bevoegdheden mag uitoefenen die niet letterlijk zijn opgesomd
in de Grondwet, zolang diezelfde Grondwet het een en ander niet
verbiedt. 195 Deze benadering zou later bekend worden als de doctrine

191 Schick 1984, p. 47-54.
192 Schick 1984, p. 66-75 en hierover zeer uitgebreid Fisher a.w. (noot 179), p. 88-95.
193 Tribe 1988, p. 209; het meest recente conflict tussen een President en de Grondwet en andere

fundamentele wetten betrof het Watergate-schandaal. Hierbij beriep Nixon zich op een
"absolute privilege". Het Supreme Court wees deze extravagante claim af in United States
v. Nixon, 418 V.S. 683 (1974).

194 Zie voor een verslag van deze discussie Corwin 1957, p. 177-181.
195 Myers v, United States, 272 V.S. 52 (1926) waarin het Hofo.a. stelt: 'The executive power

was given in general terms, strengthened by specific terms where emphasis was regarded
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van de inherent powers. 196 Deze doctrine is niet een synoniem voor
onbeperkte macht. Integendeel, de doctrine heeft toepassing gevonden op
het terrein van het buitenlands beleid. In dit verband is Section 2 van Article
II van belang dat onder andere stelt (subs.2)

The President shall be Commander in Chief of the Army and Navy of the United
States, and of the militia of the several States, when called into the actual Service
of the United States; ( ... )

en (subs.2):

He shall have Power, by and with the Advice and Consent of the Senate, to
make Treaties, provided two thirds of the Senators present concur; ( .. )

Uit beide artikelen blijkt dat de President op het terrein van de buitenlandse
betrekkingen bijzondere bevoegdheden heeft. Dientengevolge delen President
en Congres hier de bevoegdheden en is er sprake van een doorbreking van
het beginsel van de machtenscheiding."" Alhoewel de bepaling over de
President als Commander in Chief meer symbolische dan intrinsieke waarde
heeft.!" is een combinatie van deze twee grondwetsartikelen en de
bepaling dat de President 'shall take Care that the Laws be faithfully
executed' (Art. II, Sec. 3) een indicatie van de zeer ruime bevoegdheden
die de President op het buitenlands politiek terre in heeft. Desalniettemin
kan het Congres door onder andere van zijn spending power gebruik te

as appropriate, and was limited by direct expressions, where limitation was needed .... ' (272
U.S., 52, 118).

196 Corwin 1957, p. 172 en 173.
197 Het Supreme Court heeft op dit terrein ruime delegatie door het Congres aan de President

toegestaan; zie bijv. United States v, Curtiss-Wright Export Corp., 299 U.S. 304 (1936)
waarin het Hof o.a. stelt: 'Congressional legislation which is to be made effective through
negotiation and inquiry within the international field must often accord to the President a
degree of discretion and freedom from statutory restriction which would not be admissible
were domestic affairs alone involved', 299 U.S., 320. Zie eveneens Zemel v. Rusk, 381
U.S. 1 (1965) waar het Hof o.a. stelt: 'Congress - in giving the Executive authority over
matters of foreign affairs - must of necessity paint with a brush broader than that it
customarily wields in domestic areas', 381 U.S., 17. Zie tevens in dit verband Tribe 1988,
p. 211 en 368 en Charles A. Lofgren, United States v. Curtiss-Wright Export Corporation:
An Historical Reassessment, in: The Yale Law Journal, november 1973, p. 1-32.

198 Henkin 1990, p. 25. De opstellers van de Grondwet beschouwden de titel Commander in
Chief slechts als van symbolische waarde. Zo stelt Hamilton o.a. dat de functie 'would amount
to nothing more than the supreme command and direction of the military and naval forces,
as first general and admiral of the confederacy' (The Federalist 1987, ill. 69, p. 353); zie
tevens indit verb and Corwin 1957, p. 228 en 229 en de uitspraak Fleming v, Page, 50 U.S.
(9 How.) 614 (1850) waar het Hof o.a. stelt dat 'the Commander in Chief clause did not
extend the operation of our institutions and laws beyond the limits before assigned to them
by the legislative power' .
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maken grote invloed uitoefenen op het buitenlands beleid van de President.
In de eerste plaats moeten we hierbij denken aan de jaarlijkse authorization
bills voor de ministeries van Buitenlandse zaken en Defensie (de laatste
is het omvangrijkst) waarin vaak in detail voorwaarden worden gesteld en
voorschriften worden gegeven ten aanzien van de aanwending van de
federale begrotingsgelden. Overigens kan het Congres gelden weigeren
toe te wijzen voor een doeIsteIling waar het Congres in meerderheid niets
voor voelt. In iets mildere vorm kan het Congres in de betreffende
appropriation bills voorwaarden opnemen ten aanzien van de besteding
van de middelen. Zo zijn uit het verleden vele voorbeelden te geven van
beroemde amendementen (zie hiervoor het in 2.1.2.1. genoemde Boland-
amendement uit 1982199

) die in de vorm van een rider zijn opgenomen
in de appropriation bills; recentelijk kan in dit verband worden gewezen
op de hulp aan de contra's in Nicaragua.P?

Tevens dient er in dit verband gewezen te worden op een passage in
de Grondwet die approprations voor het leger nadrukkelijk beperkt tot een

199 Het Boland-amendement is te vinden in de Department of Defence Appropriations Act, 1983;
Public Law 97-377, par. 793; zie over de verhouding Grondwet-wapenbeheersing: Dante
F. Fascell, Congress and Arms Control, in: Foreign Affairs, Spring 1987, p. 730-749.

200 Tribe 1988, p. 222 en Henkin 1990, p. 40. Interessant is het verloop van de financiele hulp
van de U.S. aan de contra's in Nicaragua. In 1985 besloot het Congres 27 miljoen dollar
aan de 'Nicaraguan Democratic resistance' toe te kennen, echter uitsluitend voor humanitaire
doeleinden (zie: International Security and Development Cooperation Act of 1985; Public
Law 99-83, par. 722 (g)(2) en Supplemental Appropriations Act 1985; Public Law 99-88)
Bovendien legde het Congres vast dat de President binnen 90 dagen een rapport aan het
Congres diende te sturen waarin zou worden aangegeven op welke wijze het geld werd besteed
(Public Law 99-83, par. 722 (d)en 99-88, par. 102 (a». In 1986 besloot het Congres 100
miljoen dollar te besteden aan de hulp voor de contra's, inclusief enige militaire activiteiten.
Naast andere gedetailleerde voorschriften bevatte het besluit van het Congres nadrukkelijk
de voorwaarde dat 'no United States personnel may enter Nicaragua, or even go within 20
miles of the border with Nicaragua to provide assistance to the contras' (Military Construc-
tion Appropriations Act, 1987; Public 99-169, par. 105 (a». In 1987 stelde het Congres
tegelijk met de 'President's special review board', beter bekend als de Tower-commissie,
een onderzoek in naar de schendingen van de hiervoor genoemde voorwaarden door leden
van de staf van het Witte Huis. Het ging hierbij om de aanwending van prive-gelden en
gelden van verschillende buitenlandse regeringen voor de steun aan de contra's. Dit zou
in strijd zijn met het Boland-amendement en tevens een aantasting van depower of the purse
van het Congres betekenen (zie voor een schitterende analyse van het lran/Contra-schandaaI:
The Tower Commission Report, the full text of the President's Special Review Board; John
Tower, Edmund Muskie and Brent Scowcroft, Bantam Books, Times Books, february 1987,
m.n. p. 6-87; de commissie stelde o.a. t.a.v. de geheime financiering van de contra's dat
zij 'evaded the Constitution's most significant check on Executive power: The President
can spend funds on a program only if he can convince Congress to appropriate the money
(p. IV-9».
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maximale periode van twee jaar (Art. I, Sec. 8, subs. 12).201 Deze
bepaling is met name van belang geweest bij het beeindigen van de oorlog
in Vietnam.P" Wat betreft het grondwetsartikel inzake de goedkeuring
van verdragen dient nog opgemerkt te worden dat de uitvoering van
sommige verdragen aparte toewijzing van federale begrotingsgelden vergt.
Een verdrag is derhalve ook wat dit betreft niet volledig self-executing.?"

Article II, Section 2, subs. 1 bepaalt eveneens onder meer dat de President

may require the Opinion, inwriting, of the principal Officer in each ofthe exe-
cutive Departments, upon any Subject relating to the Duties of their respective
Offices, ( ... ).

Alhoewel de Grondwet de term cabinet niet kent, is het sinds de tijd van
president Washington (1789-1797) gebruik dat alle hoofden van departe-
menten zitting hebben in het kabinet. 204 Het karakter van dit gezelschap
is gelegen in een informele bijeenkomst ten behoeve van de integratie van
het regeringsbeleid. Het betreft hier derhalve geen kabinet naar het Britse
voorbeeld van cabinet government (zie hierna 3.1.2), aangezien de mini-
steriele verantwoordelijkheid ontbreekt. 205Zoals hiervoor reeds is gebleken
zijn ministers en hoofden van belangrijke agencies wel verplicht te
verschijnen voor een commissie uit Huis van Afgevaardigden of Senaat.
Dit geschiedt dan in de vonn van een hoorzitting, waarbij de ministers en
hoofden van agencies tevens in de gelegenheid worden gesteld hun beleid

201 Zie ook hiervoor 2.1.1.
202 Dit gebeurde primair door de aanneming van de War Powers Resolution in 1973 (Public

Law 93-148) die een verband legde tussen de bevoegdheid van het Congres op basis van
de necessary and proper clause en de bevoegdheid van de President in zijn hoedanigheid
van Commander in Chief en daarrnee een beperking oplegde aan de inzet van militairen.
Een dergelijke inzet was verboden tenzij het Congres binnen zestig dagen deze wettelijk
goedkeurde (Vergl. de Impoundment Control Act 1974 hierna in 2.2.9.1). Ten tweede trachtte
het Congres dit doel te bereiken door een "rider" op te nemen in een appropriation bill die
alle begrotingsgelden voor de bombardementen op Cambodja stop zette. Tenslotte nam het
Congres een bepaling in de Social Security bill van 15 augustus 1973 op die verbood "use
of any past or present appropiations for financing U.S. Combat activities in or over or from
off the shores of North Vietnam, South Vietnam, Laos or Cambodia" (geciteerd in Tribe
1988, p. 237). Het Congres gebruikte elke mogelijkheid om de President onder druk te zetten.
President Nixon durfde hierover zijn veto niet meer uit te spreken onder de druk van de
ornstandigheden. (Zie verder Henkin 1990, p. 28 en 84).

203 Zie Turner v. American Baptist Missionary Union, 24 F. Cas. 344 (No. 14251) (C.C. Mich.
1852); geciteerd in Tribe 1988, p. 226, noot 4.

204 Koenig 1975, p. 32.
205 Corwin 1957, p. 14 en 82-83.
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(en begrotingswensen) voor de leden van het Congres te verdedigen.F"
De benoeming van ministers en van sommige hoofden van agencies dient
plaats te vinden 'by and with the Advice and Consent of the Senate' .207

Een andere bevoegdheid van de President is te vinden in Article II, Section
3:

He (the President) shall from time to time give to the Congress Information
of the State of the Union, and recommend to their Consideration such Measures
as he shall Judge necessary and expedient; ( ... ).

Dit grondwetsartikel biedt de President de mogelijkheid om op wetgevend
terrein initiatieven te nemen. Met name presidenten als Washington,
Jefferson, Theodore Roosevelt en Wilson gebruikten deze clausule om een
sterk leiderschap op het terrein van de wetgeving te ontwikkelen.r'"
Tevens maakt de President gebruik van dit grondswetsartikel door aan het
begin van elkjaar de begroting bij het Congres in te dienen. Formeel betreft
het hier dus geen wetsvoorstellen maar worden de voorstellen van de
President door middel van een boodschap ('budget message') bij het Congres
ingediendf" (zie hierna 2.3.1). Dit geldt ook voor andere voorstellen
van de President zoals het indienen van suppletoire begrotingsvoorstellen
e .d .. De laatste jaren is het gebruik geworden dat de President zijnjaarlijkse
State of the Union toespraak tot de verenigde vergadering van Huis van
Afgevaardigden en Senaat vrijwel gelijktijdig combineert met de indiening
van zijn begrotingsvoorstellen."?

Een laatste grondwettelijke bepaling die hier de aandacht vergt, is Article
I, Section 7, subs. 2:

Every Bill which shall have passed the House of Representatives and the Senate,
shall, before it becomes a Law, be presented to the President of the United Sta-
tes; If he approves he shall sign it, but if not he shall return it, with his Objecti-

206 Smith 1988, p. 121.
207 Article II, Sec. 2, subs. 2; het Congres kan bij wet bepalen welke functies bektachtiging

van de Senaat vergen. Zo heeft het Congres in 1973 wetgeving aanvaard waarin wordt bepaald
dat de directeur en onder -directeur van het Office of Management and Budget slechts kunnen
worden benoemd na goedkeuring door de Senaat (Sundquist 1981, p. 318 en U.S.C.A. §
502).

208 Zie hierover uitgebreid Koenig 1975, p. 150-180.
209 De budget message van de President aan het Congres heeft verder geen wettelijke gevolgen

(American Federation of Government Emp. v, Phillips, D.D.C. 1973, 358 F. Supp. 60).
210 Carter 1982, p. XI en 483; Stockman 1986, p. 148-150; O'Neill 1987, p. 341.
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ons to that House in which it shall have originated, who shall enter the Objecti-
ons at large on their Journal, and proceed to reconsider it. If after such Reconsi-
deration two thirds of that House shall agree to pass the Bill, it shall be sent,
together with the Objections, to the other House, by which it shall likewise
be reconsidered, and if approved by two thirds of that House, it shall become
a Law. (... ).

De vetomacht van de President kan van groot belang zijn in het wetgevings-
proces, want indien de President zijn veto uitspreekt over een wetsvoorstel
van het Congres dan is een tweederde meerderheid'" nodig om het
voorstel toch tot wet te kunnen verheffen.i" De opstellers van de Grond-
wet stelden dat een President zonder vetomacht zou 'sunk into nonexisten-
ce'.213Juist gelet op het beginsel van de machtenscheiding kan het belang
van de vetomacht niet snel worden overschat. Toch wilden de opstellers
van de Grondwet de President geen absolute vetomacht toekennen. Zo is
uit de gevoerde discussies op de conventie af te leiden dat men de vetomacht
niet wilde laten gelden voor revenue en appropriation bills. De vetomacht
diende slechts ter zelfverdediging van de President. 214 Ook in The
Federalist is Hamilton deze opvatting toegedaan.?"

Desalniettemin staat de Grondwet (Art. I, Sec. 7, subs. 2)216de
President in bijzondere omstandighedeneen 'pocket veto' toe. De President
wordt volgens dit grondwetsartikel tien dagen (behalve zondagen) gegeven
om te tekenen of zijn veto uit te spreken. Doet hij binnen tien dagen echter
niets dan wordt het voorstel normaliter wet zonder zijn handtekening. Indien
het Congres echter met reces gaat,"? kan de President een voorstel dat

211 De tweederde meerderheid van de aanwezige leden, mits het aanwezige aantal het quorum
haalt (Corwin 1978, p. 35 en Tribe 1988, p. 262, noot 1).

212 Dezelfde procedure geldt voor "every Order, Resolution, or Vote to which the Concurrence
of the Senate and House (. .. ) may be necessary (except on a question of Adjournment) ( ... );
Art. I, Sec. 7, subs. 3.

213 Corwin 1957, p. 278.
214 Farrand I, 1911, p. 96-99 en Corwin 1957, p. 279.
215 The Federalist 1987, ill. 51, p. 264-268 (in het algemeen); ill. 69 waarin Hamilton o.a.

stelt dat de vetomacht kan worden geschetst als "the qualified negative of the president"
(p. 352 en 357) en ill. 73, alwaar Hamilton de vetornacht uitgebreid behandelt en benadert
vanuit de opvatting dat dit middel dient voor zelfverdediging van de President en voor het
voorkomen van "improper laws" (p. 375-378).

216 (... ) If any Bill shall not be returned by the President within ten Days (Sundays excepted)
after it shall have been presented to him, the Same shall be a Law, in like Manner as if
he had signed it, unless the Congress by their Adjourment prevent its Rerum in which Case
it shall not be a Law" . Zie over het pocket veto uitgebreid Abram R. Serven, The Constitution
and The "Pocket Veto", in: New York University Law Quarterley Review 1929, p. 495-508.

217 Het Congres bepaalt zijn eigen agenda met een uitzondering: indien tussen beide huizen
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hij met een veto wil treffen niet terugsturen aan het Congres. Op deze wijze
zou het Congres de vetomacht van de President kunnen uithollen.!"
Daarom kan de President een voorstel dat hem minder dan tien dagen voor
het reces bereikt met zijn veto treffen eenvoudig door het in zijn zak te
houden en niet te tekenen. Een andere vraag die zich hier voordoet, is wat
men dient te verstaan onder het begrip 'bill' . In het algemeen is de President
gebonden aan de vonn waarin het Congres hem een wetsvoorstel voor-
legt. 219 Het Congres, en dan hier de griffier van het huis waar het voorstel
is ontworpen, ZOU elk onderdeel van een wetsvoorstel in de vonn van een
Bill kunnen opstellen. Het is echter in dit geval zeer de vraag of een derge-
lijke aanpak voldoet aan het vereiste van de Grondwet van een 'single, finely
wrought and exhaustively considered procedure '.220 Dit criterium is onder
meer van belang voor de vraag of het Congres een alomvattende appropriati-
on bill of enige honderden bills kan voorleggen aan de President. Bij de
keuze dient in ieder geval de procedure van Artikel I Grondwet te worden
toegepast. 221 Bovendien kan een dergelijke keuze niet worden gedelegeerd
aan een griffier van het betreffende huis. 222 Binnen dit kader dient men
ook de al vele jaren durende discussie inzake een eventueelline-item veto
te plaatsen.f" Het gaat hierbij praktisch om de bevoegdheid van de
President om zijn veto uit te spreken over individuele items (begro-
tingsposten) in een appropriation bill. In het algemeen is men in de
literatuur van mening dat een line-item veto de constitutionele verhoudingen
tussen Congres en President op het terrein van de begrotingswetgeving
ingrijpend zou veranderen.F"

onenigheid bestaat "with Respect to the Time of Adjournment", dan mag de President "adjourn
them to such Time as he shall think proper" (U .S. Const., Art. II, Sec. 3).

218 Voorbeelden hiervanzijn tevindenin Wrightv. United States, 302 U.S. 583 (1937) en recen-
ter Burke v. Barnes, 479 U.S. 361 (1986).

219 Tribe 1988, p. 265.
220 Citaat uitI.N.S. v. Chadha 462 U.S. 919, 951 (1983)
221 Idem, 954.
222 Idem, 948-959; overigens hebben beide huizen op basis van Art. I, Sec. 5, subs. 2 hierin

mime beleidsvrijheid (zie United States v. Ballin, 144 U.S. 1,5 (1892).
223 Zie uitde vele literatuuro.a. : Constitutional Controversies 1987, p. 77 en 78; Fisher 1987,

p. 25-32; Tribe 1988, p. 266-268 en met name Louis Fisher, Neal Devins, How Successfully
Can the States' item Veto be Tranferred to the President, in: The Georgetown Law Journal
1986, p. 159-197; L. Gordon Crovitz, The Line-Item Veto: The Best Response When
Congress Passes One Spending "Bill" a Year, in: Pepperdine Law Review 1990, p. 43-55
en Sundquist 1992, p. 281-294.

224 Idem, m.n. Tribe 1988, p. 266 (de grondwettigheid van een line-item veto is dubieus) en
p. 267 (het zou de power of the purse van het Congres ernstig aantasten) en Fisher, die
o.a. steltdat het voorstel van een line-item veto al sinds 1876 eenjaarJijks terugkerend ritueel
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Tenslotte is het binnen het kader van deze paragraaf van belang iets
op te merken over de zogenaamde impoundment-kwestie. Ret gaat hierbij
om de vraag in hoeverre de President grondwettelijk bevoegd is de feitelijke
besteding van door het Congres vastgestelde federale begrotingsgelden te
blokkeren.F Sinds 1974 is hiervoor een nauwkeurige regeling getroffen
in de Impoundment ControiActof1974 (ziehiema 2.2.gen2.3.4.3). V66r
1974 heeft zich echter vele malen de vraag voorgedaan in hoeverre de
President begrotingsgelden mocht blokkeren. De eerste uitspraak van het
Supreme Court hieromtrent is in 1838 gedaan in de zaak Kendall v. United
States ex. rei. Stokes, waarin het Hof ontkende dat de President de be-
voegdheid lOU hebben de besteding van begrotingsgelden te blokkeren.?"
In 1969 herhaalde de huidige ChiefJustice Rehnquist nog eens dit standpunt
in iets genuanceerdere woorden.F' Desalniettemin kan de President in
zijn hoedanigheid als Commander in Chief en Chief Executive niet iedere
bevoegdheid inzake de wijze van besteding van begrotingsgelden worden
ontzegd. Als extra argument kan hierbij gewezen worden op sommige wetten
die expliciet de President een impoundment toestaan.f" In dat geval dient

is geworden (p. 25) en dat het voorstel de beleidsvrijheid van departementen en agencies
bij de uitvoering van de begroting zou ontnemen (p. 30). In ieder geval zijn de diverse
uitspraken van de rechter van de afgelopen honderd jaar aangaande de line-item vetomachtvan
de gouverneur van een deelstaat onduidelijk en zonder enige samenhang (Fisher 1987, p.
27-29).

225 In het voorstel van de begrotingswet van 1974 formuleerde de Senaat een impoundment
a1s "any type of Executive action or inaction which effectively precludes or delays the
obligation or expenditure of any part of authorized budget authority" (geciteerd in Pfiffner
1979, p. 28).

226 37 U.S. (12 Pet.) 524 (1838); het Hof stelde o.a. dat hier geen sprake was van een inherent
power van de President en stelde vervolgens: "To contend that the obligation imposed on
the President te see the laws faithfully executed, implies a power to forbid their execution,
is a novel construction of the constitution, and entirely inadmissable" (37 U.S., 611); zie
ook in dit verband Gunther 1985, p. 12 en 384.

227 Zie het standpunt van Chief Justice Rehnquist in zijn vroegere functie a1sAssistent Attorney
General in 1969, wanneer hij o.a. stelt: "with respect to the suggestion that the President
has a constitutional power to decline to spend appropriated funds, we must conclude that
existence of such a broad power is supported by neither reason nor precedent ( ... ). It is
in our view extremely difficult to formulate a constitutional theory to justify a refusal by
the President to comply with a Congressional directive to spend. It may be agreed that the
spending of money is inherently an executive function, but the execution of any law is, by
definition, an executive function, and it seems an anomalous proposition that because the
Executive branch is bound to execute the laws it is free to decline to execute them".
Rehnquist's standpunt is herdrukt in een hoorzitting van de subcommissie on Separation
of Powers of the Senate Committee on the Judiciary, Congo Rec. 92d. Cong., 1 st. Sess.,
1971, p. 279.

228 Zoals bijv. de Employment Act of 1946 (section 2); geciteerd in Bailey 1950, p. 228.
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de President binnen de door het Congres aangegeven richtlijnen te blijven.
Dit laatste kan ook het geval zijn indien het Congres in een appropriation
bill aan de President enige vrijheid laat. 229 De Impoundment Control Act
of 1974 maakte een voorlopig einde aan de impoundment-kwesties. De
bepalingen in deze wet inzake een veto van elk van beide huizen van het
Congres omtrent een presidentiele impoundment zijn echter - indirect -
ongrondwettig verklaard door het Supreme Court in 1983 in I.N.S. v.
ChadhaF" In deze zaak werd het legislative veto door een van beide
huizen van het Congres ongrondwettig verklaard, hetgeen in de literatuur
tot forse kritiek heeft geleid.?" Het Congres heeft na deze uitspraak met
de toenmalige directeur van het Office of Management and Budget David
Stockman een afspraak gemaakt dat president Reagan geen rnisbruik zou
maken van de deferral power. 232 Echter, na de Gramm- Rudmanwet van
1985 maakte de President veelvuldig gebruik van deze bevoegdheid. Een
lagere, federale rechter achtte dit niet toelaatbaar. 233 In reactie hierop
bevat de begrotingswet van 1987 een nieuwe formulering aangaande door
de President voorgestelde impoundments. 234

229 Zie Pfiffner 1979, p. 51-60; dit gebeurt dan veelal in de vorm van het vastleggen van een
maximaal schuld- ofuitgavenplafond. In dergelijke gevallen heeft het Supreme Court uitge-
maakt dat de wetsgeschiedenis van de betreffende appropriation bill doorslaggevend is voor
de vraag of een specifieke impoundment toelaatbaar is; zie tevens Train v. New York, 420
U.S. 35 en m.n. 42-48 (1975). In deze casus kon het Hof in de totstandkoming en tekst
van de Federal Water Pollution Control Act Amendments of 1972 een aanknopingspunt vinden
voor de rechtvaardiging van een impoundment (zie voor een toelichting: Fisher 1975, p.
184-192 en Pfiffner 1979, p. 102-104).

230 462 U.S. 919 (1983).
231 Zie met name Louis Fisher, Judicial Misjudgments About the Lawmaking Process: The

Legislative Veto Case, in: Public Administration Review , november 1985, p. 705-711. Fisher
stelt hier o.a. dat zowel President als Congres op ingenieuze wijze wegen hebben gevonden
om in feite dezelfde resultaten te bereiken. Met name maakt het Congres gebruik van ruime
delegatie van wetgevende bevoegdheden aan agencies en worden gemeenschappelijke resoluties
aangenomen in de plaats van veto's van een van de huizen. Fisher conc1udeert: "Through
its misreading of history , congressional procedures, and executive-legislative relations, the
Supreme Court has commanded the political branches to follow a lawmaking process that
is impracticable and unworkable" (p. 710). Zie over het karakter van de legislative veto
in het algemeen Galloway 1953, p. 83,84 en 182, 183 en Sundquist 1981, p. 344-366 en
met name Robert G. Dixon Jr., The Congressional Veto and Separation of powers: The
Executive on a leash?, in: North Carolina Law Review 1978,p. 423-494.

232 Fisher 1987, p. 13.
233 City of New Haven v. United States, 634 F. Supp. 1449, 1458 (D.D.C. 1986) en later nog

eens bevestigd in City of New Haven v. United States, 809 F. 2d 900 (D.C. Cir. 1987).
234 Public Law 100-119, section 206; het gaat hier om het voorstel tot een deferral (zie tevens

hierna 2.3.4.3).
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2.1.3 De rechter

De Grondwet bepaalt in Article III, Section 1 onder andere:

The Judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme Court,
and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and
establish. (.oo)

En Section 2, subs. 1 bepaalt onder andere:

The Judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under
this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which
shall be made, under their Authority; (oo.).

Op de conventie in Philadelphia was men het al snel eens over de oprichting
van een federaal Hooggerechtshof; discussie is slechts ontstaan over de
inrichting en positie van lagere federale rechters en de mate van uniforme-
ring. Vandaar dat het eerstgenoemde artikel de verdere organisatie van de
federale rechterlijke macht aan het Congres delegeert.i"

Het hierboven genoemde tweede grondwetsartikel maakt niet geheel
duidelijk of het Supreme Court bevoegd is de Grondwet te interpreteren
en de federale wetten te toetsen aan de Grondwet. In The Federalist laat
Hamilton hierover geen twijfel bestaan. Hij stelt onder andere dat de
naleving van een Grondwet die aan Congres en President beperkingen stelt
aIleen kan worden bereikt indien de rechter tot taak heeft 'to declare all
acts contrary to the manifest tenor of the constitution void' en zo stelt hij
vervolgens 'No legislative act, therefore, contrary to the constitution, can

235 Kelly/Harbison/Belz 1983, p. 162. Op 24 september 1789 stelde het Congres de "Judiciary
Act" vast waarin de positie en taken van de lagere federale rechters werd geregeld. De wet
was een compromis tussen de pleiters voor deelstaatvoorrechten en de pleiters voor sterke
centralisatie. Hierbij dient er verband te worden gelegd met Article VI van de Grondwet,
Section 2, alwaar de crux van het Arnerikaanse federalisme is te vinden. Om aan de formule
"supreme Law of the Land" te voldoen was een uniforme interpretatie en uitleg noodzakelijk.
De wet bevatte tevens de bepaling dat het Supreme Court diende te beslissen over alle
competentiegeschillen tussen de diverse rechterlijke instanties (p. 162en 163). Deze central is-
tische tendens zette echter niet door. Uiteindelijk leidde deze discussie in 1798 tot de
inwerkingtreding van het elfde amendement dat bepaalt: "The Judicial power of the United
States shall not be construed to extend to any suit in law or equity, commenced orprosecuted
against one of the United States by Citizens of another State, or by Citizens or Subjects of
any Foreign State. Dit amendement is overigens de eerste en laatste keer geweest dat het
Supreme Court in zijn bevoegdheden werd beperkt (p. 167).
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be valid' .236 Deze opvatting van Hamilton vertegenwoordigde de algemene
opinie rond 1788.237Het Supreme Court onder leiding van Chief Justice
Marshall legde in de beroemde uitspraak Marbury v. Madison uit 1803
het toetsingsrecht vast.!" Marshall stelde hier onder andere: 'all those
who have framed written constitutions comtemplate them as forming the
fundamental and paramount law of the nation, and consequently the theory
of every such government must be, that an act of the legislature, repugnant
to the constitution, is void' en 'it is, empathatically, the province and duty
of the judicial department, to say what the law is. Those who apply the
rule to particular cases, must of necessity expound and interpret that rule.
If two laws conflict with each other, the courts must decide on the operation
of each (... ). If then, the courts are to regard the constitution, and the
constitution is superior to any ordinary act of the legislature, the constituti-
on, and not such ordinary act, must govern the case to which they both
apply'. Tevens voegt Marshall hieraan het volgende toe: 'Those, then, who
controvert the principle, that the constitution is to be considered, in court,
as a paramount law, are reduced to the necessity of maintaining that courts
must close their eyes on the constitution, and see only the law. This doctrine
(... ) would declare, that if the legislature shall do what is expressly
forbidden, such act, notwithstanding the express prohibition, is in reality
effectual. Itwould be giving to the legislature a practical and real omnipo-
tence, with the same breath which professes to restrict their powers within
narrow limits'. 239 Met deze woorden formuleerde Marshall de uitgangs-
punten van de doctrine van de Judicial review. Deze doctrine komt voort
uit een lange traditie van Engels-Amerikaans denken over de plaats van
de rechterlijke macht in het staatsbestel.?" In de Amerikaanse vorm, zoals
met name hierboven door Marshall weergegeven, heeft de doctrine als
uitgangspunt dat het Congres de wetgevende bevoegdheid heeft. Verder

236 The Federalist 1987, or. 78, p. 397 resp. p. 398. In or. 81 is Hamiltonoverigens wat terug-
houdenderten aanzien van het grondwettelijketoetsingsrecht (zie m.n. p. 412), dit kan samen-
hangen methet feit dat James Madison hierovereen wat genuanceerder oordeel had (p. 483,
noot 39 van Beloff); zie tevens Clinton 1989, p. 95 en 96.

237 Dit binnen het kader van de sinds 1780 opgekomen ontwikkeling rond de Judicial review.
Reeds in 1800 nam iedereen aan dat het Supreme Court wetten wegens strijd met de Grondwet
ongeldig kon verklaren. (KellylHarbisonJBelz 1983, p. 178 en 179 en Clinton 1989, p. 72-77).

238 5 V.S. (1 Cranch) 137 (1803). AI eerder, in 1796, had het Supreme Court in de zaak Hylton
v. United States, 3 V.S. (3 Dall.) 171, overwogen dat het Congres ongrondwettig handelde
door een directe belasting op te leggen voor rijtuigen (zie V.S. Const., Art. I, Sec. 9). Zie
ook de mythevorming rond Marbury v. Madison Clinton 1989, m.n. p. 143-191.

2395 V.S. resp., 177, 177-178 en 178.
240 Kelly/HarbisoniBelz 1983, p. 177 en 178 en Clinton 1989, p. 8-15.
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geldt de Grondwet als de hoogste wet en kan diezelfde Grondwet door de
rechter worden ge'interpreteerd en uitgelegd, Deze twee veronderstellingen
dienen wel goed van elkaar te worden onderscheiden.?" Wat betreft de
eerste aanname, - de Grondwet is de hoogste wet - dient te worden
bedacht dat ook het Supreme Court onderworpen is aan de Grondwet.r"
De tweede veronderstelling verleent de rechter de mogelijkheid wetten,
ook de grondwetten van de deelstaten, te toetsen aan de federale Grondwet
en eventueel ongeldig te verklaren. Dit onderscheid komt terug in de definie-
ring van de term 'ongrondwettige wet'. Inde literatuur en rechtspraak wordt
enerzijds aangenomen dat een ongrondwettig verklaarde wet in het geheel
geen wet iS243 en anderzijds dat een ongrondwettig verklaarde wet slechts
betekenis heeft voor de betrokken partijen.i" De eerste opvatting gaat
er van uit dat de Grondwet een eigen dynamiek heeft. De tweede opvatting
plaatst de ongrondwettigverklaring binnen de context van de uitspraak. Na
verloop van tijd vloeien beide benaderingen in elkaar over en ontstaat een
norm die zich vervolgens leent voor brede toepassing.t?

Een andere vraag die zich voordoet bij de uitleg van Article III van
de Grondwet en de doctrine van de Judicial review is in hoeverre het
Congres en de President de Grondwet mogen interpreteren. Congres en
President zijn vrij hun interpretatie van de Grondwet te geven bij de
uitoefening van hun bevoegdheden zolang men niet binnen de reikwijdte

241 Tribe 1988, p. 27.
242 Idem, p. 66; Berger 1987, p. 5. Zie ook het stand punt van de voormalige ChiefJustice Burger

in Coleman v. Alabama, 399 U.S. I, 22-23 (1970) waar hij o.a. categorisch afwijst "the
thesis that what the court said lately controls the Constitution" en het standpunt van de legen-
darische Justice Felix Frankfurter in Graves v. O'Keefe, 306 U.S. 466, 491-492 (1939),
concurring opinion, waar hij o.a. opmerkt dat 'the ultimate touchstone of constirutionality
is the Constitution itself and not what we have said about it' .

243 Zie Cooley's standpunt (in Constitutional Limitations, 5 th ed., 1883, p. 4): "the term
constitutional law, as employed in American Jurisprudence, is a misnomer, and implies a
contradiction; that enactment which is opposed to the constirution brings in fact no law at
all" (geciteerd in Tribe 1988, p. 27). En in de jurisprudentie de zaak: Norton v. Shelby County,
118 U.S. 425, 422 (1886), waar wordt gesteld dat "An unconstirutional act is not a law;
it confers no rights; it imposes no duties; it affords no protection; it creates no office; it
is as inoperative as though it had never been passed".

244 Zie inShephardv. Wheeling, 4 S.E. 635 (W. Va. 1887), alwaarten aanzien van het vraagstuk
van grondwettigheid van een wet wordt gesteld dat de uitkomsten "affects the parties only,
and there is no judgment against the statute" (geciteerd in Gunther 1985, p. 28). De Attorney
General stelde hieromtrent in 1937 o.a.: "the courts have no real power to repeal or abolish
a statute, and ( ... ) notwithstanding a decision holding it unconstitutiuonal a statute continues
to remain on the starute books" (geciteerd in Tribe 1988, p. 28).

245 Tribe 1988, p. 28.
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van Article III van de Grondwet komt. 246 Maar ook de deelstaatrechters
en de wetenschap, alhoewel die de juridische bevoegdheid mist, mogen
de Grondwet interpreteren.i" Betekent dit nu dat de opvattingen van het
Supreme Court inzake de interpretatie van de Grondwet doorslaggevend
zijn?
InMarbury v. Madison heeft het Supreme Court de grenzen aangegeven
van de betekenis van Artikel III van de Grondwet. Wanneer men ook de
meer recente jurisprudentie overziet dan moet men concluderen dat het Hof
over alle competentiegeschillen in hoogste instantie bindende uitspraken
doet. Hierbij kan het gaan om de aantasting van de individuele rechten van
de burgers door de overheid?"; de constitutionele bevoegdheidsverdeling
tussen Congres en Presidenr'": interne conflicten in de wetgevende 250

en de betekenis vanhet 'executive privilege' voor de uitvoerende macht.!"
Bovendien kan het Supreme Court op basis van de supremacy clause (Article
VI, Sec. 2) bindende uitspraken doen over de verhouding federatie en
deelstaten.i" De interpretaties van de Grondwet door het Supreme Court
zijn in deze gevallen bindend voor de andere staatsinstellingen. In alle
andere gevallen, die dus buiten de reikwijdte van Artikel III Grondwet
vallen, zijn de andere staatsinstellingen vrij hun eigen interpretaties te
hanteren.F' Derhalve kan het Congres binnen de gegeven grondwettelijke
bevoegdheden zijn interpretaties van de Grondwet codificeren in wetten.
Zo mag het Supreme Court vaststellen dat de Grondwet niet verplicht tot
het financieren van abortus sen en tegelijk het Congres toestaan zijn

246 Gunther 1985, p. 26-29. Zo mag de President geen federale wet tijdelijk buiten werking
stellen (Lear Siegler, Inc., Energy products Div. v. Lehman, 842 F. 2d 1102 9th Cir. 1988)

247 Zie over de interpretatie van deelstaatrechters: P. Bator, The State Courts and Federal
Constitutional Litigation, in: William & Mary Law Review, Vol. 22,1981, p. 605 en over
de rol van het publiek: Tribe 1985.

248 Zie bijv. INS v. Chadha, 462 U.S. 919 (1983).
249 Zie bijv. Bowsher v. Synar, 106 S. Ct. 3181 (1986)
250 Zie bijv. Powell v. Me Cormack, 395 U.S. 486 (1969).
251 Zie bijv. United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974).
252 Tribe 1988, p. 32 en 33 en Berger 1987, p. 96-99 die de betekenis van de supremacy clause

vooral betrekt op het tiende amendement.
253 Zo stond het Supreme Court in Katzenbacn v. Morgan, 384 U.S. 641 (1966), het Congres

toe om bepaalde tests om het alfabetisme van kiezers te controleren, te verbieden ondanks
het feit dat het Hof dergelijke tests toelaatbaar achtte onder het veertiende amendement.
Niets, a1dushet Hof, verbood het Congres om op basis van Section 5 (" The Congress shall
have power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article) van dit
amendement een ruimere uitleg te geven van het grondrecht van geJijke behandeling dan
het Hof zelf geeft (Gunther 1985, p. 946-953).
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grondwettelijke taken in dit verband ruim op te vatten.P" Anderzijds kan
het Supreme Court de spending power van het Congres beperken door een
schending van andere grondwetsartikelen vast te stellen. Hierbij kan men
denken aan het verbod om door middel van federale begrotingsgelden een
godsdienstige organisatie op te richten'" en het niet toelaatbaar geachte
ingrijpen van het Congres in de schadeloosstellingsregelingen van leden
van de federale rechterlijke macht. 256

Uit het voorgaande kan men met Laurence Tribe (Harvard) concluderen
dat elke 'conclusion has its own internal structure, and it is that structure
- rather than an invariable principle that constitutional provisions must
always lead all governmental actors to the same result - which determines,
in any given case, the degree to which the Supreme Court's Theory of the
Constitution operates to bind others'. 257 Vanuit deze benadering is het
dan ook verklaarbaar dat het Supreme Court in het verleden slechts zeer
zelden een appropriation of een authorization act heeft getoetst. 258

Toetsing van de tax en spending power van het Congres is slechts dan aan
de orde wanneer schending van het beginsel van machtenscheiding, van
de verhouding federatie-deelstaten of de aantasting van andere grondwettelij-
ke bepalingen (of amendementen) dreigt. Zoals uit het voorgaande blijkt,
is het Supreme Court in het algemeen terughoudend in de beoordeling van
de wijze van toepassing van de begrotingsbevoegdheden door het Congres.

Tenslotte kan het Supreme Court in concrete situaties een belangrijke
rol blijven spelen vanwege het beginsel van de machtenscheiding. De
Grondwet kent vanwege dit beginsel geen overlegstructuur tussen Congres
en President en derhalve ook geen presidentiele en/of ministeriele verant-

254 Zie hierover Rust v. Sullivan, 111 S.Ct. 1759 (1991) waarin het Hof een executive order,
die artsen verbood te discussieren over of te inforrneren naar abortus in door de federale
overheid gefinancierde k1inieken,grondwettig verklaarde. Zie over de ophef die deze uitspraak
in de VS teweeg bracht (het was een 5:4 uitspraak) Ronald Dworkin, The Reagan Revolution
and the Supreme Court, in: The New York Review of Books, 18 july 1991, p. 23-28.

255 Flast v. Cohen, 392 U.S. 83, 104-105(1968). ZieGunther 1985, p. 1544-1547 en TribelDorf
1991, p, 91 en 92.

256 United States v, Will, 449 U.S. 200 (1980). Zie Fisher 1991, p. 11.
257 Tribe 1988, p. 38.
258 Het Supreme Court heeft slechts onder zeer beperkte voorwaarden in het verieden individuele

burgers in hun hoedanigheid a1s belastingbetaler toegestaan de besteding van federale
begrotingsgelden aan te vechten. Zie bijv. Flast v. Cohen, 392 U.S. 83 (1968), waar het
Hof een betaler van directe belastingen toestond een federaal onderwijs- hulpprograrnma
aan te vechten en United States v. Butler, 297 U.S. 1 (1936), zie hiervoor noten 127 en
138. Met name op het terrein van de lokale uitgavenprograrnma's en de uitvoering van het
eerste amendement op de Grondwet (m.n. de godsdienstvrijheid) maakt een belastingbetaler
meer kans (Tribe 1988, p. 116).
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woordelijkheid. Juist op het terre in van de vaststelling van de federale
begroting lijkt een geregeld en gestructureerd overleg tussen Congres en
President onrnisbaar.i" In diverse begrotingswetten vanaf 1921 en in
de reglementen van orde van Huis van Afgevaardigden en Senaat zijn
hiervoor wel oplossingen gezocht. Het is wellicht vanuit deze opvatting
verklaarbaar dat uitspraken van het Supreme Court inzake de bevoegdheids-
verdeling tussen Congres en President op forse kritiek zijn gestuit. 260

2.1.4 Het balanced budget amendement

Reeds vanaf de eerste dagen van de federale republiek speelt het idee van
een sluitende begroting een centrale rol in de Amerikaanse politiek. Het
gaat hierbij niet aIleen om een evenwicht tussen de hoogte van de federale
uitgaven en inkomsten maar bovenal om de rol van de federale overheid
in de Amerikaanse maatschappij. Vanuit deze visie is het idee van een
'balanced budget' een belangrijk fmancieel en politiek principe gewor-
den.261De Grondwet vereist niet expliciet dat de begroting van de federale
overheid in evenwicht dient te zijn.262Maar er is in dit verband meer
te zeggen over de uitgangspunten en achtergronden van de Grondwet.

Bij het opstellen van de Grondwet tijdens de conventie in Philadelphia
in 1787 hadden de Founding Fathers een uiterst beperkte rol van de federale
overheid voor ogen.i? Men trachtte het schrikbeeld van de Leviathan
te allen tijde te voorkomen.P' In deze gedachtengang was het vanzelfspre-
kend dat de uitgaven van de federale overheid volledig werden gedekt door
de inkomsten uit belastingen. Daarmee werd het vereiste van een sluitende
begroting, zonder in geschreven vorm te zijn vastgelegd, een onderdeel
van de Grondwet. Indien de uitgaven de ontvangsten zouden overtreffen,
dan zou dit worden gezien als een schending van de morele principes van

259 Dit is een van de belangrijkste conclusies van de Journalist Hedrick Smith (1988, p. 15-18,
453 en 651-658) na een periode van meer dan dertig jaar op Capitol Hill te hebben gewerkt.

260 Zie met name Fisher 1987, p. 13 en 22-25 en van dezelfde auteur: The Administrative World
of Chadha and Bowsher, in: Public Administration Review, May/June 1987, p. 213-219.
Fisher verwijt het Supreme Court in de zaken I.N.S. v. Chadha (1983) en Bowsher v. Synar
(1986) een veer te formele en ouderwetse opvatting te hebben van het beginseJ van de
machtenscheiding. Zie tevens hierna 2.4.

261 Savage 1988, p. 1 en 2.
262 Zie in dit verband, Article I, Sec. 7, subs. 1 en 2; Sec. 8, subs. 1 en Sec. 9, subs. 7.
263 Zie Tocqueville 1988, p. 262 en 263.
264 William Breit, Starving the Leviathan: balanced budget prescriptions before Keynes, in:

Buchanan and Wagner 1978, p. 9. Thomas Hobbes' werk verscheen voor het eerst in 1651.
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de Grondwet. 265 Zoals hierna nog zal blijken, heeft deze gedachte - of
mythe'" - tot ongeveer 1933 stand gehouden. Een overzicht van de
ontwikkeling van het idee van een sluitende begroting moge dit illustre-
ren.267

Reeds voor de onafhankelijkheid kwam de gedachte op om financiele
tekorten die vanwege extreme omstandigheden waren ontstaan te compense-
ren door de introductie van papiergeld. Zo werd de kolonie Massachusetts
in 1690 geconfronteerd met muitende militairen die hun salarissen niet
kregen uitbetaald. Daarop besloot de wetgevende vergadering van
Massachusetts papiergeld te laten aanmaken. Op deze wijze werd voor het
eerst een tekort gefinancierd. De bestuurders van de overige twaalf kolonien
namen dit systeem van geldcirculatie over en het werd daarmee de hoeksteen
van de financien van de kolonien.?" Maar al snel werd duidelijk dat de
uitgifte van papiergeid gecompenseerd diende te worden door inkomsten.
Dit gebeurde echter niet door de kolonien zelf maar door de Engelse
regering.t" Dit leidde vervolgens weer tot de opstand tegen de Engelse
bezetter en de uiteindelijke onathankelijkheid (zie hiervoor 2.2.1).

Het einde van de oorlog tegen de Engelsen had tot gevoig dat de
deelstaten en de federale regering met een enorme nationale schuld waren
opgezadeld. De Articles of Confederation bevatten een regeling voor het
verlagen van de schuld die onwerkbaar bleek.F? Wat betreft de reor-
ganisatie van de financien was derhalve een sterke centralisatie noodzakelijk.
Met name Alexander Hamilton en James Madison bepleitten een nieuw
institutioneel kader voor de federale financien.?" Vanuit deze opvattingen
kwam in 1787 de Grondwet tot stand die - ondanks de verschillende inter-
preraties'" - een zeer beperkte rol van de federale regering beoogde.
De opstellers formuleerden de Grondwet zodanig dat ook toekomstige

265 Idem, p. 10 en Wagner and Tollison 1980, p. 3.
266 Idem Breit a.w. (noot 264).
267 Zie uitgebreid hieromtrent Savage 1988, p. 54-160 en Caplan 1988, p. 41-93.
268 Savage 1988, p. 57.
269 Zoals door middel van de Currency Act of 1764 waarbij vergaande beperkingen werden

opgelegd aan de uitgifte van papiergeld door de koloniale regeringen.
270 Savage 1988, p. 72; zie van de Articles of Confederation in dit verband de artikelen VIII

en XII.
271 Zie in dit verband met name de Federalist Papers nrs. 21, 30 t/rn 34 en 44 (The Federalist

1987, resp. p. 97-102, 142-163 en 226 233).
272 Zie hierover met name het standpunt van de historicus Charles A. Beard die o.a. stelt dat

economische vooruitgang het primaire motief achter de Grondwet was (Beard 1941, p. 178
en 179). Tegen deze opvatting pleit Leonard W. Levy, ed., Essays on the Making of the
Constitution, New York, 1969.
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generaties Amerikanen beschennd zouden worden tegen of, beter gezegd,
gevrijwaard van een machtige centrale regering. Als impliciete bepaling
ging men er vanuit dat de uitgaven van de federale regering de inkomsten
niet zouden overtreffen behalve in tijden van oorlog en econornische
achteruitgang. Een expliciete 'balanced budget' bepaling achtte men toen
niet noodzakelijk.?" Deze vooronderstelling werd hiennee een onderdeel
van het ongeschreven gedeelte van de Grondwet want het was voor iedereen
volstrekt duidelijk wat de intenties van de Founding Fathers waren. 274

In de periode na 1787 werd het idee van een sluitende begroting
geleidelijk verheven tot een politiek en economisch symbool. 275 Slechts
in tijden van oorlog en recessie vertoonde de begroting van de federale
overheid een tekort. In politieke zin trad er aan het begin van de 1ge eeuw
echter een ernstig verschil van mening op binnen de federalistische partij
tussen Hamilton enerzijds en Jefferson en Madison anderzijds inzake de
financien, Centraal bij dit conflict stond de term 'corruption'. Deze term,
aikomstig uit de antieke, neoklassieke en Engelse politieke filosofie, duidde
de weg aan waarlangs een grote nationale schuld de democratische regering
zou onderrnijnen. Dit concept van 'corruption' noodzaakte volgens Jefferson
en zijn aanhangers tot een 'small government and small business' . Hamilton
en zijn aanhangers hingen echter de gedachte aan van een sterke centrale
regering en de daarbij noodzakelijke ruime mogelijkheden tot het verlenen
van kredieten.?" Aanvankelijk werden de ideeen van Hamilton in praktijk
gebracht,?" maar na zijn val (zie hierna 2.2.2) kwamen zijn tegenstanders
aan de macht onder leiding van Jefferson. Zij weken in de praktijk echter
niet veel af van het inmiddels ontstane systeem van kredietverleningen,
maar hun visie op een beperkte overheid domineerde het Amerikaanse
politieke denken.?" In deze visie was er - behalve in extreme omstandig-
heden - aIleen plaats voor overschotten op de begroting. De deelstaten

273 Alvin Rabushka: A constitutional cure for deficits, in: Meyer 1983, p. 186.
274 Overigens was het Thomas Jefferson die reeds op 6 september 1789 voorstelde dat een

'balanced budget' amendement aan de Grondwet zou worden toegevoegd vanwege het feit
dat 'the public debt is the greatest of dangers to be feared by a republican geovernment'
(geciteerd door Alvin Rabuska a.w. (noot 273) p. 186). Enige tijd later legde Jefferson zijn
wens nog eens vast in een brief van 26 november 1798 aan zijn vriend John Taylor (zie
voor de tekst van de brief: Savage 1988, p. 106).

275 Zie over de creatie van dit symbool Savage 1988, p. 85-120.
276 Idem, p. 86.
277 Mede door zijn krachtige en succesvolle aanpak waren Frankrijk en Nederland bereid

omvangrijke leningen te verstrekken. De Hollanders leenden aan de V.S. in de jaren na
1790 maar liefst 9,4 rniljoen dollar.

278 Savage 1988, p. 119.
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daarentegen hadden in veel gevallen tekorten op de eigen begroting en
leenden in mime mate. Alleen in zeer slechte economische omstandigheden
was men bereid de leningen te temperen en eventuele constitutionele
beperkingen ten aanzien van de fmanciering van het tekort te accepteren.?"
Het idee van een sluitende begroting had in deze periode dus slechts
be trekking op de federale overheid.

In de periode van 1861 tot 1933 verloor de term 'corruption' zijn
betekenis.F" Onder invloed van de Republikeinen, die in deze periode
voor het grootste deel de dienst uitmaakten, keerde men in feite terug tot
de opvattingen van de Federalisten. Men handhaafde het idee van een
sluitende begroting maar vervormde het tevens door een beleid dat zowel
tot grote overschotten als tot tekorten leidde. 281 Met name de Burgeroorlog
leidde tot een dramatische toeneming van de uitgaven van de federale
overheid. Vanaf 1866 ontstonden echter weer overschotten op de federale
begroting met name vanwege het invoeren van importbeperkingen en het
opwerpen van hoge tariefmuren.f" De balans sloeg weer om rond 1909
toen in dat begrotingsjaar het grootste tekort op de begroting in vredestijd
ontstond. Als reactie hierop deed de commissie-Taft (zie merna 2.2.3) onder
andere aanbevelingen die een sluitende begroting beoogden. Deze voorstellen
werden echter niet overgenomen. Alhoewel de doelstelling van een sluitende
begroting in deze periode nog weI algemeen werd onderschreven, had zij
niet meer de sterke ideologische lading uit de voorgaande periode?"

Hierna volgde vanaf begrotingsjaar 1931 tot en met 1946 een periode
van voortdurende tekorten. De belangrijkste oorzaken hiervan waren de
grote depressie gedurende de jaren dertig en de theorieen van de Engelse
econoom Keynes-" die een stimulerend en expansief overheidsbeleid
voorstond. Tekorten op de begroting waren in de visie van Keynes juist
noodzakelijk.i" Ook de bekende 'New Deal' politiek van president

279 Idem, p. 120. Vanaf 1842 namen deelstaten in de een of andere vorm amendementen op
hun Grondwet aan om de schulden te beperken (p. 117, tabel 14).

280 Zie over deze periode uitgebreid Savage 1988, p. 121-160.
281 Idem, p. 123 en 130.
282 Idem, p. 136-143. Zie voor de tariefmuren figuur 3 op p. 140.
283 Idem, p. 145 en 146.
284 Het belangrijkste werk van John Maynard Keynes (1883-1946), The General Theory of

Employment, Interest and Money verscheen in 1935-36 en had snel invloed op het
overheidsbeleid in de VS eind jaren dertig en direct na de Tweede Wereldooriog. In de
Employment Act of 1946 is de invloed van Keynes duidelijk herkenbaar. De wet legt President
en Congres de taak op om zorg te dragen voor de handhaving van de welvaart. (Public Law
79-304, sections 2 en 3 (a». Zie hierover Bailey 1950, p. 228-232.

285 Zie hierover Burkhead 1956, m.n. p. 443-452 en Keynes z.j. (1935), p. 128-130.
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Roosevelt was een van de oorzaken van de begrotingstekorten. In deze
periode was het idee van een sluitende begroting nog wel een symbool en
trachtte met name Roosevelt deze doelstelling nog te bereiken maar de
praktische omstandigheden dwongen tot tekorten op de federale begro-
ting.286

Van 1946 tot 1980 verliest het symbool van een sluitende begroting
verder aan betekenis. Met name president Kennedy maakte duidelijk dat
een tekort op de federale begroting niet automatisch hoefde te leiden tot
inflatie. Bovendien formuleerde Kennedy de doelstelling van een sluitende
begroting onder gelijktijdige voorwaarde van volledige werkgelegenheid. 287
Tot 1960 wisselden relatiefkleine overschotten en tekorten op de begroting
elkaar af. Vanafhet begrotingsjaar 1961 vertoonden echter alle begrotingen
op een na (1969) een tekort. Blijkbaar lukte het de politici niet meer het
symbool van een sluitende begroting gestalte te geven. De voomaamste
reden hiervoor was dat de Democraten de positieve effecten van een tekort
op de begroting benadrukten. Men zag het begrotingstekort als een politiek
instrument om de economie te versterken. Formeel hebben de Democraten
het idee van sluitende begrotingen nimmer verworpen.l"

Tenslotte kwam injanuari 1981 Ronald Reagan aan de macht en raakte
de balans in de begroting volledig zoek. Ret tekort op de begroting liep
op naar ongekende, historische hoogte. Ret 'hoogtepunt' in dit verband
was een tekort van 220,7 miljard dollar voor begrotingsjaar 1986.289Onder
zijn opvolger Bush liep het tekort vervolgens nog verder op tot 290 miljard
in het begrotingsjaar 1992. In deze periode werd de roep om een sluitende
begroting steeds groter. 290

Zonder hier verder in te gaan op het beleid van de presidenten Reagan
en Bush is thans de vraag aan de orde op welke wijze men de eis van een
sluitende begroting kan vormgeven. Dit kan op twee manieren. Ten eerste
door een amendement aan de Grondwet toe te voegen dat met zoveel
woorden eist dat de inkomsten de uitgaven van de federale regering volledig
dekken. Ten tweede kan men dit vereiste vastleggen in een wet.

286 Roosevelt voerde voor het begrotingsjaar 1938wei enige bezuinigingendoorom een sluitende
begroting te bereiken maar een nieuwe economische crisis dwong hem in 1939 en 1940 tot
hogere uitgaven waardoor het begrotingstekort weer opliep (Savage 1988, p. 170 en 171).

287 Kennedy legde een verband tussen deze twee doelstellingen in een historisch geworden lezing
aan de universiteit van Yale in 1962 (Savage 1988, p 177).

288 Savage 1988, p. 195.
289 James Edwin Kee, President Reagan's FY 88 Budget: The Deficit Drives the Debate, in:

Public Budgeting & Finance, Summer 1987, p. 5, tabel 1.
290 Zie hierover uitgebreid Savage 1988, p. 198-236 en Rubin 1990, p. 155-161.
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Wat betreft de eerste methode is artikeI V van de Grondwet van be-
Iang.291 VoIgens dit grondwetsartikeI kan de Grondwet worden geamen-
deerd voIgens twee verschillende procedures. De eerste procedure Ioopt
in de eerste fase via het Congres: indien twee derden van beide huizen het
noodzakeJijk achten, steIt het Congres amendementen op de Grondwet voor.
De tweede procedure Ioopt eerst via de deeIstaten: op verzoek van de
wetgevers van twee derden van aile deeIstaten moet het Congres een
conventie bijeenroepen die amendementenkan voorstellen. Verder verbindt
artikel vijf van de Grondwet de voIgende voorwaarden aan een amendement
dat via een van beide procedures is tot stand gekomen.
In dit verband Iuidt Article V voor zover hier van belang:

( ... ) proposing Amendments, which, in either Case, shall be valid to all Intents
and Purposes, as part of this Constitution, when ratified by the Legislatures
of three fourths of the several States, or by Conventions in three fourths thereof,
as the one or the other Mode of Ratification may be proposed by the Congress;
(...)

Van de eerste procedure is aan het begin van de jaren tachtig gebruik
gemaakt. Na jarenlange discussie en voorbereiding"? nam de Senaat op
4 augustus 1982 met meer dan tweederde meerderheid een balanced budget
amendement aan.293 In het Huis van Afgevaardigden behaalde het voorstel
echter geen tweederde meerderheid en was het voorsteI derhalve verwor-
pen.294 Over de inhoud en reikwijdte van dit amendement is vee I discussie
ontstaan. De kern van de discussie ging vooraI over de vraag op basis van
welke - economische en financiele - gegevens zal kunnen worden uitge-
maakt of federale uitgaven en inkomsten elkaar in evenwicht houden.F"
Overigens dient in dit verband weI te worden benadrukt dat de aanneming
van dit amendement op de Grondwet voor het eerst in de geschiedenis met
tweederde meerderheid in een van de huizen van het Congres heeft

291 Althaus in dit verband de eerste volzin die luidt: The Congress, whenever two thirds of both
Houses shall deem it necessary, shall propose Amendments to this Constitution, or, on the
Application of the Legislatures of two thirds of the several States, shall call a Convention
for proposing Amendments; ( ... ).

292 Zie hierover uitgebreid Wagner and Tollison 1980. Deze bundel opstellen van het Cato
Instituut in San Fransisco heeft als stimulans gefungeerd voor de discussie in 1982.

293 Congo Rec., 97 tho Cong., 2nd sess., S.l. Res. 58, august 5, 1982.
294 De stemverhouding in het Huis was 236: 186, wat betekende dat er 46 stemmen te weinig

waren voor de vereiste tweederde meerderheid.
295 Zie o.a. Milton and Rose Friedman: Constitutional Amendment to Limit the Growth of

Spending, in: Lowell 1985, p. 132-136 en Alvin Rabushka: a.w. (noot 273) p. 183-199;
de auteur becommmentarieert de zeven artikelen van het amendement stuk voor stuk.
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plaatsgevonden. In 1990 werd opnieuw een poging gedaan een balanced
budget amendement aan de Grondwet toe te voegen. Ditmaal werd een
voorstel in het Huis van Afgevaardigden ingediend. Bij de uiteindelijke
stemming op 17 juli 1990 bleek echter dat een tweederde meerderheid net
niet werd gehaald: 279 Afgevaardigden stemden v66r en 150 tegen het
voorstel. 296 Het voorstel beoogde onder meer de federale begroting in
1995 in evenwicht te brengen. Uitzondering op deze verplichting zou kunnen
worden gemaakt in geval van oorlog of wanneer drievijfde van de Senaat
en het Huis van Afgevaardigden met een tekort akkoord zouden gaan.

Nu de eerste methode om een amendement aan de Grondwet toe te
voegen is mislukt, is thans de tweede genoemde procedure in volle gang.
Op dit moment hebben al 32 deelstaten een petitie bij het Congres ingediend
met een verzoek om het bijeenroepen van een conventie."? Voor de
vereiste tweederde meerderheid dienen 34 deelstaten een dergelijk verzoek
bij het Congres in te dienen. Hierbij dient overigens te worden bedacht
dat vrijwel alle deelstaten in hun wetgeving op de een of andere wijze het
vereiste van een sluitende begroting hebben opgenomen.i"

Afgezien van de grondwettelijke verankering van het beginsel van een
sluitende begroting kan dit beginsel ook in een wet worden vastgelegd. Dit
is voor het eerst gebeurd op initiatief van de Congresleden Gramm en
Rudman in de naar hen genoemde wetten van 1985 en 1987 (zie voor de
inhoud hiema 2.2.9.2 en 2.2.9.3 en de beoordeling in 2.4.). De wet van
1987 eiste dat de begroting voor het jaar 1993 sluitend diende te zijn.

De vraag die zich bij deze twee methoden voordoet, is of het verschil
maakt of men het vereiste van een sluitende begroting in de Grondwet of
in een 'gewone' wet vastlegt. Ten eerste is men algemeen van opvatting
dat een amendement op de Grondwet een hogere status heeft dan een
regeling bij wet. Een Congres, ook een toekomstig, is altijd gehouden aan
de Grondwet maar een wet kan betrekkelijk snel en met gewone meerderheid
worden gewijzigd. Dit laatste wordt geillustreerd in de periode van 1974
tot en met 1990. Bovendien legt een amendement op de Grondwet op de

296 H.J. Res. 268; Congo Rec., 101 st. Cong., 2nd sess. July 17 1990, H 4870. Injuni 1992
deed het Congres nogmaals een poging. In het Huis van Afgevaardigen waren 10 stemmen
te weinig voor een tweederde meerderheid, 280 leden stemden v66r en 153 leden tegen het
amendement en er waren twee onthoudingen(Cong. Rec., 102d. Cong., 2 nd sess., H 4670,
4671 (H.1. Res. 290».

297 Caplan 1990, p. vii.
298 Zie voor een voorbeeld hiervan: Robert B. Albitton and Ellen M. Dran, Balanced Budgets

and State Surpluses: The Politics of Budgeting in Illinois, in: Public Administration Review,
march/apri11987, p. 143-152; zie tevens Rubin 1990, p. 167-176.
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politici een zware verantwoordelijkheid om hun grondwettelijke plicht na
te komen."" Desalniettemin kozen de politici in de situatie van de jaren
tachtig primair voor een wettelijke regeling maar lieten zij daarnaast nadruk-
kelijk de mogelijkheid open van het amenderen van de Grondwet door een
conventie. Aan de wettelijke regeling zal hie rna ruime aandacht worden
besteed. Wat betreft het amenderen van de Grondwet via een conventie
dient het volgende te worden opgemerkt.

Al sinds ongeveer 1978 wordt er uitgebreid gediscussieerd over de
mogelijkbeid en wenselijkbeid van het bijeenroepen van een conventie ten
behoeve van het opstellen van een amendement op de Grondwet betreffende
een sluitende begroting. De discussie werd met name ingezet door een
conferentie over dit vraagstuk van het American Enterprise Institute in
1979.300 De volgende problemen kwamen hierbij naar voren. Ten eerste
doet zich de vraag voor hoe de term 'convention' uit artikel V van de
Grondwet dient te worden uitgelegd. De complicatie hierbij is dat zich
slechts eenmaal eendergelijke vergadering inde Amerikaanse geschiedenis
heeft voorgedaan, namelijk inPhiladelphia bij het opstellen van de Grondwet
in 1787. De vraag is omstreden of een tweede vergadering het karakter
moet hebben van een algehele herziening van de Grondwet'?' of dat slechts
het opstellen van een amendement op de Grondwet ook toelaatbaar is. 302

De meeste auteurs zijn echter van mening dat een dergelijke conventie
onvoorspelbaar en ongebruikelijk is en daarom niet aan te bevelen in de
huidige omstandigheden. 303 Vanuit een historische benadering van de bete-
kenis van artikel V Grondwet wordt er op gewezen dat we weinig weten
van wat zich werkelijk tijdens de vergadering in Philadelphia afspeelde.
De discussies in de deelstaten tijdens de goedkeuring van de Grondwet - na
Philadelphia - zijn daarentegen de enige authentieke en gezaghebbende
bron voor de interpretatie van de Grondwet. Vanuit deze opvatting is een
tweede conventie niet waarschijnlijk.'?' Vanuit de economische discipline

299 Wagner and Tollison 1980, p. 18 en 19 en Kenneth A. Shepsle, Overgrazing the Budgetary
Commons: Incentive -Compatable Solutions to the Problem of Deficits, in: Meyer 1983,
blz. 218.

300 Het boek van Moore and Penner (1980) is hiervan het resultaat.
301 Charles L. Black Jr. , hoogleraar aan de Yale Law School, huldigtdeze opvatting, zie Moore

and Penner 1980, p. II.
302 Paul M. Bator, hoogleraar aan de Harvard Law School bepleit deze opvatting, zie Moore

and Penner 1980, p. 24-26.
303 Zoals Gerald Gunther van de Stanford Law School (idem, p. 8 en 9), Ralph K. Winter van

de Yale Law School (idem, p. 142) in Wagner and Tollison 1980, p. 38-40.
304 Aldus Gordon S. Wood, hoogleraar geschiedenis aan de Brown universiteit. Hij wijst er

ter illustratie (evens op dat in de deelstaten sinds 1787 maar liefst 220 conventies hebben
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wordt gewezen op de voordelen van een grondwettelijk amendement. In
het algemeen heerst de opinie dat een dergelijk amendement vanuit econo-
misch- financiele overwegingen noodzakelijk is. 305 Slechts enkelen twijfelen
hieraan.P"

Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat in de discussie die al ruim
tienjaar wordt gevoerd over de methode van het bereiken van een sluitende
begroting steeds weer gedachten en elementen terugkeren die vanaf het
begin van de federale staat naar voren zijn gebracht. Ret centrale element
in deze al tweehonderd jaar oude gedachtegang is dat de rol van de federale
overheid in het politieke, econornische en maatschappelijke leven beperkt
dient te zijn. Deze beperkte betekenis vloeit naar algemene opvatting recht-
streeks voort uit de formulering en samenstelling van de Grondwet.?"
Vanuit dit principiele uitgangspunt kan een federale overheid aIleen
geloofwaardig zijn indien haar uitgaven en inkomsten in balans zijn.

2.1.5 Conclusies

De samenwerking van de voormalige kolonien na de afhankelijkheid in
een confederale staat is mislukt, met name vanwege het feit dat het Congres
niet bevoegd was belastingen op te leggen. Vervolgens besloten afgevaardig-
den van de staten op de conventie van 1787 een federale staat op te richten
die primair gebaseerd diende te zijn op het beginsel van de machtenschei-
ding. Ret systeem van checks and balances was (en is nog steeds) een
belangrijk onderdeel van dit beginsel. Ret is opvallend dat tijdens de
conventie van 1787 de kenners van de Westeuropese grondwetten en
regeringsstelsels grote invloed hadden op de totstandkoming van de

plaatsgevonden over a1lerlei uitgebreide dan weI beperkte onderwerpen. Opvallend hierbij
is dat Wood erop wijst dat de vijftig deelstaatgrondwetten maar liefst ongeveer 5000 keer
zijn geamendeerd. (Moore and Penner 1980, p. 18, 19 en 22. 23). Zie tevens Caplan 1990,
p. 138-158.

305 Deze opvatting wordt o.a. gehuldigd door: Arthur F. Bums, voormalig voorzitter van de
Federal Reserve Board (gewoonlijk aangeduid met Fed) en emeritus hoogleraar aan de
universiteit van Georgetown, in: Moore and Penner 1980, p. 46-49; Milton Friedman a.w.
(noot 295); Harvey S. Rosen, hoogleraar aan de universiteit van Pinceton (1985, p. 231-233)
en Herman B. Leonard, docent regeringsbeleid aan de John F. Kennedy School of
Government van de Universiteit van Harvard. (1986, p. 239-250).

306 Zoals Paul N. Courant en Edward M. Gramlich van de universiteit van Michigan (1986,
p. 72-74) en van dezelfde universiteit de hoogleraar politieke econornie Gardner Ackley,
You can't balance the Budget by amendment, in: Challenge, NovemberlDecember 1982,
p.4-13.

307 Zie bijvoorbeeld: Antonin Scalia: Constitutional Aspects of SJ. Res. 58/H.J. Res. 350:
the Tax Limitation BalancedBudget Amendment, Tax Limitation Research Foundation, 1982.
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Amerikaanse Grondwet. De ervaring met de Hollandse en Engelse
regeringsstelsels fungeerden tijdens de conventie vaak als voorbeeld, ook
in negatieve zin. De opstellers van de Grondwet trachtten te voorkomen
dat de nieuwe staat zou vervallen tot tyrannie en despotisme. Vandaar dat
men sterk hechtte aan de toepassing van het beginsel van de machtenschei-
ding op de verdeling en inrichting van de staatsinsteUingen.

Het Congres is expliciet belast met de wetgevende macht. Tijdens de
conventie was al snel duidelijk dat het Congres in twee kamers diende te
worden opgedeeld. Met name diende dit ter voorkoming van corruptie en
despotisme. Aanvankelijk werd op wetgevingsgebied meer belang gehecht
aan het Huis van Afgevaardigden, thans is het onderscheid vervaagd. Van
belang is wel dat een duidelijk verband werd gelegd tussen het opleggen
van belastingen en het democratische karakter van het Congres. Verder
beschikt het Congres beschikt over bevoegdheden die limitatief in de
Grondwet zijn opgesomd. Deze bevoegdheden blijken in de praktijk
overigens ver te reiken, zoals onder andere kan worden afgeleid uit de
mogelijkheid van het Congres om aan het voteren van begrotingsgelden
uitgebreide en soms vergaande voorwaarden te verbinden. Tevens is
gebleken dat het Congres beschikt over een uitgebreid en verstrekkend recht
van onderzoek. Dit onderzoeksreeht eompenseert het gebrek aan voorschrif-
ten inzake de ministeriele verantwoordelijkheid. De greep van het Congres
op het door de President te voeren beleid wordt versterkt door het systeem
van de dubbele goedkeuring van de begroting.

De President beschikt over bevoegdheden die in de Grondwet ruim zijn
geformuleerd. Voor de uitleg van de betreffende voorschriften zijn de
opstellen in The Federalist van groot belang geweest. De President heeft
vanaf 1921 geleidelijk steeds meer taken en verantwoordelijkheden gekregen
op het terrein van de federale begroting. Dit proces heeft zich door middel
van wettelijke voorsehriften voltrokken. Op een aantal terreinen van de
uitvoerende maeht beschikt de President over uitgebreide bevoegdheden.
Een goed voorbeeld is het terrein van de buitenlandse betrekkingen. Het
Congres kan hier eehter veel invloed op uitoefenen door op de juiste wijze
van zijn budgetrecht gebruik te maken. Geeonstateerd dient te worden dat
zowel op het terrein van de buitenlandse betrekkingen als op het terrein
van de begrotingswetgeving sprake is van een doorbreking van het beginsel
van de maehtenseheiding. Op beide terreinen lijkt juist samenwerking tussen
Congres en President noodzakelijk. De onenigheid over kwesties als het
line-item veto en de impoundments illustreren dit.

De reehter, en dan met name het Supreme Court, is in de VS de laatste
en beslissende instantie bij de uitleg en toepassing van de Grondwet en de
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beslechting inzake geschillen tussen Congres en President. De reehter stelt
zich terughoudend op bij de beoordeling van begrotingswetgeving. De
jurisprudentie blijkt vooral van belang te zijn voor de preciese bepaling
van de omvang van de grondwettelijke taken van Congres en President.
Het Supreme Court waakt in zijn jurisprudentie nauwkeurig over de grenzen
van de bevoegdheden van de wetgevende en uitvoerende macht. In de jaren
zeventig en taehtig leek het Supreme Court een enigszins dogma tisch en
rig ide standpunt in te nemen ten aanzien van de toepassing van het beginsel
van de machtenscheiding.

De mogelijkheid om aan de Grondwet een balanced budget amendement
toe te voegen is te verklaren uit de opvatting dat de taak van de federale
overheid in de Amerikaanse samenleving beperkt dient te zijn. De balanced
budget gedachte is dan ook sterk ideologisch getint en is thans vooral van
symbolische betekenis. Over de constitutionele waarde van een dergelijk
amendement, indien het zou worden aangenomen, kan op zijn minst
getwijfeld worden. Weliswaar zou de rechter zich activistischer kunnen
opstellen tegenover begrotingsvraagstukken, maar een te vergaande
bemoeienis van de onafhankelijke rechter met de besluitvorming in het
congres kan leiden tot ondermijning van het gezag en de status van de
rechter.

73



Hoofdstuk 2

2.2 Ontwikkelingvan bet budgetrecbt

In deze paragraaf zal een beschrijving worden gegeven van de ontwikkeling
van het budgetrecht in de loop van de geschiedenis van de Verenigde Staten.
In paragraaf 1 wordt een schets gegeven van de situatie in de koloniale
periode voorafgaand aan de Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 en de
confederale periode tot de inwerkingtreding van de Grondwet van 1787.
Hierna worden in paragraaf 2 de belangrijkste ontwikkelingen aangegeven
in de peri ode van 1789 tot 1921. In 1921 komt de eerste begrotingsprocedu-
rewet tot stand. Hierover handelt paragraaf 3. In de daarop volgende
paragrafen wordt kort ingegaan op de belangrijkste wijzigingen van het
federale begrotingssysteem zoals dat sinds 1921 heeft gevigeerd. Aan de
orde komen achtereenvolgens de periode van 1921 tot 1946 (paragraaf 4),
de Legislative Reorganisation Act van 1946 (paragraaf 5), de rapporten
van de commissie-Hoover en de daarop aansluitende Budget and Accounting
Procedures Act van 1950 (paragrafen 6 en 7) en de periode van 1966 tot
en met 1973 (paragraaf 8). Verhoudingsgewijs uitvoerig zal tenslotte in
paragraaf9 worden ingegaan op de begrotingsprocedurewetten van 1974,
1985, 1987 en 1990. De huidige federale begrotingscyclus is gebaseerd
op deze vier wetten.

2.2.1 Koloniale en confederale periode'

De regeling van de uitgaven en inkomsten vond tijdens de koloniale peri ode
in Noord-Amerika plaats door de betrokken koloniale machthebbers. Dit
kon derhalve nogal verschillen per kolonie. In de ontwikkeling naar de
onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Noord-Amerika heeft
Engeland de belangrijkste rol gespeeld.

Zoals hierna nog zal blijken (hoofdstuk 3) liggen de wortels van het
budgetrecht in Engeland. Met name na 1688 oefende het Britse Parlement
geleidelijk een steeds effectievere controle uit op de uitgaven en inkomsten
van de regering. Dit geschiedde door middel van de vaststelling van Acts
of Parliament. De begrotingswetten golden aanvankelijk ook in de Britse
kolonien in Noord-Amerika. Het toezicht op de uitvoering van de
begrotingswetten werd opgedragen aan de koninklijke bestuurders in de

Zie over deze periode uitvoerig: Charles Bullock, The Finances of the United States from
1775 to 1789, in: Bulletin of the University of Wisconsin, Vol I, June 1895, p. 117-273;
Ferguson 1961 en Forsythe 1977, p. 9-26.
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betreffende kolonie. 2 In de loop van de 18e eeuw stond dit koloniale bestuur
onder leiding van een gouverneur en was naast deze functionaris sprake
van representatieve organen zoals de Council en de Assembly. De
bevoegdheid van de Assembly was tarnelijk groot: wetten goedkeuren, het
heffen van belastingen en het regelrnatig verlenen van een tijdelijke grant
aan de gouverneur in de vorm van een Appropriation Act. De Assembly
benoemde ook functionarissen die moesten toezien op de juiste besteding
van de gevoteerde gelden;' De gouverneur had onder andere de bevoegd-
heid de plaatselijke bewaarder van de schatkist te benoemen. Alhoewel de
gouverneur aanvankelijk bevoegd was de Royal Council en de Colonial
Assembly bijeen te roepen (en vetorecht had), verschoof in de loop van
de tijd geleidelijk de bestuursmacht van de koninklijke bestuurders naar
de plaatselijke, koloniale ambtenaren. 4 Deze machtsverschuiving was onder
andere het gevolg van het niet eenduidige en inconsistente beleid van de
Britse regering, de zeer heterogeen samengestelde bevolking van de kolonien
en de steeds grotere last die de Britse wetten aan de kolonien oplegden.
In het laatste geval ging het vooral om indirecte belastingen op koloniale
goederen voor de export. Naarmate de Britse kolonien steeds autonomer
werden, beschouwden de koloniale wetgevers zich bevoegd zelf regels te
stellen ten aanzien van alle (directe en indirecte) belastingen. Deze
ontwikkeling heeft zich geleidelijk doorgezet juist toen zich problemen
gingen voordoen rond de belastingen.

Tussen 1756 en 1763 was het Engeland door rniddel van oorlog gelukt
Frankrijk en Spanje als mede-koloniale mogendheden uit Noord-Amerika
te verjagen. Deze zevenjarige oorlog kostte de Britse regering echter
ongeveer 14,5 miljoen pond per jaar. Aangezien het hierbij ging om de
bescherming van de Amerikaanse veiligheid achtte men het billijk van de
kolonien een bijdrage te vragen in de vorm van een directe belasting. In
1763 narn de Britse Eerste minister (First Lord of the Treasury) George
Grenville het initiatief tot een reorganisatieplan. De belangrijkste uitkornsten
van dit plan waren de Revenue Act van 1764 en de Stamp Act van 1765.
Met name de laatste wet, die een zegelbelasting aan de kolonien oplegde,
leidde tot veel verzet in de kolonien. Om uiting te geven aan hun verzet
kwamen in oktober 1765 gedelegeerden van negen kolonien in New York

2 De staatsinsteIJingen van de kolonien verschilden onderling vanwege het feit dat elke kolonie
een eigen machthebber had, met name Nederlands, Engels, Frans en Spaans. Zie over het
verschil in politieke ontwikkeling en de loch dominante Engelse traditie in de diverse kolonien:
Von Mehren 1988, p. 6-8.

3 Holdsworth XI 1938, p. 49, 50 en 58.
4 Zie Marston 1987, p. 16-34 en Van Caenegem 1982, p. 159 en 160.
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bijeen in een vergadering van het - nog niet legale - Congres. Door de
opstelling van enige resoluties en een petitie aan de Britse kroon en het
parlernent trachtte men de ernstige bezwaren tegen deze poging om - voor
het eerst - directe belastingen vanuit Londen op te leggen, duidelijk te
rnaken. De achterliggende gedachte hierbij was dat de Amerikaanse
kolonisten die voor ongeveer negentig procent van Britse herkornst waren,
de aloude stelregel huldigden: 'no taxation without representation'. Onder
de indruk van dit onverwachte en hevige protest werden de wetten begin
1766 ingetrokken." Overigens nam het Britse parlernent tegelijkertijd wel
de Declaratory Act aan die stelde dat het Britse parlernent het recht had
wetgeving aan de kolonien op te leggen in 'all cases whatsoever'. Deze
wet leidde op haar beurt weer tot het volgende conflict in 1767, waarbij
het wederorn belastingen betrof.

In juni 1767 narn het Britse parlernent de Townshend's Revenue Act
aan waarin belastingen werden geheven op glas, lood, verf, papier en thee
voorzover in Noord-Amerika geimporteerd, De reactie van de kolonien
was zonodig nog heviger dan in 1765. De kolonisten voelden zich niet aileen
politiek maar nu ook economisch achtergesteld bij het moederland. De
woordvoerder van de protesterende kolonisten was John Dickinson die in
zijngeschriften (,Letters from a farmer in Pennsylvania ') het meerderheids-
standpunt vertolkte. Kern van hun bezwaar was dat het Britse parlernent
aan de kolonien geen belastingen mocht opleggen om een verhoging van
de inkomsten te bereiken maar slechts ten behoeve van incidentele regulering
van de handel tussen de kolonien en het Empire. Onder druk van dit protest
werd de wet grotendeels ingetrokken behalve wat betreft de belastingen
op thee. Hiermee verkeerde het Britse parlernent in een wat chaotische situa-
tie, want voor het eerst sinds 1688 was de wi! van het parlernent beperkt,
echter niet op een legale wijze (zoals door 'self-restraint') maar door druk
van buiten.? Hierna brak een rustiger periode aan mede als gevolg van
extra inkornsten van de Britse regering uit de overige kolonien.

Aan het eind van 1772 volgde echter een nieuwe uitbarsting van protest.
De reden hiervan was dat veel boeren in Virginia en Massachusetts met
enorme schuld en zaten opgezadeld en dat de East India Company op de
rand van een bankroet balanceerde. am deze maatschappij van de ondergang
te redden besloot de Britse regering de maatschappij toe te staan haar
onverkoopbare thee tegen zeer lage prijzen af te zetten in de Amerikaanse

5 Van Caenegem 1982, p. 161 en 162 en Forsythe 1977, p. 10 en 11.
6 Forsythe 1977, p. 12 en 13 en verder uitvoerig Marston 1987, p. 105-111.
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kolonien.? De theehandelaren konden hun - dure - thee die via Londen
werd geimporteerd niet meer kwijt en dreigden failliet te gaan. De protesten
van de kolonisten leidden in 1773 tot de zogenaamde Boston Tea Party
waarbij grote hoeveelheden thee werden geconfiskeerd of vernietigd door
ze in zee te gooien. De Britse regering reageerde op deze protestactie door
aan het parlement een aantal handelsbelemmerende wetten voor te leggen.
In 1774 keurde het Britse parlement een serie van dergelijke wetten goed
waardoor onder andere de haven van Boston werd getroffen (Boston Port
Act). Als reactie hierop kwamen de kolonisten in oktober 1774 in
Philadelphia in een Continentaal Congres bijeen om heftig te protesteren
tegen de Britse wetten. De leider van deze beweging tegen de 'intolerable
Acts' was de hiervoor al genoemde John Dickinson."

Deze - eerste - bijeenkomst van het Continentale Congres leidde
uiteindelijk in 1775 tot de Amerikaanse vrijheidsoorlog en de aanneming
van de Onathankelijkheidsverklaring van 4 juli 1776 op het tweede Conti-
nentale Congres.? Op 3 september 1783 werd de vrede getekend en de
Amerikaanse onafhankelijkheid erkend. In de literatuur wordt algemeen
aangenomen dat met name de belastingpolitiek van de Britse regering heeft
geleid tot een snelle Amerikaanse onafhankelijkheid.'? Inde jaren 1774-
1776 werden de bevoegdheden van de Britse kroon geleidelijk overgenomen
door het Amerikaanse Continentale Congres."

Inmiddels zagen de rebellerende kolonisten zich gesteld voor het
probleem van de regeling van de financien. De publieke schuld waarmee
de confederatie was belast, beliep 60 miljoen dollar.

De meeste wetten van de kolonien, later deelstaten, kenden verschillende
vormen van toezicht op de uitgaven. De regelingen legden de nadruk op
de rol van representatief samengestelde wetgevende vergaderingen die de
uitgaven moesten goedkeuren en controleren. De feitelijke uitgaven werden
geregeld door een schatbewaarder (Treasurer). 12 Mede met het oog hierop
en op de Britse erfenis benoemde het Continentale Congres op 29 juli 1775
twee Treasurers van de verenigde kolonien die verantwoordelijk waren

7 In mei 1773 belcrachtigde het parlement de maatregel van de regering door o.a. de Tea Act
aan te nemen waardoor aan de East India Company importbelastingenkonden worden terugbe-
taald.

8 Van Caenegem 1982, p. 162 en Marston 1987, p. 69-82.
9 Op 2 juli 1776 stemde het tweede Continentale Congres dat sinds 11 juni bijeen was, voor

de onafhankelijkheid. De tekst van de verklaring van 4 juli was voornamelijk het werk van
Thomas Jefferson.

10 Zie noot I en uitvoerig hierover Marston 1987, p. 297-309.
11 Zie hierover uitgebreid de gedegen studie van Marston 1987.
12 Mosher 1979, p. 20.
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voor het beheer van de fondsen." Twee maanden later werd ook een
Committee of Accounts ingesteld die alle uitgaven tevoren diende te
bestuderen en te rapporteren aan het Congres. 14

In 1776 werd een aantal nieuwe commissies en bureaus ingesteld die
soms na enige maanden alweer werden opgeheven of verplaatst. 15 In 1778
installeerde het Congres de bureaus van de treasurer, auditor, comptroller
en zes commissioners of accounts die alle onder supervisie van de Treasury
Board, een vaste commissie van het Congres, stonden." De Treasury
Board werd een jaar later vervangen door de Board of the Treasury, die
was samengesteld uit drie leden van het Congres en drie leden van buiten
het Congres." In de loop van 1780 kwam deze raad voor de financien
echter onder hevige kritiek te staan vanwege incompetentie en wanbeheer.
Onder de critici bevonden zich niemand minder dan Alexander Hamilton,
John Jay, Robert Morris en George Washington. Men pleitte voor een
eenhoofdige leiding van de financiele zaken. 18 In 1781 stelde het Congres
het Office of the Superintendent of Finance in en benoemde Robert Morris
als hoofd van dit bureau." Later dat jaar werd de Board of Treasury
afgeschaft en verving het Congres de oude bureaus door de individuele
functies van treasurer, auditors, comptroller, a register and clerks. 20 Maar
ook Morris kwam onder kritiek te staan vanwege zijn krachtdadig beleid
om de uitgaven te verlagen en de financiele organisatie van de regering
te hervormen. Bij gebrek aan steun in het Congres trad hij in 1784 af. 21

Het Congres keerde vervolgens terug tot de Board of Treasury dat uit drie
leden werd sarnengesteld." Deze raad, die in 1785 werd ingesteld, heeft
de financiele belangen van de natie behartigd totdat Hamilton minister van
financien werd in 1789 na de afkondiging van de Grondwet van 1787.23

13 Powell 1939, p. 3 en Marston 1987, p. 300.
14 Mosher 1979, p. 20 en Fisher 1972, p. 6 en 7.
15 Powell 1939, p. 6-10.
16 Idem, p. 11-19.
17 Idem, p. 20-28.
18 Mosher 1979, p. 21.
19 Powell 1939, p. 33 en 34. Morris heeft overigens door zijn vernuft en eigen omvangrijke

kapitaal de federale regering jaren draaiende gehouden (Forsythe 1977, p. 15).
20 Powell 1939, p. 34 en 36 en Fisher 1972, p. 9.
21 Powell 1939, p. 40, Forsythe 1977, p. 15-18 en Mosher 1979, p. 21.
22 Powell 1939, p. 39-41. .
23 De hier beschreven ontwikkelingen van dej aren 1774-1787 beschouwt begrotingsdeskundige

Louis Fisher in het algemeen overigens als 'saai, afgezaagd en van weinig belang voor de
huidigepolitiekeproblemen' (Fisher 1972, p. X). Zie echter tevens Marston 1987, p. 3-9.
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2.2.2 Periode van 1789 tot 1921

Een van de eerste verantwoordelijkheden van het Congres in 1789 was de
oprichting bij wet van een aantal uitvoerende departementen. 24 De departe-
menten van State en War werden als uitvoerend beschouwd en direct onder
verantwoordelijkheid van de President geplaatst. 25 Problemen ontstonden
echter bij de oprichting van de Treasury. Het experiment met een enkel
persoon die de financien regelde, zoals Robert Morris van 1781 tot 1784,
had geleid tot onrust en tegenstellingen. Na lange discussies" besloot men
op 2 september 1789 de Treasury op te richten. De centrale vraag was in
hoeverre dit departement en dan de betrokken minister in het bijzonder,
enige vrije beleidsruimte zou krijgen of dat hij slechts de door het Congres
vastgestelde begrotingswetten diende uit te voeren. De wet die het
departement van financien instelde, liet enige gedelegeerde bevoegdheden
met betrekking tot het financiele beheer aan de minister. 27

Als minister werd de federalist Alexander Hamilton benoemd" die
daarmee een taak op zich nam waarover hij al eerder in The Federalist zijn
opvattingen had uitgesproken. 29 Hamilton werkte zijn ideeen in de praktijk
nader uit. Hij liet zich daarbij sterk inspireren door het Britse voorbeeld. 30

Zijn 'fiscale systeem?' kenmerkte zich door de volgende eigenschappen.
Ten eerste voerde hij een systeem van betalingsmandaten (,warrants')

in dat de uitgifte van geld door de Treasury reguleerde, gebaseerd op de
appropriations van het Congres." De betalingsmandaten werden gesigneerd

24 Sharkansky 1982, p. 19 gaat er ten onrechte van uit dat in 1787 de departementen van staat,
oorlog en financien al waren ingesteld.

25 Fisher 1975, p. 10.
26 Zie voor de weergave van het uitgebreide debat in het Huis van Afgevaardigden hieromtrent

Powell 1939, p. 43-91.
27 De wet van 2 september 1789 (1 Stat. 65, sec. 2) bevat o.a. de zinsnede: ' ... it shall be

the duty of the Secretary of the Treasury to digest and prepare plans for the improvement
and management of the revenue, and for the support of public credit; to prepare and report
estimates of the public revenue, and the public expenditures ... ' .

28 Minister van financien van 1789-1794.
29 Zie The Federalist nr. 36 (1987, p. 170) waar Hamilton stelt: 'Nations in general, even

under governrnents of the more popular kind, usually commit the administration of their
finances to single men or to boards composed of a few individuals, who digest and prepare,
in the first instance, the plans of taxation, which are afterwards passed into law by the
authority of the sovereign or legislature. '

30 Burkhead 1956, p. 10 (citaat van Henry Jones Ford uit The Annals van november 1915,
p. 4-5).

31 Zie hierover uitgebreid Forsythe 1977, p. 26-38.
32 Treasury-wet van 2 september 1789, sec. 2 (noot 27): 'all warrants for moneys to be issued

from the Treasury, in pursuance of appropriations by law.'
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door de thesaurier en gecontrasigneerd door de comptroller." Overigens
was naar de mening van Hamilton de minister degene die besliste omtrent
de verlening van de betalingsmandaten en de comptroller de controleur
achteraf." Op deze wijze was er een direct verband tussen de uitgaven
door de minister en de gevoteerde gelden door het Congres. Een volgend
kenmerk van Hamiltons systeem was de hoge mate van centralisatie van
het financiele beheer bij de Treasury. Gelden konden uitsluitend worden
besteed of goedgekeurd na toestemming van de auditor van financien en
toetsing door de comptroller. Een vierde kenmerk was een zorgvuldige
verdeling van controleurs over alle departementen en agencies die elkaar
over en weer controleerden. Misbruik of oneigenlijk gebruik van fondsen
was daardoor vrijwel onmogelijk, maar de kosten van dit ingewikkelde
systeem warenhoog ende procedures warenlangdurig. Een vijfdekenmerk
was de regel van specificatie. Iedere transactie, elke betalingsopdracht moest
zowel door de auditor als de thesaurier van financien worden beoordeeld.
Dit 1eidde ook tot langdurige procedures en een enorme papierwinkel. Een
laatste kenmerk van Hamiltons systeem was dat het vrij onafuankelijk van
President en Congres functioneerde. Afgezien van economische hoofdpunten
van beleid was president George Washington niet betrokken bij de financiele
gang van zaken. Het Congres faalde ondanks diverse pogingen" in de
oprichting van een commissie die de rapportage van het ministerie van finan-
cien kon behandelen en beoordelen.

Na enige jaren bleek het systeem van Hamilton goed te hebben gefunc-
tioneerd," maar het stuitte op ernstige bezwaren vanuit het Congres. Het
belangrijkste kritiekpunt was van constitutionele aard: men vond het systeem
van Hamilton en zijn wijze van handelen als minister van financien in strijd
met de bepalingen van de Grondwet waarin het Congres de exc1usieve
bevoegdheid heeft tot vaststelling van wetten die de uitgaven en inkomsten
van de federale overheid regelen (zie de hiervoor in 2.1.1 geciteerde
grondwetsartikelen)." In meerderheid was het Congres van mening dat
Hamilton zijn bevoegdheden op grond van de wet die de Treasury in 1789

33 Idem, sec. 3.
34 Mosher 1979, p. 27 en 28.
35 Zoals het Committee on Ways and Means dat op 24 juli 1789 was opgericht en weer enige

weken later opgeheven bij de oprichting van het departement van financien en het committee
of the whole die tot 1796 standhield (Fisher 1975, p. 12 en Burkhead 1956, p. 10).

36 Smithies 1955, p. 50-52, die bovendien opmerkt dat Hamilton vo1gens de meeste historici
de tekortkomingen van het Congres op het terrein van de financiele wetgeving compenseerde
(p. 51).

37 Idem, p. 51 en 52.
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oprichtte te ruim had geinterpreteerd en dat hij daarmee te veel macht naar
zich had toegetrokken. Hiermee zou Hamilton het labiele evenwicht tussen
Congres en executieve hebben verstoord. 38 Nadat Hamilton in 1793 door
het Huis van Afgevaardigden was gewezen op een schending van de
appropriations" en een nieuwe soortgelijke beschuldiging in 1794
volgde," trad hij in december 1794 af. 41

Hamilton werd in 1795 opgevolgd door Oliver Wolcott. In feite zette
Wolcott het beleid van Hamilton voort. Het Congres reageerde hierop met
de oprichting van de - tijdelijke? - Ways and Means commissie in het
Huis in 1795, die zowel de uitgaven als de inkomsten van de federale
overheid moest behandelen. De Senaat behandelde de appropriations tot
1816 in bijzondere commissies. In 1816 werd de commissie voor Financien
opgericht die als vaste commissie de wetten inzake inkomsten en uitgaven
voorbereidde en toezag op de uitvoering. 43

Inmiddels ondervond Wolcott, evenals zijn voorganger, felle oppositie
tegen zijn opvattingen van de Republikein Gallatin. Ook in deze discussie
ging het in de kern van de zaak om de machtsverhoudingen tussen Congres
en executieve inzake de toewijzing en besteding van de financiele
middelen." Uiteindelijk verloor Wolcott de strijd met het Congres en
kwam het accent volledig te liggen bij het Congres. Het beleid van president
Jefferson en de minister van financien Gallatin vanaf 180145 luidde een
nieuwe peri ode in waarin de suprema tie van het Congres over de financien
werd gevestigd en uitgewerkt.

38 Idem, p. 58.
39 Door middel van de zgn. 'Giles Resolutions' van 27 februari 1793. Zie voor een uitgebreid

verslag over het onderzoek naar de handelwijze van Hamilton Powell 1939, p. 92-108.
40 Die betrof een pensioenregeling door Hamiltonopgesteld. Het Congres verwierp de regeling

met als argument: 'wholly illiberal and groundless' (Fisher 1975, p. 13 en Powell 1939,
p. 103-113). Verdere onderzoeken naar de handelwijze van Hamilton volgden in de loop
van 1794 (zie Powell 1939, p. 114-124).

41 Opgemerkt dient nog te worden dat het systeem van Hamilton zijn tijd ver vooruit was.
Zowel de latere Taft-commissie als de commissie-Hoover deden aanbevelingen die gebaseerd
waren op de ideeen van Hamilton. Het zou uiteindelijkmeer dan honderd jaar duren alvorens
een unified budget zou worden ingevoerd dat niet alleen de uitgaven maar ook de inkomsten
bevatte (Smithies 1955, p. 58 en 59).

42 In 1802 werd deze commissie permanent en formeel opgenomen in de 'House Rules' als
vaste commissie (Josephy 1979, p. 65, 103 en 122).

43 Josephy 1979, p. 151.
44 Zie voor een uitgebreid verslag van de 'gevechten' tussen Wolcott en Gallatin Wilmerding

1943, chapter II, p. 20-49.
45 Zie hierover uitgebreid Wilmerding 1943, chapter Ill, p. 50-76.
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De periode van 1801 tot 1865 kan als voIgt worden gekenschetst."
Allereerst voerde Jefferson in nauwe samenwerking met Gallatin een aantal
hervormingen door." De departementen en agencies traden in direct
overleg met de betrokken commissie van het Congres. De minister van
financien hield slechts 'de stand van zaken' bij door middel van het
departementale Book of Estimates dat hij regelmatig aan het Congres
overlegde." Om een optimale controle mogelijk te maken, werd een
gedetailleerd systeem van itemization ingevoerd. Volgens dit systeem werden
aIle begrotingsposten uitgesplitst in afzonderlijke items:" Dit systeem zou
tot 1950 worden gehandhaafd.

Ret Congres bevestigde deze gang van zaken in een wet uit 1809.50

Maar na tienjaar bleek het een en ander toch onwerkbaar en in 1820 werd
een andere wet aangenomen die met name de bevoegdheden van de President
onder de wet van 1809 beperkte. De wet van 1820 wordt algemeen
beschouwd als het hoogtepunt van detailleerde bemoeiing van het Congres
met de begroting." Naarmate de gedetailleerdheid toenam, nam ook de
kans toe dat er afwijkingen en ontsporingen ontstonden vanwege een
verkeerde schatting van de hoogte van de uitgaven.?

Hierop reageerde het Congres met een wet uit 1832 die een relatief
liberale peri ode inluidde. 53 Ret hoogtepunt werd bereikt in 1842 toen bij

46 Deze periode wordt in de literatuur o.a. aangemerkt als een tijd van 'fragmentation and
confusion' (Smithies), 'disorganisation' (Burkhead) en 'splintering' (Fisher).

47 In zijn eerste boodschap aan het Congres gaf Jefferson aan wat zijn opvattingen waren. Hij
stelt o.a. dat: 'In our care, too, of the public contributions entrusted to our direction it would
be prudent to multiply barriers against their dissipation by appropriating specific sums to
every specific purpose susceptible of definition; by disallowing all applications of money
varying from the appropriation or transcending it in amount; by reducing the undefined field
of contingencies and thereby circumscribing discretionary powers over money ... ' (citaat
in Powell 1939, p. 175).

48 Smithies 1955, p. 53.
49 Zo bevatte de eerste appropriation bill van 1789 slechts een paragraaf en vier items: de

civiele lijst, het departement van oorlog, pensioenen voor invaliden en de onkosten van het
ministerie van financien om de betalingsmandaten uit te geven. (l Stat.L93, 29 september
1789). Zie voor de volledige tekst van deze wet Wilmerding 1943, p. 20.

50 2 Stat.L.535: act van 3 maart 1809 inzake de verantwoordelijkheid van uitbetalende
ambtenaren van de departementen van oorlog en marine (zie, ook voor de discussie hierom-
trent, Powell 1939, p. 345-358).

51 3 Stat.L.567: act van 1 mei 1820 inzake amendering van de wetten van 1809 en van 1795
m.b.t. de departementen van financien, oorlog en marine (zie voor de inhoud van de wet
Wilmerding 1943, p. 95-99).

52 Wilmerding 1943, p. 99 die spreekt van een 'collapse' van het systeem van specifieke
appropriations.

53 4 Stat.L.558: act van 3juni 1832 inzakevereenvoudigingvan het systeem vanpublic accounts
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wet werd bepaald dat met begrotingsposten tussen departementen vrij mocht
worden geschoven teneinde tekorten te voorkomen." Echter, in 1852
verviel het Congres weer in rigiditeit toen werd bepaald dat het verschuiven
van begrotingsposten verboden was en dat restricties werden opgesteld ten
aanzien van niet-bestede begrotingsgelden."

Bij het uitbreken van de burgeroorlog in 1861, verloor het Congres
het toezicht op de uitgaven aangezien de departementen van War en Navy"
zich niets aantrokken van de gestelde restricties door het Congres. AIle
financiele middelen bleken nodig om de burgeroorlog te bestrijden. Toen
in 1865 de burgeroorlog ten einde was en het systeem van specifieke appro-
priations van het Congres compleet was mislukt;" stond het Congres voor
de taak oplossingen te vinden.

In de periode van 1865 tot 1908 probeerde het Congres de greep op de
financien weer terug te krijgen. Dit was echter niet gemakkelijk. De
belangrijkste reden hiervoor was het inmiddels uitgebreide commissiestelsel
van het Congres. Dit stelsel is als volgt ontstaan. 58

Reeds in 1794 nam het Congres twee wetten aan: een voor de toewijzing
van gelden aan de executieve en een voor het leger. In 1799 nam het
Congres naast de genoemde twee wetten ook een aparte appropriation bill
aan voor de Navy. Later volgden nog eens aparte wetten voor de overige
departementen." AI deze afzonderlijke begrotingsvoorstellen kwamen in
de voorbereidingsfase terecht bij een specifieke commissie uit Huis en Senaat
(money committee). Deze commissies stonden op hun beurt onder toezicht
van de Ways and Means Committee van het Huis van Afgevaardigden en
de commissie voor Financien van de Senaat. Deze twee commissies waren
bevoegd de hoogte van de inkomsten en uitgaven vast te stellen. Hierbij

(zie hierover Powell 1939, p. 528-544 inzake het gevoerde debat en Wilmerding 1943, p.
107 en 108 wat betreft de hoofdlijnen van deze wet).

54 5 StaLL.533: act van 26 augustus 1842 inzake de reorganisatie van de departementen (zie
hierover Powell 1939, p. 587-606 over de rapportage in het Huis, p. 606-628 overhet debat
omtrent de 'transfers' en Wilmerding 1943, p. 108).

55 10 StaLL. 104: act van 31 augustus 1853betreffende de marinebegroting (Wilmerding 1943,
p. 108-117 die spreekt van 'the pendulum swung the other way').

56 Het departement van de Navy was door het Congres bij wet van 30 april 17980pgericht
(1 Stat. L. 553).

57 Wilmerding 1943, p. 117.
58 Zie hierover uitgebreid: Josephy 1979, p. 121-196.
59 In 1823 voor 'vestingwerken', in 1826 voor pensioenen, in datzelfde jaar ook een aparte

wet voor rivieren en havens, in 1834 voor de militaire academie, in 1837 voor het
departement van indianen, in 1844 voor de posterijen en in 1856 afzonderlijke wetten voor
respectievelijk het Congres, de President en de rechterlijke macht (Fisher 1975, p. 20).
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dient nog weI te worden opgemerkt dat in verband met de grondwettelijke
bepalingen bij de Ways and Means commissie van het Huis de begro-
tingsbevoegdheid over uitgaven en inkomsten was geconcentreerd.f"

In 1865 bleek deze Ways and Means commissie van het Huis niet meer
in staat haar verantwoordelijkheden volledig te dragen, zulks met name
vanwege de negatieve financiele gevolgen van de burgeroorlog. Haar taak
werd beperkt tot wetten inzake de inkomsten en de overige taken werden
overgenomen door twee nieuwe commissies: eenAppropriation Committee
en een Committee on Banking and Currency. 61 Ook in de Senaat werd
naast de bestaande commissie voor Financien, die slechts verantwoordelijk
bleef voor de vasts telling van de inkomsten, in 1867 een Appropriation
Committee ingesteld.f

In de volgende jaren tot 1885 trad een 'fragmenrarisering"" van de
begrotingsprocedure op in het Huis van Afgevaardigden. De belangrijkste
oorzaak hiervan was de aangebrachte scheiding tussen de vaststelling van
de inkomsten en de vaststelling van de uitgaven door twee afzonderlijke
commissies. Al gauw werd de Appropriation commissie dominant. Haar
positie werd in 1876 nog versterkt door een wijziging van Rules of the
House, de zogenaamde Holman-rule. Deze wijziging hield in dat algemene
wetgeving voortaan mocht worden opgenomen in de appropriation bills
indien het resultaat een verlaging van de uitgaven betekende. 64 Het gevolg
was een directe uitbreiding van de bevoegdheid van deze commissie over
vrijwel de gehele wetgeving. Deze last kon de commissie niet meer dragen
en vanaf 1877 werd haar bevoegdheid geleidelijk verdeeld over een aantal
andere commissies in het Huis. Uiteindelijk zou in 1885 de begrotings-
bevoegdheid verdeeld zijn over acht commissies. In de Senaat deed zich
een identieke fragmentarisering voor, wat uiteindelijk in 1899 leidde tot
een versnippering van de begrotingsbevoegdheid over maar liefst tien
commissies.f Deze situatic lOU voortduren tot rond 1908.

Inmiddels deden zich in deze periode op wetgevingsgebied ook de nodige
ontwikkelingen voor, mede in verband met de enorme begrotingstekorten

60 Burkhead 1956, p. 10; Deze commisie wordt overigens algemeen als de machtigste commissie
van het Congres beschouwd.

61 Wilmerding 1943, p. 143.
62 Idem, p. 125-127.
63 De term word! gehanteerd bij Fisher (1975, p. 21) en Smithies (1955, p. 56).(Zie tevens

hierover Charles Stewart III, Budget Reform as Strategic Legislative Action: An Exploration,
in: The Journal of Politics, Vol. 50 (May 1988), p. 303-307.

64 Wilmerding 1943, p. 143.
65 Zie over deze fragmentarisering van de budgetbevoegdheid Browne 1949, p. 50-73.
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als gevolg van de burgeroorlog. Wetten uit 1868, 1870 en 1874 ontnamen
alle wettelijke bevoegdheden aan de departementen om gelden van de ene
begrotingspost naar de andere over te schrijven of om in een later stadium
gebruik te maken van eerder niet uitgegeven gelden." Wat betreft de
effectiviteit van het financiele beheer en de controle op de uitgaven werden
in deze periode diverse studies verricht. 67 De belangrijkste consequentie
van deze studies was de Dockery Act van 189468 waarin voor het eerst
sinds de peri ode-Hamilton veranderingen werden aangebracht in het finan-
ciele systeem van het departement van financien en de verhoudingen met
de overige departementen. Bovendien bevatte de wet een fundamentele
herziening vande organisatie en procedure van boekhouding en begrotings-
uitvoering door het departement van financien. Zo combineerde de wet
de functie van comptroller en de functie van commissioner of customs tot
een functie, namelijk die van comptroller of the treasury die be last werd
met de uniformering van de appropriations wetten en de controle op aile
te verrichten uitgaven (public accounts). Met deze regeling keerde men
terug naar de situatie volgens de wet van 1789 en bovendien zou deze rege-
ling vrijwel ongewijzigd worden opgenomen in de begrotingswet van 1921
(zie hierna 2.2.3).69 Rond 1908 gingen er steeds meer stemmen op om
over te gaan tot een fundamentele herziening van de begrotingsprocedure. 70

De periode van 1908 tot 1920 werd gekenmerkt door een aantal belangrijke
rapportages. Allereerst stelde president Theodore Roosevelt in 1905 de
zogenaamde Keep-commissie in die, buiten instemming en medeweten van
het Congres, aan de President aanbevelingen deed met betrekking tot een
breed scala van onderwerpen betreffende het financiele en administratieve
beheer van de executieve." Tot haar opheffing in 1909 heeft deze
commissie een indrukwekkende hoeveelheid rapporten en aanbevelingen

66 Resp. 15 Stat.L.36: act van 12 februari 1868 (presidentJohnson tekende deze wet overigens
niet); 16 Stat.L.251: act van 12juli 1870 en 18 Stat.L.IID: act van 1 juli 1874 (zie voor
een beschrijving van de inhoud Wilmerding 1943, p. 118-136).

67 Zoals de Patterson-commissie van 1869-1871; de Boutwell-commissie van 1875-1876 en
de Cockrell-commissie van 1887-1889.

68 28 Stat.L.162; de wet is voorbereid door de Dockery-Cockrell commissie van 1893-1895,
zie Harvey C.Mansfield sr., Reorganizing the Federal Executive Branch: The Limits of
Institutionalization, in: Law and Contemporary Problems (summer [970), p. 461-495 en
Powell 1939, p. 706-732.

69 Mansfield a.w. (noot 68) en Mosher 1979, p. 32-34.
70 Mosher 1979, p. 34.
71 Idem.
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geproduceerd." Vele voorstellen werden in latere jaren overgenomen door
de President en uitgevoerd. Alleen de voorstellen die instemming van het
Congres vereisten, bleven vanwege de nog steeds in het Congres levende
vrees voor een presidentiele aantasting van de begrotingsbevoegheid van
het Congres, onuitgevoerd.

De belangrijkste conclusie uit de rapporten en aanbevelingen van de
Keep-commissie was dat de President verantwoordelijk was voor het
financiele beheer en derhalve een belangrijke rol diende te spelen in met
name de opstelling en uitvoering van de begroting. President Taft, die in
1909 Roosevelt opvolgde, deelde de opvatting aangaande deze presidentiele
verantwoordelijkheid. Om hieraan ook invulling te geven, vroeg Taft aan
het Congres een nieuwe commissie in te stellen en te financieren. Dit ge-
schiedde in 1909 door de instelling van de 'Commission on Economy and
Efficiency' die op 27 juni 1912 haar eindrapport uitbracht. 73 De belang-
rijkste aanbevelingen kunnen als volgt worden samengevat. 74

Zoals de titel van het eindrapport al aanduidt, bepleitte de comrnissie
een national budget. Uitgangspunt was dat de President een eigen verant-
woordelijkheid draagt ten aanzien van de financiele planning en het beheer
('government's business'). In nauwe samenwerking met het Congres diende
de President de begroting op te stellen en uit te voeren. Dit uitgangspunt
beoogde een begroting onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tot
stand te brengen. Hiermee deed echter zich de vraag voor in hoeverre dit
systeem paste in de leer van de rnachtenscheiding. De commissie loste deze
vraag op door te stellen dat dit begrotingssysteem gebaseerd was op de
constitutionele theorie van het 'trusteeship'. In de visie van de commissie
was de regering de beheerder van de financiele middelen en de burgers
trokken profijt van de gelden en waren - via de belastingen - de bronnen
van de financien, Het Congres vervulde aIleen een formele rol in dit sys-
teem, namelijk goedkeuring van de financiele wetgeving. Met name de rol
van de President werd sterk benadrukt. Hij was verantwoordelijk voor de
begrotingsboodschap aan het Congres, hij diende op basis van de aan-
geleverde gegevens door de hoofden van de departementen en agencies

72 Zie hierover uitgebreid Oscar Kraines, The President Versus Congress: The Keep
Commission, 1905-1909: First Comprehensive Presidential Inquiry Into Administration,
in: The Western Political Quaterly, Vol. 23, no. 1 March 1980, p. 5-54.

73 Taft Commission Report on Economy and Efficiency, 62d Congress, 2d session, House
Doc. 854 (The Needfor a National Budget); zie ook House Doc. 458: Economy and Efficiency
in the Government Service, boodschap van de President van 17 januari 1912.

74 Zie hierover uitgebreid Burkhead 1956, p. 17-21; Smithies 1955, p. 68-72 en Wilmerding
1943, p. 149-151 en 243-244.
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de begroting op te stellen en vormvoorschriften vast te stellen (in de
woorden van de commissie: 'prescribing the form of estimates'). De minister
van financien diende de President bij zijn plichten bij te staan.

Verder bekritiseerde de commissie de wijze van de begrotingsbehande-
ling door het Congres. De vele commissies werkten in de praktijk volledig
langs elkaar heen en er was geen moment in de begrotingsprocedure waarop
een verband werd gelegd tussen de hoogte van de uitgaven en de inkomsten.
De commissie weet dit euvel met name aan het gebrek aan een onafbankelijk
systeem van boekhouding en controle. Dit gebrek, gevoegd bij de tot dan
zwakke positie van de executieve in dit geheel, leidde volgens de commissie
tot een volledige desintegratie van de begrotingsprocedure. De commissie
beval dan ook een jaarlijkse presidentiele begroting aan die zodanig was
opgesteld en ingedeeld dat het Congres in staat zou zijn duidelijke politieke
keuzen te maken op basis vanjaarlijkse uitgavenrapporten die als supplemen-
ten bij de begroting werden gevoegd. Hierbij werd een direct verband gelegd
tussen de voorgenomen programma's en de kosten van een dergelijk
programma." De President had in de ogen van de commissie de taak alle
voorstellen tot een samenhangend geheel te maken en tevens een verband
te leggen met de inkomsten." Op een dergelijke wijze is vol gens de
commissie - voor het eerst in de geschiedenis - een samenhangende be-
groting mogelijk. Tenslotte deed de commissie nog aanbevelingen met
betrekking tot de discretionaire bevoegdheid van hoofden van departementen
en agencies ten aanzien van de uitvoering van de begroting en een systema-
tische evaluatie van en controle op de begrotingsuitvoering.

Het eindrapport van de Taft-commissie kreeg in 1912 en direct daarna
niet de aandacht die het verdiende.? Het Congres bleek met name om
politieke redenen niet genegen de aanbevelingen van de commissie in
overweging te nemen." Bovendien verloor president Taft de verkiezingen
van november 1912 en werd hij opgevolgd door Woodrow Wilson.
Overigens bleken de inkomsten uit de nieuw ingevoerde inkomstenbelas-
tingen ingevolge de aanneming van het 16e amendement op de Grondwet
in 1913 zo omvangrijk dat er geen financiele redenen waren om tot een

75 Tot dat moment waren de uitgaven en inkomstenniveaus aileen gebaseerd op bestaande
wetgeving.

76 Hierbij werd tevens voorgesteld de begroting in zogenaarnde functionele categorieen in te
delen waarbij per beleidsterrein een categorie wordt aangehouden (zie voor de huidige indeling
in functionele categorieen 2.3.1).

77 Welleidden de voorstellen van de Taft-commissie tot een geweldige hoeveelheid literatuur
over de federale begrotingscyclus, zie de bibliografie van Willoughby 1918, p. 193-213.
Deze auteur maakte ook deel uit van de Taft-commissie.

78 Burkhead 1956, p. 20 en Willoughby 1918, p. 143-157.
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hervorrning van het begrotingssysteem over te gaan. Tenslotte werden de
VS betrokken bij de Eerste Wereldoorlog. De gevolgen van deze deelname
voor de federale uitgaven waren enorm: gedurende de begrotingsjaren 1917,
1918 en 1919 steeg het begrotingstekort van 853 in 1917 tot 13.363 miljoen
dollar in 1919.79 In deze omstandigheden bleek het Congres uiteindelijk
bereid te zijn tot ingrijpende maatregelen.

2.2.3 De Budget and Accounting Act van 1921

Het eindrapport van de Taft-commissie heeft grote invloed uitgeoefend op
de Budget and Accounting Act van 1921. Wat betreft de wijze van
totstandkoming van deze wet dient het volgende te worden opgemerkt.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden veel deelstaten en lagere
overheden geexperimenteerd met het systeem van een executive budget zoals
voorgesteld door de Taft-commissie. Deze experimenten bleken een groot
succes.t" Mede op basis van deze ervaringen waren de drie grote politi eke
partijen in het Congres" reeds in 1916 overtuigd van de noodzaak van
een nieuw begrotingssysteem." De in de vorige paragraaf genoemde
begrotingstekorten in met name 1918 en 1919 gaven de defmitieve aanzet
tot de hervormingen. Het Huis van Afgevaardigden nam hiertoe het initiatief
door op 31 juli 1919 een resolutie aan te nemen waarin een Select Committee
on the Budget werd ingesteld dat aanbevelingen moest formuleren ten
aanzien van een nieuwe begrotingsprocedure en wijzigingen moest
formuleren met betrekking tot de regels van het Huis.83 De commissie
startte met een serie hoorzittingen en bracht over de resultaten - die vooral
de gebreken van het toenmalige begrotingssysteem duidelijk aan het licht
brachten - rapport aan het Huis uit. 84 De aanbevelingen van de commissie

79 W.Thomas Wander, Patterns of Change in the Congressional Budget Process, 1865-1974,
in: Congress & the Presidency, vol. 9, number 2, autumn 1982, p. 32 tabe12 en Wilmerding
1943, p. 154-179, die meer in het algemeen ingaat op de effecten van de Eerste Wereldoorlog.

80 Burkhead 1956, p. 21-25 en Fisher 1975, p. 31.
81 De Republikeinse, de Democratische en de Progressieve partij. De laatste partij, ook wei

de Bull Moose Party genoemd, was een afsplitsing van de Republikeinse partij en stelde
in 1912 Theodore Roosevelt kandidaat voor het presidentschap. Enige jaren later volgde
hereniging met de Republikeinse partij.

82 In hetzelfde jaar werd het 'Institute for Government Research', de voorloper van het
Brookings Instituut, opgericht. Het instituut pubJiceerde een serie invloedrijke studies inzake
de begrotingshervorming en concludeerde o.a. dat de essentie van de begroting was dat 'it
shall be formulated by the executive and by the executive alone' (Willoughby 1918, p. 29).

83 Cong.Rec. 66th Cong., 1st. sess., H 3431-3437.
84 De belangrijkste gebreken waren volgens de commissie gebrek aan een verband tussen

inkornsten en uitgaven; het Congres gaf de President geen geJegenheid om een samenhangend
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waren voor een groot gedeelte gebaseerd op het Britse voorbeeld. Aan de
hand van een afzonderlijke deelstudie" deed de commissie een aantal
voorstellen die rechtstreeks waren ontleend aan de praktijk in Engeland,
zoals de positie van de Comptroller and Auditor General; de rapportages
aan het Congres van deze functionaris en de toezichthoudende en integreren-
de taak van een aparte commissie uit Huis en Senaat. 86

Het rapport van de Select Committee on the Budget diende als basis
voor een vijftal wetsvoorstellen die door de President bij het Huis werden
ingediend. Het belangrijke voorstel dat ook door de commissie werd onder-
steund, werd op 21 oktober 1919 door het Huis aanvaard." De Senaat
ondernam hierna geen actie vanwege zijn bezigheden met de goedkeuring
van het Verdrag van Versailles. 88 President Wilson verklaarde zich echter
in december 1919 voorstander van de invoering van een national budget
system." De politieke druk nam door deze uitspraak toe. Nadat de Senaat
in het voorjaar van 1920 een aparte commissie het voorstel van het Huis
had laten bestuderen en enige suggesties voor wijzigingen had gedaan, werd
na het overleg tussen Huis en Senaat het voorstel in mei 1920 aangenomen.
President Wilson sprak echter zijn veto uit vanwege constitutionele bezwa-
ren." De kern van de bezwaren van de President lag in het feit dat het
voorstel een bepaling bevatte waarin de Comptroller General als hoofd van
het General Accounting Office kon worden ontslagen door middel van een
gezamenlijke resolutie van beide huizen van het Congres.?' Wilson achtte
deze bepaling in strijd met de Grondwet en dan in het bijzonder met de
scheiding der machten." De President had in de ogen van Wilson de

en doordacht financieel plan op te stellen; de schattingen van de uitgaven betroffen slechts
individuele wensen van departementen en agencies zonder enige onderlinge samenhang en
er was geen relatie met de behoeften van de natie op dat moment (zie Cong.Rec., 66th Congo
1st sess., House Select Committee on the Budget of the House of Representatives, National
Budget System, 22 september-4 oktober 1919).

85 Willoughby/Willoughby/Lindsay 1917.
86 Mosher 1979, p. 49-51 en uitgebreider Wilmerding 1943, p. 250-283.
87 Cong.Rec., 66th Cong., 1st sess., H 7101 (H.R. 9783).
88 Burkhead 1956, p. 27.
89 State of the Union van President Wilson op 2 december 1919 bij de opening van de tweede

zitting van het 66th Congres.
90 Cong.Rec., 66th Cong., 2nd sess., 4 juni 1920, H 8609-8610.
91 Zie voor de tekst van sec. 303 van het voorstel in Mosher 1979, p. 58.
92 Idem, p. 54 inzake de veto-boodschap. Het is opvallend dat het veto van Wilson zes jaar

voor de uitspraak van het Supreme Court plaatsvond waarin de bevoegdheid van de President
werd bevestigd om zonder instemming van de Senaat belangrijke regeringsfunctionarissen
te ontslaan; zie Myers V. United States, 272 U.S. 52 m.n. 171 en 172 (1926) en vooral de
fameuze dissenting opinion van Brandeis, m.n. 291-295.
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exclusieve bevoegdheid tot ontslag van regeringsfunctionarissen, zeker gelet
op het feit dat het voorstel bepaalde dat de Comptroller General diende
te worden benoemd door de President na goedkeuring van de Senaat. Een
poging in het Huis van Afgevaardigden om het presidentiele veto ter zijde
te stellen, mislukte waarna het voorstel werd herzien naar de wensen van
de President. Omdat echter de Senaat geen actie ondernam, werd dit
aangepaste voorstel geen wet. 93 Uiteindelijk zou, nadat Wilson de
verkiezingen had verloren en de republikein Harding hem als President
opvolgde, het voorstel in zijn originele versie alsnog tot wet worden
verheven. Op 10 juni 1921 werd de 'Budget and Accounting Act of 1921 '
van kracht. 94

De wet heeft drie hoofddoelstellingen. Ten eerste voorziet de wet in
een samenhangende, presidentiele begroting; ten tweede wordtde President
bij de opstelling van zijn begroting ondersteund door The Bureau of the
Budget, en ten derde wordt de verantwoordelijkheid voor de controle op
de begroting gelegd bij The General Accounting Office onder leiding van
de Comptroller General. Met deze drie doelstellingen wordt het beginsel
van een national, executive budget aanvaard."

Deze hoofddoelstellingen worden in de wet nader uitgewerkt. Titel I
van de wet bevat een aantal definities. Titel IThandelt over 'The Budget'
en schrijft nauwkeurig voor op welke wijze de begroting dient te worden
opgesteld en ingedeeld. De President moet binnen 15 dagen na de aanvang
van elke gewone zitting (4 januari) van het Congres de begroting indienen.
De begroting omvat de presidentiele begrotingsboodschap, samenvattende
cijfers en toelichtingen en verdere informatie over de details van de
begroting. Bovendien wordt bepaald dat de begroting van de President
zodanig dient te worden samengesteld dat een volledig overzicht wordt
gegeven van alle activiteiten en programma's van de regering met de daarbij
behorende uitgaven en de te verwachten inkomsten. Tevens dient een
overzicht te worden gegeven van de uitgaven en inkomsten van het lopende
en aanstaande begrotingsjaar. 96

Hierna wordt bepaald dat indien de verwachte inkomsten van het aan-
staande begrotingsjaar onvoldoende zijn om de geschatte uitgaven te kunnen
dekken, de President in de begroting voorstellen aan het Congres doet voor
nieuwe belastingen of de hoogte van de leningen of andere oplossingen

93 Cong.Rec., 66th Cong., 2nd sess., H 8614: mislukte poging ter zijde stellen van het veto;
Idem, H 8627 en 8647-8658: aangepaste voorstel.

94 Public Law 67-13.
95 Smithies 1955, p. 72-73.
96 Public Law 67-13, section 201.

90



De Yerenigde Staten van Amerika

zal aandragen teneinde mogelijke tekorten te voorkomen." De President
wordt tevens opgedragen het Congres regelmatig te informeren over extra
uitgaven of ontstane tekorten die verband houden met - nieuwe - wetge-
ving of het algemeen belang. Voorstellen hiertoe dienen altijd met redenen
omkleed te zijn." Ten aanzien van deze zaken en aanverwante kwesties
laat de wet de President een zekere vrije beleidsruimte met betrekking tot
vorm en inhoud."

De wet stelt verder nadrulckelijk dat ieder verzoek tot een - extra -
toewijzing van begrotingsgelden of wijziging van de inkomsten van de
regering slechts aan het Congres kan worden gestuurd indien dit geschiedt
op verzoek van een van de huizen van het Congres. 100

In aansluiting hierop bevat de wet een serie bepalingen over het Bureau
of the Budget. 101 Het begrotingsbureau dient de President te ondersteunen
bij de opstelling en uitvoering van de begroting. Hiertoe verleent de wet
het bureau een aantaI bevoegdheden zoaIs het verzamelen, integreren,
herzien, reduceren of verhogen van de geschatte uitgaven van de departe-
menten of agencies. 102 Op deze wijze kan het bureau een samenhangend
beeld geven van het programma van de President en dit in de begroting
vertalen. De sterke positie van het begrotingsbureau wordt nog benadrukt
door de bepaling dat het departementen en agencies verboden wordt invloed
uit te oefenen op de begrotingsbeslissingen van het Congres. 103 Bovendien
wordt elk departement of agency verplicht het begrotingsbureau te voorzien
van aIle noodzakelijke informatie en heeft het bureau directe toegang tot
'alle boeken, documenten, verslagen of stukken' .104 Tevens bepaalt de
wet dat elk departement of agency een van zijn ambtenaren moet aanwijzen
als 'budget officer' die als intermediair optreedt tussen het departement
of agency en het begrotingsbureau.!"

Behalve met deze financiele procedure- en planningstaken met betrekking
tot de begroting belast de wet het begrotingsbureau met de taak om ten
behoeve van de President gedetailleerdestudies te maken teneinde de

97 Idem, sec. 202 (a).
98 Idem, sec. 203 (a).
99 Idem, sec. 204 (a) en 205.
100 Idem, sec. 206.
101 Idem, sec. 207-216; zie hierover uitgebreid Fritz Morstein Marx, The Bureau of the Budget:

Its Evolution and Present Role I, in: The American Political Science Review, Vol. XXXIX,
August 1945, p. 668-684.

102 Idem, sec. 207.
103 Idem, sec. 206.
104 Idem, sec. 213.
105 Idem, sec. 214.
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produktiviteit en effectiviteit van de publieke dienstverlening te vergroten.-
106 Tenslotte bepaalt de wet dat het begrotingsbureau verplicht is alle
assistentie en informatie aan een commissie uit het Congres te verlenen
indien het bureau dit door een commissie wordt verzocht die bevoegdheid
heeft over uitgaven of inkomsten.'?' Deze bepaling uit de wet dient te
worden beschouwd als een aanvulling op het uitgangspunt van de wet dat
het begrotingsbureau een presidentiele instelling is en onder zijn verant-
woordelijkheid valt. 108

Het begrotingsbureau werd feitelijk ondergebracht bij de Treasury.
Later, in 1939, zou het bureau onderdeel worden van de executive office
van de President. t09

De derde hoofddoelstelling van de wet komt tot uitdrukking in titel III
betreffende het General Accounting Office. ItO Nadat de wet heeft bepaald
dat de functies van Comptroller and Assistant Comptroller of the Treasury
worden opgeheven en de betrokken ambtenaren worden overgeplaatst naar
het General Accounting Office (GAO), III wordt vervolgens bepaald dat
de Comptroller General en zijn assistent door de President worden benoemd
na goedkeuring door de Senaat.!" De benoeming geldt voor 15 jaar en
beide functionarissen kunnen slechts ontslagen worden door een gezamenlij-
ke resolutie van beide huizen van het Congres of via een impeachmentproce-
dure.!" De belangrijkste opdracht van de Comptroller General is een
toezichthoudende en controlerende taak ten aanzien van de uitvoering van
de begroting.

Behalve de bevoegdheden en taken van de vroegere comptroller en de
zes auditors of the Treasury, kent de wet aan de Comptroller General nog
een aantal bevoegdheden toe: hij schrijft de vormen, de systemen en de
procedure voor de wijze van begrotingsopstelling en -uitvoering verplicht

106 Idem, sec. 209.
107 Idem, sec. 212.
108 Marx a.w. (noot 101) p. 669.
109 De onderbrenging bij de Treasury was een poiitieke kwestie tussen afgevaardigde Good

en senator McCormick. Deze twee heren verschilden van mening over de taak van de
Treasury na de totstandkoming van de begrotingswet van 1921 (Smithies 1955, p. 73).

110 Public Law 67-13, sections 301-314.
III Idem, sec. 301; zie ook sec. 304 en 305.
112 Idem, sec. 302. Zie uitvoerig hierover Romney B. Cullers, The Appointment of the

Comptroller General: Formal and Functional Perspectives, in: The Administrative Law Journal
1992, p. 235-259.

113 Idem, sec. 303. Uitdeze bepaling leidthet Congres afdat het GAO onder zijn - wetgevende-
macht valt (Smithies 1955, p. 76).
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voor aan de betrokken departementen en agencies?" Bovendien is hij
bevoegd te allen tijde binnen het gehele regeringsapparaat onderzoek te
verrichten naar de ontvangst, verdeling en aanwending van publieke
middelen en hierover aan de President en het Congres te rapporteren. De
rapportage aan het Congres dient aan het begin van elke gewone zitting
plaats te vinden en mag aanbevelingen bevatten voor nieuwe wetgeving
die gericht is op een betere financiele gang van zaken.!" Hiernaast is
elk huis van het Congres of een commissie uit het Congres die bevoegdheid
heeft over inkomsten of uitgaven, gemachtigd de Comptroller General om
hulp of informatie te vragen.!" Tevens dient de Comptroller General
aan het Congres te rapporteren over uitgaven of contracten van departemen-
ten of agencies die in strijd zijn met de wet'" en over de effectiviteit
en doelmatigheid van het fiscale en financiele beheer van de departementen
en agencies. 118 Tenslotte bevat de wet een bepaling waarin de departemen-
ten en agencies worden verplicht alle relevante informatie aan de Comp-
troller General op zijn verzoek te verstrekken en kan hij zich, of zijn
assistenten, direct toegang verschaffen tot alle relevante documenten en
verslagen.!"

Met deze bepalingen, zoals hiervoor in hoofdlijnen weergegeven, heeft
de begrotingswet van 1921 een radicale wijziging aangebracht in de wijze
waarop de begroting wordt opgesteld en de uitvoering ervan wordt gecontro-
leerd. Met name de gewijzigde begrotingsopstelling en -indeling noodzaakte
het Congres tot enige aanpassingen in de wijze van behandeling van de
begroting. Was v66r 1921 sprake van een versnippering (of fragmentarise-
ring, zie hiervoor 2.2.2) van de begrotingsbevoegdheid in het Congres,
thans treedt een periode van consolidatie in. 120

Het Huis van Afgevaardigden veranderde reeds in 1920 zijn reglement
als integraal onderdeel van de begrotingshervormingen. De bevoegdheid
van de acht commissies werd nu geconcentreerd bij een commissie: de
Appropriations Committee. Een identieke wijziging van de regels van de
Senaat yond in 1922 plaats. 121 Op deze wijze had weer een comrnissie

114 Idem, sec. 309.
115 Idem, sec. 312 (a).
116 Idem, sec. 312 (b).
117 Idem, sec. 312 (c).
118 Idem, sec. 312 (d).
119 Idem, sec. 313.
120 Deze term vindt men terug bij W.Thomas Wander a.w. (noot 79), p. 31.
121 Josephy 1979, p. 309 en W.Thomas Wander a.w. (noot 79), p. 34. Aangezien door deze

wijziging van de regels van Huis en Senaat de acht respectievelijk tien commissies hun macht
veri oren over devaststelling van de uitgavenwetten,loste menditpoliti eke (machts-)probleem
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uit Huis en Senaat het overzicht over de gehele begrotingsprocedure. De
voorbereidingen met betrekking tot de defmitieve vasts telling van de
begroting yond nog weI in de diverse (sub)commissies plaats. De con-
solidatie van de begrotingsprocedure betekende tevens dat er een nauw
contact ontstond tussen de Appropriations commissies van Huis en Senaat
en het presidentiele begrotingsbureau. Beide hadden derhalve baat bij een
concentratie van de bevoegdheden bij het begrotingsbureau.!"

Het begrotingssysteem volgens de hier behandelde wet van 1921 met
een sterke nadruk op een centrale opstelling, vaststelling van en controle
op de begroting zou in hoofdlijnen worden gehandhaafd tot de invoering
van de begrotingswet van 1974 (zie hierna 2.2.9).123

2.2.4 Periode tot 1946

De centralisatie in het Congres in de jaren 1920-1922 werd al gauw door
diverse factoren ondergraven. In plaats van de produkten van alle
(sub)commissies samen te vatten in een alomvattend voorstel van het
Congres, behandelde het Congres de maatregelen en voorstellen een voor
een. Bovendien kregen de (sub)commissies een steeds grotere autonomie
vanwege hun geweldige specialisatie op een bepaald beleidsterrein.!"
Verder had deze wijze van behandeling door het Congres tot gevolg dat
de begroting die door de President werd ingediend in afzonderlijke
onderdelen werd geknipt en verdeeld werd over de diverse (sub-)commissies
van het Congres. De samenhang en eenheid van de presidentiele begroting
die voornamelijk het werk was van het begrotingsbureau werd hiermee
doorbroken. Bovendien bleek in de praktijk na 1921 nog steeds geen formele
coordinatie mogelijk te zijn tussen de procedures die enerzijds de uitgaven
en anderzijds de inkomsten moesten vaststellen. Desalniettemin werd
nauwelijks aandacht besteed aan deze - hemieuwde - fragmentarisering
van de begrotingsprocedure in het Congres. De belangrijkste reden hiervan
was dat de federale begroting in de jaren 1920-1930 uitsluitend overschotten
vertoonde.!"

op door vertegenwoordigers van deze commissies op te nemen in de Appropriation commissie.
122 Zie Richard E.Neustadt, Presidency and Legislation: The Growth of Central Clearance,

in: The American Political Science Review, vol. XLVIII, September 1954, m.n. p. 643-647.
123 Niet iedereen bleek even enthousiast over de hervormingen van 1921; Wilmerding (1943,

p. 250-308) spreekt van een pseudo-oplossing (chapter XID en het verduisteren van het
probleem van de controle op de begroting (chapter XIII).

124 Fenno 1966, p. 162-163.
125 W.Thomas Wander a.w. (noot79), p. 35, tabel3; zie indit verband voor een totaaloverzicht
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Wat betreft controle op de uitgaven door de General Accounting Office
kan men de periode tot 1946 beschouwen als een succes.!" Het GAO
wist zich in deze periode een onatbankelijke plaats te veroveren tussen
Congres en uitvoerende macht. De jaarlijkse rapportage aan het Congres
gaf vooral inzicht in problemen met departementen en agencies inzake
financiele transacties en bevatte aanbevelingen voor wetgeving om deze
problemen op te lossen.!"

Vanwege het uitbreken van de 'beurskrach' in oktober 1929 in New
York en de daarop volgende grote depressie werd ook de financiele positie
van de federale overheid sterk gewijzigd: de federale begroting vertoonde
in de begrotingsjaren 1931 tot 1940 nog slechts grote tekorten.l" Overi-
gens trok de economie wel weer aan maar door de deelname van de
Verenigde Staten aan de Tweede Wereldoorlog in 1941 trad er geen verbete-
ring in met betrekking tot de begrotingstekorten.

Als gevolg van de economische depressie werden in de loop van de
jaren dertig pogingen ondernomen het regeringsapparaat te reorganiseren.
De meeste pogingen, die ook consequenties hadden voor het begro-
tingssysteem, bleven zonder succes.!" De enige relevante reorganisatie
vond plaats onder president Roosevelt in de tweede helft van de jaren dertig.
Roosevelt zag zich geconfronteerd met de financiele gevolgen van de
depressie. Op basis van de Economy Act van 1932 nam hij maatregelen
(executive orders) die een reorganisatie, samenvoeging en afschaffing van
een aantal agencies en functies betroffen. 130 Een van de maatregelen betrof
de instructie dat het opstellen, opschorten en wijzigen van de toedeling van
begrotingsgelden niet meer door de hoofden van departementen maar door
de begrotingsdirecteur, het hoofd van het Bureau of the Budget, diende
te geschieden.!" Deze maatregel versterkte de positie van het

van de federale uitgaven tussen 1890en 1948: R.A.Musgrove en J.M.Culbertson, The Growth
of the Public Expenditures in the United States, 1890-1948, in: National Tax Journal, Vol.
VI, June 1953, p. 97-115.

126 Zie voor een uitgebreid verslag Mosher 1979, p. 65-101: The First GAO, 1921-1945.
127 Idem. p. 74.
128 W.Thomas Wander a.w. (noot 79), p. 36, tabel 4.
129 Zoals bijvoorbeeld de aanbevelingen van de Joint Committee on The Reorganisation of

Government Departments uit 1923 die door president Harding werden overgenomen maar
niet leidden tot veranderingen en de Executive Orders van president Hoover uit 1932 die
de President de bevoegdheid gaven federale agencies te wijzigen of samen te voegen op
basis van de 'Economy Act' van 30 juni 1932. Op 19januari 1933 verwierp het Huis van
Afgevaarcligden aile reorganisatievoorstellen (Mosher 1979, p. 86-88).

130 Fisher 1975, p. 40.
131 Idem, noot 12.
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begrotingsbureau aanzienlijk ten opzichte van de individuele departementen
en agencies en leidde tevens tot een sterke positie van het begrotingsbureau
bij het proces van de 'central legislative clearance' .132 Deze vooraanstaan-
de positie zou het begrotingsbureau van de President tot 1974 behouden.

Enige jaren later, in 1936, stelde Roosevelt de zogenaamde Brownlow-
commissie in die het gehele regeringsapparaat diende te bestuderen.I"
Het eindrapport dat een jaar later verscheen.!" bevatte een uitgebreide
en gedegen analyse van het Amerikaanse regeringsapparaat. Het wordt in
de literatuur wel beschouwd als 'het meest belangrijke constitutionele
document sinds 1787'.135De commissie had fundamenteel nagedacht over
de doorwerking van de leer der machtenscheiding in de relaties tussen Presi-
dent en Congres. Op basis van twee deelstudies werd met name stilgestaan
bij de taken en bevoegdheden van hetBureau of the Budget en het General
Accounting OfficeP" De aanbevelingen van de commissie zijn als volgt
samen te vatten.

Ailereerst doet de commissie het voorstel om in het vervolg in plaats
van aan de hoofden van departementen en agencies de minister van financien
de bevoegdheid te geven tot het vaststellen van en het toezicht houden op
de gehele boekbouding. Ten tweede dienen ook aile begrotingsvoorsteilen
en het doen van uitgaven geregeld te worden door de Treasury. Ten derde
dient bij een conflict over de hiervoor genoemde kwesties de minister van
Justitie (Attorney General) te beslissen. Ten vierde worden het General
Accounting Office en de Comptroller General veranderd in het General
Auditing Office en de Auditor General. Ten vijfde dient het toezicht op de
uitgaven te worden gedeconcentreerd. Tenslotte zal bij onenigheid tussen
de Treasury en het GAO de Auditor General hierover rapporteren aan het
Congres.

Uit deze aanbevelingen kan men afleiden dat de cornmissie met name
grote bezwaren had tegen het functioneren van het GAO. 137 De bezwaren

132 Richard E.Neustadt a.w. (noot 122), p. 647-654.
133 The President's Committee on Administrative Management (chairman Louis Brownlow).
134 Report of the Committee in accordance with Public Law 74-739, submitted to the President

and the Congress (1937).
135 Mosher 1979, p. 88 en Vocino and Rabin 1981, p. 27.
136 A.E.Buck, Financial Control and Accountability en Harvey C. Mansfield , The General

Accounting Office (beide studies uit 1937); zie ook van de laatste auteur a.w. (noot 68) en
zie m.n. Mosher 1979, p. 88.

137 Zie hierover uitgebreid Mosher 1979, p. 88-91.
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spitsten zich toe op de dubbele rol van het GAO met betrekking tot 'audit'
en 'control'. 138

Op 12januari 1937 stuurde president Roosevelt het Brownlow-rapport
naar het Congres met de aantekening dat hij positief stond tegenover de
genoemde aanbevelingen. Ongeveer gelijktijdig met de werkzaamheden
van de Brownlow-commissie boog echter een bijzondere comrnissie uit de
Senaat zich over dezelfde kwestie. Op verzoek van deze commissie had
het Brookings instituut'" een uitgebreide studie verricht. De resultaten
van dit onderzoek stonden op veel onderdelen recht tegenover de aanbevelin-
gen van de Brownlow-commissie. Zo yond de Brownlow-commissie dat
administratieve bevoegdheden uitsluitend aan de executieve behoorden en
was de Brookingsstudie van opvatting dat agencies hoofdzakelijk verant-
woording schuldig waren aan het Congres. Bovendien beval de Brookings-
studie in tegenstelling tot de Brownlow-commissie juist een versterking
van de positie van het GAO aan. Met deze twee rapporten had het Congres
tevens twee vrijwel geheel verschillende opvattingen over het functioneren
van het regeringsapparaat op tafel. De meerderheid van het Congres steunde
de resultaten en aanbevelingen van de Brookingsstudie.l"

Zowel in 1937 als in 1938 passeerden verschillende voorstellen het
Congres die in meer of mindere mate de reorganisatieplannen van president
Roosevelt beoogden te legaliseren. Geen van de voorstellen haalde een
meerderheid. Na zeer lange debatten zou het Congres uiteindelijk in het
voorjaar van 1939 een reorganisatievoorstel aannemen. Op 3 april 1939
tekende president Roosevelt de vrij beperkte en tijdelijke 'Reorganisation
Act' .141

De wet schreef voor dat vanwege de toegenomen omvang van de
begrotingstekorten de President de taak had bezuinigingen door te voeren

138 'Control' opgevat als 'the power to pass on expenditures and prevent their being made',
dat als een taak van het uitvoerende management werd beschouwd. Het ging derhalve om
een vorm van preventieve controle (citaat uit eindrapport in Fisher 1975, p. 42).

139 Het Brookings instituutis in 1927opgericht door handelaar en filantroop Robert S.Brookings.
Het instituut heeft tot doel niet-winstgevend onderzoek te doen naar veelal vraagstukken
van economische, juridische en buitenlandspolitieke aard. Het instituut is ontstaan door een
samenvoeging van het Institute for Government Research (zie hiervoor noot 81), het [nstitute
of Economics (1922) en de Robert Brookings Graduate School of Economics and Government
(1924).

140 Mosher 1979, p. 90.
141 53 Stat.L. 561; de wet zou tot 21 januari 1941 gelden. Daarna baseerde de President zijn

maatregelen op de First War Powers Act van 1941. Na de oorlog volgde in 1945 weer een
Reorganisation Act die daarna vele malen is geamendeerd en gewijzigd (Brundage 1970,
p.27).
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door middel van het samenvoegen en eventueel opheffen van agencies. Deze
maatregelen zouden na zestig dagen van kracht worden tenzij een van beide
huizen van het Congres de maatregel(en) afkeurde. Verder werd de wet
geheel gedomineerd door de wens om tot vermindering van de uitgaven
te komen. Zo zou iedere begrotingspost die niet leidde tot feitelijke uitgaven
automatisch worden opgeheven en het gevoteerde geld diende terug te
vloeien naar de Treasury. Het GAO, als controleur van de recht- en
doelmatigheid van de federale uitgaven, werd uitgesloten van deze regel-
ingen.'? Tenslotte bepaalde de President op basis van deze wet dat er
een Executive Office of the President zou worden opgericht. Het Bureau
of the Budget zou een - belangrijk - onderdeel van de Executive Office
worden.

Nadat het Congres zich niet tegen dit reorganisatieplan van de President
had verzet, stelde Roosevelt op 8 september 1939 nadere regels op die de
taken en de indeling van het Executive Office vastlegden. In dezelfde
presidentiele maatregel kreeg het begrotingsbureau een aantal taken
opgedragen.'? Uit deze regeling blijkt onder andere dat het begrotings-
bureau de President assisteert bij de opstelling van de begroting en het
'begrotingsprogramma' van de regering; onderzoek verricht naar beter
management en departementen en agencies hieromtrent adviseert; verzoeken
om nieuwe wetgeving beziet op haar financiele gevolgen en toezicht houdt
op de juiste besteding van de door het Congres gevoteerde begrotingsgel-
den. 144

Op basis van deze regeling zou het begrotingsbureau met ongeveer 40
medewerkers in 1940 uitgroeien tot een bureau met ongeveer 600
medewerkers in de huidige tijd.!" Bovendien speelt het begrotingsbureau
vanaf 1940 een belangrijke rol bij de beoordeling van wetsvoorstellen die
door de departementen en/of agencies bij de President worden ingediend
en presidentiele goedkeuring behoeven alvorens indiening bij het Congres
kan plaatsvinden. Tenslotte is het oordeel van het bureau over een eventueel
veto van de President over aangenomen wetten door het Congres van groot
belang.!"

142 Mosher 1979, p. 90 en Fisher 1975, p. 43 en 44.
143 Executive Order 8248 van president Roosevelt. Zie voor de taken van het BOB: Brundage

1970, p. 27 (en p. 28: gedeelte tekst Executive Order).
144 Idem en Marx a.w. (noot 101), p. 683 en 684. Deze bevoegdheden betekenen overigens

niet dat het OMB bevoegd is regelgeving van agencies in het algemeen te beoordelen en
eventueel af te keuren, zie Dole v. United Steelworkers of America, 110 S.C!. 929 (1990).

145 Smithies 1955, p. 79 en 80 en Stockman 1986, p. 115.
146 Zie voor de eerste periode na 1940: Richard E.Neustadt a.w. (noot 122), p. 654 en meer
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2.2.5 De Legislative Reorganization Act van 1946

De reactie van het Congres in 1946 was identiek aan de reactie na de afloop
van de Eerste Wereldoorlog. Vanwege druk van buiten, een sterkere
President en grote tekorten op de begroting ten gevolge van de oorlog'"
besloot het Congres allereerst de begrotingsprocedure te centraliseren. Om
dit doel te bereiken stelde het Congres een Joint Committee on the
Organization of the Congress in die tot taak kreeg de structuur van het
wetgevingsproces te stroomlijnen om een beter tegenwicht te vormen tegen
de - vooral in de Tweede Wereldoorlog - toegenomen macht van de
executieve.!"

De gezamenlijke commissie hield maar liefst 39 dagen lang hoorzit-
tingen, hoorden 102 getuigen en publiceerde een verslag van meer dan 1000
pagina's.!" De commissie besteedde echter weinig aandacht aan de
begrotingsprocedure. Desalniettemin bevatte het eindrapport onder andere
de aanbeveling eenJoint Committee on the Budget op te richten welke was
samengesteld uit de leden van beide uitgaven- en belastingscommissies uit
Huis en Senaat (104 Iedenl)."" De taak van deze nieuwe supercommissie
was een legislative budget voor te stellen binnen 60 dagen na aanvang van
de gewone zitting van het Congres. De aldus voorgestelde begroting zou
richtlijnen moe ten bevatten voor de totale uitgaven en de totale inkomsten
en indien de uitgaven de inkomsten zouden overtreffen, zou het Congres
de nationale schuld voor het betreffende jaar nader vaststellen.

Deze voorstellen betekenden dat voor het eerst het Congres een totaal-
beeld van de gehele begrotingspolitiek zou krijgen en dat er een direct
verband zou ontstaan tussen de goedkeuring van de uitgaven en van de
inkomsten. Zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat vonden
de voorstellen van de commissie weerklank.'!' Algemeen was men van
opvatting dat het Congres op deze wijze iets van zijn macht over de
begrotingspolitiek terugveroverde op de executieve.!" De debatten over

recent Stockman 1986, p. 117(doorlichten van nieuwe regelingen en wetten) en p. 256 (veto).
147 Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen de uitgaven vanwege de militaire inspanningen

dramatisch toe, de belastingen werden tot het maximum opgevoerd en het begrotingstekort
liep op tot meer dan 50 miljard dollar in 1945. De nationale schuld was in 1946 zo mogelijk
DOgomvangrijker: 269,9 miljard dollar (Brundage 1970, p. 29).

148 W.Thomas Wander a.w. (noot 79), p. 36 en 37.
149 Idem, p. 37.
150 Respectievelijk de beide Appropriation Committees en de Ways and Means Committee van

het Huis en de Finance Committee van de Senaat.
151 Cong.Rec., 79th Cong., 2nd sess., H 10040-10041 en S 6443.
152 Fenno 1966, p. 6.
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het rapport van de commissie waren voornamelijk gericht op de overige
voorstellen. Wat betreft de hiervoor genoemde voorstellen met betrekking
tot de legislative budget werden diverse amendementen ingediend maar
uiteindelijke allemaal verworpen. De voorstellen van de commissie maakten
hiermee onderdeel uit van de Legislative Reorganisation Act die op 2
augustus 1946 van kracht werd.!" De wet bevat achtereenvolgens de
volgende bepalingen met betrekking tot de begrotingsopstelling en -
uitvoering.

Allereerst bepaalt de wet dat elke vaste commissie uit Senaat en Huis
dient toe te zien op de juiste uitvoering van wetten door 'administrative
agencies' en hierover studie dient te verrichten op basis van de ingediende
rapporten. 154 Hierna bevat de wet een bepaling over het legislative budget.
Behalve de hiervoor genoemde taak van de Joint Committee wordt bepaald
dat het rapport over het legislative budget vergezeld dient te gaan van een
samenvattende resolutie die de maximumhoogte van de uitgaven en
inkomsten vastlegt. 155 Hierna formuleert de wet bepalingen over verplichte
hoorzittingen van de Joint committee; het ontwikkelen van een schema dat
klassificaties bevat met betrekking tot de indeling van begrotingsposten;
een verbod betreffende overschrijving van begrotingsgelden en het verrichten
van studie naar een eenrnalige begrotingsvaststelling en de verdeling van
gelden.!"

Evenals ten aanzien van andere commissies van Huis en Senaat verleent
de wet de Appropriation Committees de bevoegdheid een staf van mede-
werkers aan te stellen. Bovendien mag de Committee on Appropriations
van het Huis opdracht geven tot studie en onderzoek naar de organisatie
en het functioneren van iedere executive agency indien de materie binnen
zijn bevoegdheid valt. 157

Wat betreft de controle op de begrotingsuitvoering bepaalt de wet dat
de Comptroller General bevoegd is uitgavenanalyses te maken van elke
agency van de uitvoerende macht welke naar zijn mening het Congres in
staat stellen te beoordelen of de gelden op een juiste en efficiente wijze

153 Public Law 79-601; de wet trad in werking op 2 januari 1947 (sec. 142).
154 Idem, sec. 136; deze bepaling is later uitgebreid met de mogelijkheid dat de commissies

op eigen initiatiefonderzoek verrichten naar de uitvoeringvan wetten (sec. 701 begrotingswet
1974, zie hierna 2.2.9.1).

155 Idem, sec. 138 (a) respectievelijk (b). Zie voor een uitgebreide analyse van dit wetsartikel
Avery Leiserson, Coordination of Federal Budgetary and Appropriations Procedures under
the Legislative Reorganization Act of 1946, in: National Tax Journal, Vol. I, June 1948,
p. 118-126.

156 Idem, sec. 139 resp. (a), (b), (c) en (d).
157 Idem, sec. 202 (b).
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zijn aangewend. De betrokken commissies van het Congres worden hierover
regelmatig gemformeerd. 158 Bovendien is de Comptroller General bevoegd
na te gaan of de beperkende bepalingen uit de Appropriation Acts op de
juiste wijze worden nageleefd. Ook de resultaten van dit onderzoek
rapporteert hij aan het Congres. 159 Voor de positie van het GAO in het
krachtenveld van de uitvoerende en wetgevende macht is nog een andere
wet van belang. De 'Reorganization Act' van 20 december 1945160 bepaalt
onder andere dat het GAO en de Comptroller General worden uitgezonderd
van de presidentiele bevoegdheid tot reorganisatie (zie hiervoor 2.2.4) en
dat zowel het GAO als de Comptroller General voortaan worden beschouwd
als 'a part of the legislative branch of the government'. 161

Verder is het van belang er op te wijzen dat in 1946 de Council of
Economic Advisers werd opgericht door de Employment Act van 1946.162

Deze wet beoogt primair stabiliteit en vooruitgang van de economie te
bevorderen. De President dient over econornische ontwikkelingen regelmatig
aan het Congres te rapporteren. De raad van economische adviseurs bestaat
uit drie leden en adviseert de President bij de opstelling van zijn rapport.
Formeel heeft de raad niet de bevoegdheid direct te participeren in de
begrotingsopstelling.

Terugkerend naar de Legislative Reorganization Act van 1946 dient
nog te worden opgemerkt dat de bepaling met betrekking tot het legislative
budget en de gezamenlijke begrotingscommissie (artikel138) niet lang heeft
standgehouden: reeds in 1947 kon men geen overeenstemming bereiken,
in 1948 bereikte men wel overeenstemming maar hield men zich niet aan
de gestelde lirnieten van de gezamenlijke resolutie en in 1949 stelde men
de procedure van artikel138 uit tot 1 mei, waarna het Congres niets meer
ondemam.I'" Latere pogingen gedurende de jaren vijftig en zestig om
de bepaling te doen herleven, mislukten door verzet van het Huis van
Atgevaardigden.!"

158 Idem, sec. 206.
159 Idem, sec. 205.
160 Public Law 78-263.
161 Deze wijziging vindt men duidelijkterug in de daarop volgende uitgave van de 'Congressional

Directory' waarin het GAO van de categorie 'Independent Offices and Establishments' werd
overgeplaatst naar de categorie 'legislative branch' (Cong.Rec., 79th Cong., 2nd sess., 10
July 1946).

162 Public Law 79-304 (zie m.n. sec. 4). Zie uitgebreid over de totstandkoming en achtergronden
van deze wet: Bailey 1950, m.n. p. 3-37 en 235-240.

163 Burkhead 1956, p. 329.
164 W.Thomas Wander a.w. (noot 79), p. 48, noten 8 en 9 en Congress and the Nation 1945-

1964, p. 389.
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2.2.6 Situatie rond 1949

Rond 1949 werd duidelijk dat het experiment van het legislative budget
en de gezamenlijke begrotingscommissie van beide huizen van het Congres
als mislukt diende te worden beschouwd. Bovendien had de federale
overheid te maken met een omvangrijke nationale schuld tengevolge van
de Tweede Wereldoorlog en werden ingrijpende hervormingen wenselijk
geacht. Derhalve werd, zoals inmiddels gebruikelijk was geworden, een
commissie ingesteld die de situatie moest bestuderen en aanbevelingen
diende te formuleren. President Truman nam hiertoe het initiatief en stelde
vervolgens met instemming en medewerking van het Congres op 7 juli 1947
de 'Commission on Organization of the Executive Branch of the Govern-
ment' in. Oud-president Herbert Hoover werd tot voorzitter benoemd.l"

De commissie-Hoover heeft een enorme hoeveelheid (deel-)rapporten
en aanbevelingen (maar liefst 277) geproduceerd. Het gedetailleerde
onderzoekswerk werd verricht door zogenaamde task forces. In februari
1949 bracht de commissie haar laatste rapport uit onder de titel 'Budgeting
and Accounting' . 166 Met name dit rapport had betrekking op het federale
begrotingssyteem. De aanbevelingen van de commissie-Hoover met
betrekking tot de begrotingsprocedure kunnen als volgt worden samengevat.

De commissie stelt dat de hele federale begrotingsconceptie diende te
worden herzien. Volgens haar diende een begroting gebaseerd te zijn op
begrotingstaken, activiteiten en projecten. De commissie noemt dit een
'performance budget' (prestatiebegroting)."? Aan de hand van zo'n
concept zou het Congres meer invloed kunnen uitoefenen op de begro-
tingsbehandeling. Bovendien beoogt de commissie het aantal programma's
te verminderen en de presentatie te verbeteren zodat de Appropriation
comrnissies beter zicht zouden krijgen op het door de President voorgestelde
regeringsprogramma.!" Verder stelt de commissie dat de appropriation

165 Brundage 1970, p. 33, De commissie was bipartisan samengesteld uit leden afkomstig uit
het Congres en leden benoemd door de President. Opvallend is dat de commissie-Hoover
bij wet is ingesteld (Public Law 80-162, 7 July 1947).

166 Voorafgaand aan dit eindrapport waren tussen juli 1947 en februari 1949 maar liefst 19
tussenrapporten verschenen over een breed scala van deelonderwerpen. ABerapporten waren
zeer gedetailleerd en werden algemeen aangemerkt als de meest uitgebreide en alomvattende
studie van de executive branch in de Amerikaanse geschiedenis tot dat moment (Mosher
1979, p. 115 en Harvey C.Mansfield a.w. (noot 68), p. 480-485).

167 Commission on Organization of the Executive Branch of the Government, Budgeting and
Accounting, Washington D.C. 1949, p. 8; zie uitgebreid over de performance budget
Burkhead 1956, p. 133-157.

168 Burkhead 1956, p. 135.
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procedure in het Congres dient te worden onderzocht en verbeterd. Dit
is geschied door de tweede cornmissie-Hoover in 1955 (zie hierna 2.2.7).
Tevens stelt de commissie dat de begrotingscijfers van de departementen
en agencies gescheiden diende te worden in lopende uitgaven en
kapitaaluirgaven.l" Helaas is deze opvatting van de commissie niet in
detail uitgewerkt, noch wordt iets gemeld over de grondslag van dit
onderscheid en de doelstellingen.'?" Wat betreft de bevoegdheden van
de President stelt de commissie dat de President uitgaven mag reduceren
indien de doelstellingen zoals die door het Congres in de appropriations
wetten zijn vastgelegd, worden bereikt.'?'

De commissie besteedt tevens ook aandacht aan de financiele
adrninistratie en de controle op de uitgaven. Zij nam als uitgangspunt dat
het General Accounting Office een onderdeel was van de wetgevende macht
zoals vastgesteld in de Legislative Reorganization Act van 1946 (zie hiervoor
2.2.5). Tevens diende als uitgangspuntdatde Comptroller General na 1946
in nauwe samenwerking met de Treasury en het begrotingsbureau van de
President initiatieven had genomen die leidden tot een herorientatie van
het GAO. De resultaten hiervan waren geformaliseerd in het 'Joint Program
for Improving Accounting in the Federal Government' van 1947.172De
belangrijkste vraag was bij welke instantie de verantwoordelijkheid diende
te liggen met betrekking tot de methoden en procedures van het financiele
beheer. De cornmissie-Hoover was hierover verdeeld. Deze verdeeldheid
was te herleiden tot de aloude tegenstellingen omtrent de prerogatieven
van de executieve over het beheer van en controle op de begrotingsmidde-
len. 173 Uiteindelijk besloot de commissie aan te sluiten bij de voorstellen
van het 'Joint Program' van het GAO, de Treasury en het presidentiele
begrotingsbureau.!"

169 Commission report a.w. (noot 167), p. 15-16.
170 Burkhead 1956, p. 204, noot 34.
171 Commission report a.w. (noot 167), p. 17.
172 Zie voor een overzicht van de voorstellen en de nadere uitwerking in de praktijk Burkhead

1956, p. 373-376 en Mosher 1979, p. 120.
173 Mosher 1979, p. 116.
174 Commission report a.w. (noot 167), p. 35-44. Zie voor een commentaar op dit onderdeel

van de voorstellen van de commissie Paul H.Appleby, The Significance of the Hoover
Commission Report, in: The YaleReview, Vol. 39, no. 1 (September 1949), p. 1-22. Appleby
stelt o.a. dat het voorstel m.b.t. 'Accounting, as probably a counsel of confusion as it
certainly is a counsel of evasion' (p. 18). In zijn ogen is het centrale probleem dat de
Comptroller General voornamelijk uitvoerende taken heeft maar verantwoordelijk is aan
het Congres.
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De voorstellen van de commissie-Hoover vonnden een belangrijke aanzet
tot wetgeving. De belangrijkste wet in dit verband is de 'Budget and
Accounting Procedures Act' van 1950 (zie hierna 2.2.7). Reeds in 1949
kwam een drietal wetten tot stand dat een aantal voorstellen van de
commissie-Hoover vastlegde. De eerste wet kwam op 30 juni 1949 tot stand:
'The Federal Property and Administrative Services Act'. 175 Deze wet
richtte de 'General Services Administration' op die het beheer kreeg over
de financien van federale eigendommen. Eenjarenlange samenwerking met
het GAO was het gevolg. Vervolgens kwamen op 10 augustus 1949 de
'National Security Act Amendments' tot stand. 176 De wet reorganiseerde
diverse diensten en voegde deze diensten ineen tot een departement van
defensie. Deze wet introduceerde voor het eerst het performance budget
en stelde de functie van comptroller op het betrokk:en departement in. Deze
functionaris kreeg de rang van assistent-secretary en mime bevoegdheden
ten aanzien van de opstelling, uitvoering van en controle op de defensiebe-
groting. Dit uitvoerings- en controlesysteem is later overgenomen door
andere agencies en diensten binnen het - omvangrijke - defensie-apparaat.
Op deze wijze werden de beide onderdelen van het begrotingssyteem
('budgeting' en 'accounting') onder een noerner gebracht. Tevens kwarn
in hetzelfde jaar een nieuwe 'Reorganization Act' tot stand die de grondslag
zou vonnen voor 35 reorganisatieplannen die president Truman de volgende
twee jaar zou introduceren; maar liefst 27 van deze plannen zouden ook
daadwerkelijk worden uitgevoerd.!"

2.2.7 De Budget and Accounting Procedures Act van 1950

In de vorige paragraaf is reeds opgemerkt dat de belangrijkste voorstellen
van de commissie-Hoover uit 1949 met betrekking tot het begrotingssysteem
voor een gedeelte zijn vastgelegd in de Budget and Accounting Procedures
Act van 1950.178 De term performance budget komt in deze wet niet meer
voor, maar uit de bewoordingen van de wet kan men wel opmaken dat het
Congres deze begrotingsmethode binnen de federale overheid wilde aan-
moedigen.

De wet schrijft voor dat de President binnen 15dagen nadat het Congres
in gewone zitting bijeen is gekomen de begroting indient. De begroting

175 Public Law 81-151.
176 Public Law 81-216.
177 Zie hiervoor noot 143 en Harvey C.Mansfield a.w. (noot 136), p. 482485.
178 Public Law 81-784.
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dient te worden opgesteld en ingedeeld volgens de voorstellen van de
President en bevat een overzicht van onder andere de begrotingstaken en
activiteiten van de regering en 'aIle andere wenselijke klassificaties of
gegevens'. Verder bevat de begroting gegevens omtrent verwachte uitgaven
en voorgestelde uitgaven; verwachte inkomsten gebaseerd op bestaande
en voorgestelde wetgeving; feitelijke uitgaven van het laatste begrotingsjaar
en verwachte uitgaven en inkomsten voor het komende begrotingsjaar. 179

De President is tevens bevoegd supplementaire voorstellen aan het Congres
te doen met betrekking tot extra uitgaven of bestrijding van tekorten na
de indiening van de begroting.l'" Bovendien heeft de President de
expliciete bevoegdheid voorschriften op te stellen ten aanzien van de voorbe-
reiding omtrent voorgestelde en verwachte uitgaven.!"

Wat betreft de positie van het Congres wordt nadrukkelijk bepaald dat
de commissies van het Congres in gecoordineerd overleg mogen afwijken
van de begrotingsopzet en -indeling voor begrotingsjaar 1950 (zie hieronder)
en dat de commissies van het Congres te allen tijde recht hebben op aIle
wenselijke informatie omtrent de begrotingsgegevens.l" Het begrotings-
bureau van de President wordt in de wet niet aIleen belast met de voor-
bereiding van de begroting maar ook bevoegd verklaard om de verzoeken
om uitgaven van de departementen en agencies te 'verzamelen, coordineren,
herzien, reduceren en te verhogen' .183

Hierna verklaart de wet de President bevoegd om instructies aan de
departementen en agencies te geven ten aanzien van verzoeken om
suppletoire uitgaven, het verwerken van statistische informatie en het
doorvoeren van reorganisaties in het belang van financiele efficientie.!"

Deel twee van Titel I van de wet gaat uitgebreid in op ,Accounting and
Auditing'v'" Als uitgangspunt wordt gesteld dat volledige openbaarheid
van financiele transacties en adequate informatie ten behoeve van de
formulering en uitvoering van de begroting dienen te worden bereikt door
middel van een vernieuwd systeem van accounting. De uitvoerende macht

179 Idem, Title I - Budgeting and Accounting, section 102 (a) die section 201 van de
begrotingswet van 1921 amendeert.

180 Idem, sec. 102 (b); amendering van sec. 203 (a) begrotingswet 1921.
181 Idem, sec. 102 (c); amendering van sec. 204 (a) begrotingswet 1921. Met name deze twee

bepalingen uit de wet worden beschouwd als de grondslag van de performance budget
(Burkhead 1956, p. 136).

182 Idem, sec. t02 (c); amendering van sec. 203 (b) begrotingswet 1921.
183 Idem, sec. 102 (e); amendering van de laatste zin van sec. 207 begrotingswet 1921.
184 Idem, resp. sec. t02 (h); 103 en 104.
185 Dit onderdeel van de wet kan geciteerd worden als 'Accounting and Auditing Act of 1950'

(sec. \ to).

105



Hoofdstuk 2

is belast met de handhaving van dit systeem en is verantwoordelijk voor
de rapportage hieromtrent. Verder wordt gesteld dat de Comptroller General
als onderdeel van het Congres beslist over de reikwijdte van en rapportage
over dit accounting systeem. Bovendien controleert deze functionaris of
de financiele handelingen in overeenstemming zijn met de wet en alle over i-
ge regelingen. De Comptroller General, de minister van financien en de
directeur van het begrotingsbureau van de President dragen zorg voor een
continu programma ter verbetering van dit systeem en de financiele
rapportage door de regering. 186 Hiernaast bepaalt de Comptroller General,
na overleg met de minister van financien en de begrotingsdirecteur, de
'accounting principles and standards' van de door de agencies gehanteerde
systemen zodat een uniforme systematiek wordt bereikt."? Verder gaat
de wet uitgebreid in op de preciese uitvoering van en controle op dit
uniforme accounting systeem.!"

In Titel II van de wet wordt bepaald dat ieder verzoek om wetgeving
dat een verhoging van de uitgaven inhoudt, eerst moet worden goedgekeurd
door het hoofd van het betrokken departement of agency alvorens het
verzoek kan worden ingediend bij het begrotingsbureau, de President of
het Congres.!" Tenslotte bevat de wet een bepaling over de overheveling
van een begrotingspost (junction) van het ene departement of agency naar
het andere=" en een tweetal slotbepalingen.'?'

Behalve deze 'Budget and Accounting Procedures Act' is in 1950
eenmaal een poging ondemomen door het Congres om een alomvattende
begroting vast te stellen. Het resultaat van deze poging was de Omnibus
Appropriations Act van 1950.192 Het Congres poogde door middel van
het experiment van de omnibus bill zijn inbreng in de begrotingsprocedure
te vergroten. Tot 1950 was het gebruik dat het Congres de begroting
behandelde en vaststelde door middel van gemiddeld 12 afzonderlijke
appropriation bills. 193

186 Idem, sec. Ill, resp. (a), (c), (d) en (f),
187 Idem, sec. 112 (a).
188 Idem. sec. 112 (b) en (c) en sec. 113 tim 117; zie hierover Mosher 1979, p. 119-121.
189 Idem. sec. 201.
190 Idem, sec. 202.
191 Idem. sec. 301 en 302.
192 Public Law 81-759, 6 september 1950; zie hierover uitgebreid Dalmas H.Nelson, The

Omnibus Appropriations Act of 1950, in: The Journal of Politics, Vol. 15 (May 1953),
P.274-288.

193 In de beginjaren was het gebruik dat de begroting door middel van een jaarlijkse wet werd
vastgesteld alhoewe1ieder jaar regelmatig suppletoire begrotingen nodig waren (zie hiervoor
noot 49). De latere fragmentarisering van het begrotingsproces leidde ook tot de vaststelling
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In het voorjaar van 1950 boog het Congres zich over de begroting voor
begrotingsjaar 1951; er bestond een sterke politieke wil om een
geintegreerde benadering te volgen. 194 Ook de aanbevelingen van de com-
missie-Hoover uit 1949 gingen in deze richting.!" Op basis van deze
feiten en overwegingen stelden het Huis van Afgevaardigden en de Senaat
de omnibus bill in augustus 1950 vast en president Truman ondertekende
de wet op 6 september.:"

Het jaar hierop werd het experiment van de omnibus bill niet her-
haald."" In het algemeen wordt een aantal oorzaken van dit het mislukken
van dit experiment aangevoerd. Ten eerste bevatte de omnibus bill zoveel
begrotingsitems dat een gemiddeld Congreslid hier geen wijs uit kon
worden, laat staan ze voldoende kon beoordelen.!" Ten tweede gaf deze
alomvattende begroting geen volledig beeld van alle uitgaven aangezien
omvangrijke - extra - uitgaven waren opgenomen in suppletoire
begrotingsvoorstellen en voorstellen die het tekort moesten bestrijden.
Bovendien waren de permanente uitgaven niet volledig in dit voorstel
opgenomen.!" Overigens bleek de hele procedure nogal veel tijd te
vergen: pas op respectievelijk 25 en 28 augustus keurden Huis en Senaat
het voorstel goed, terwijl inmiddels op 1 juli het nieuwe begrotingsjaar
was begonnen. Om de departementen en agencies te kunnen laten
voortbestaan, waren drie gemeenschappelijke resoluties noodzakelijk om
tijdelijke middelen vrij te maken.P' Tevens bestond er grote onzekerheid
over de vraag of de President zijn veto zou mogen uitspreken over een
onderdeel van dit voorstel. Men overwoog emstig hieromtrent een
amendement op de Grondwet aan te nemen. Indien de President zijn veto
niet zou mogen gebruiken en dit systeem zou worden gehandhaafd, dan
zouden de bevoegdheden van de executive over de uitgaven ernstig zijn

van afzonderlijke begrotingswetten (Dalmas H.Nelson a.w. (noot 192), p. 274).
194 Cong.Rec., 81st Cong., 1st sess., Subcommittee of the Senate Committee on Rules and

Administration, Hearings, Consolidation of General Appropriation Bills, p. 67.
195 Hoover-commission report a.w. (noot 167), p. 13: 'Certainly a comprehensive survey of

existing appropriation practices looking toward simplification of appropriation structure,
language and procedure is long overdue'.

196 Opgemerkt dient te worden dat deze wet alleen de federale uitgaven betrof en dat er
nauwelijks een verband werd gelegd met de totstandkoming van de wet die de inkomsten
vastlegde (Dalmas H.Nelson a.w. (noot 192), p. 280, noot 20).

197 Dalmas H.Nelson a.w. (noot 192), p. 282 en Pfiffner 1979, p. 114.
198 Pfiffner 1979, p. 114.
199 Robert Ash Wallace, Congressional Control of the Budget, in: Midwest Journal of Political

Science, May 1959, p. 160-161.
200 Dalmas H.Nelson a.w. (noot 192), p. 280.
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aangetast. 201 Latere pogingen om de procedure van de omnibus bill vast
te leggen in de regels van Huis en Senaat of zelfs in een wet zijn mislukt
vanwege verzet van de Senaat. 202

2.2.8 Periode tot 1974

Na de begrotingswet van 1950 en het mislukte experiment van de
alomvattende begroting wordt het tot 1974 stil op het terrein van de
algemene begrotingsprocedurewetgeving. Het begrotingssysteem volgens
de begrotingswetten van 1921 en 1950 blijft met enkele kleine aanpassingen
gehandhaafd. In de periode tot 1974 vraagt een aantal ontwikkelingen nog
de aandacht.

Allereerst worden onder president Eisenhower, die Truman in 1953
opvolgde, vele reoganisatieplannen opgesteld en uitgevoerd. 203 Deze
reorganisaties waren met name gebaseerd op de rapporten van de tweede
commissie-Hoover die eveneens bij wet was ingesteld.?" Ten aanzien
van de begroting deed de commissie nog een aantal voorstellen met
betrekking tot een modernisering van de appropriations procedure ,205

de bevoegdheden van het begrotingsbureau''", een verbetering van het
systeem van de performance budger" en een tijdige indiening van de
begroting.?"

De aanbevelingen van de tweede commissie- Hoover betroffen meer
een nadere uitwerking van de voorstellen van de eerste commissie (zie

201 Idem, biz .277, m.n. noot 12 en Smithies 1955, p. 99 en 100.
202 Idem, p. 282 en 283.
203 Harvey C.Mansfield a.w. (noot 68), p. 485-487.
204 The Commission on the Organization of the Executive Branch of the Government; Public

Law 83-108, 10 July 1953.
205 Eindrapport commissie- Hoover' Budgetand Accounting , (Washington D.C. 1955), p. 17-25:

de begrotingen van de agencies moesten jaarlijks worden opgesteld ten aanzien van
langJopende projecten zodat de uitgavenstijgingennauwkeurig konden worden bijgehouden
(' accrued expenditures').

206 Idem, p. 5-7: het begrotingsbureau zou op ieder departement of agency een eigen functionaris
moeten detacheren die de uitgaven ter plaatse zou kunnen controleren (' examiner'); zie tevens
hierna 2.3.4.2.

207 Idem, p. 11-15; zie ook hiervoor 2.2.6 en 2.2.7.
208 Idem, p. 21-25: de opstelling van de begroting zou in december/januari moeten starten en

de indiening bij het Congres zou reeds in maart dienen te geschieden. Bovendien zou de
begroting op basis van programma's moeten worden opgesteld en goedgekeurd; de controle
door het Congres zou dan geschieden door middel van toetsing van de bereikte programma-
doelstellingen.

108



De Verenigde Staten van Amerika

hiervoor 2.2.6) en brachten geen revolutionaire ideeen.?" In de jaren
na het verschijnen van het eindrapport in 1955 werden veel voorstellen
opgenomen in interne regels en wetten."? Veelal maakten deze regels
onderdeel uit van presidentiele reorganisaties. 211

Verder dient over de peri ode tot 1974 te worden opgemerkt dat zich
van eind jaren vijftig tot eind jaren zestig geen belangrijke ontwikkelingen
voordeden op het terre in van het budgetrecht. 212 Hierin kwam echter
verandering aan het eind van de jaren zestig. Met name vanwege de fman-
ciele offers die moesten worden gebracht in verband met de Vietnamoorlog
ontstonden ernstige conflicten tussen President en Congres over de besteding
van de begrotingsgelden.i"

Nadat reeds aan het begin van de jaren zestig het Congres problemen
had gekregen met de beslissingen rond de begroting.?" bleek dat met
name vanaf 1966-67 grote tegenstellingen ontstonden tussen executieve en
Congres. Het aantal fondsen dat buiten de controle van het Congres viel,
nam toe. Hierbij ging het vooral om uitgaven in verband met oorlog en
defensie.i" Alhoewel het bestaan van geheime fondsen al geruime tijd
voorkwam.?" kreeg de oncontroleerbaarheid van de begrotingsuitgaven
een steeds grotere betekenis. Een aantal andere factoren droeg hiertoe mede
bij.

209 Ook de 25 voorstellen betreffende de controle en het toezicht op de begroting door met name
het GAO sloten aan op de eerdere voorstellen van de eerste commissie (idem, p. 32-34 en
59).

210 Zie hierover uitgebreid James W.Fesler, Administrative Literature and the Second Hoover
Commission Reports, in: The American Political Science Review, Vol. 51 (march 1957),
p. 135-157 en - beknopter - Mosher 1979, p. 139-142.

211 Harvey C.Mansfield a.w. (noot 68), p. 486 en 494.
212 Zie hierover uitgebreid Congress and the Nation, 1945-1964, p. 387-395 en Volume II,

1965-1968, p. 127-140. In deze regelrnatigepublikaties wordt een chronologisch en uitgebreid
overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het terrein van de federale begroting. Bovendien
treft men in de betreffende gedeelten cijferoverzichten van uitgaven, inkornsten, tekorten
e.d. per begrotingsjaar aan.

213 Allen Schick duidt deze periode aan met de 'Seven-Year Budget War: 1966-1973' (Schick
1980, Chapter II, p. 17-49).

214 Zie hierover uitgebreid Richard F.Fenno jr., The House Appropriations Committee as a
political system: The Problem of Integration, in: The American Political Science Review,
Vol. 56 (June 1962), p. 310-324.

215 Zoals in 1965 het 'Emergency Fund for Southeast Asia' (Public Law 89-213, 29 september
1965) waarrnee president Johnson het aantal Amerikaanse troepen in Vietnam uitbreidde.

216 Zie bijvoorbeeld: de ontwikkelingen van de atoombom in 1942-43 (O'Neill 1987, p. 128
en 129) en, later, de bekostiging van de geheime 'stealth'-bommenwerper aan het begin
van dejaren tachtig (Stockman 1986, p. 314 en 315). Zie tevens hiervoor 2.1.2.1 na noot
157.
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Ten eerste bleken de subcommissies van de Appropriation commissie
van het Huis van Afgevaardigden veel begrotingsmacht naar zich toe te
trekken. Op grond van langdurige en gedegen studie van de details van
de begroting werd geleidelijk aan duidelijk dat hier - achter gesloten
deuren - de inhoud van de begroting werd bepaald. 217 Ten tweede bleek
het Ways and Means Committee van het Huis een geprivilegeerde positie
in te nemen vanwege zijn structuur (geen subcommissies) en strikte
procedurevoorschriften. De behandeling en vasts telling van de be-
lastingwetten door deze commissie bleek plaats te vinden zonder enige
relevante inbreng van de Appropriation commissie. Tussen deze twee
commissies ontstonden diepgaande conflicten.?" Ten derde ontstond er
een schisma tussen de commissies die de begrotingswetten op hun deelterrein
moesten goedkeuren (authorization committees) en de Appropriations
commissies van Huis en Senaat. Het hele systeem van dubbele goedkeuring
bleek te falen."? Bovendien ontstonden voortdurend conflicten tussen
President en Congres over de besteding van de begrotingsgelden. Aan-
vankelijk dacht de President zowel de Vietnamoorlog als de binnenlandse
programma's te kunnen bekostigen.F' maar later bleek dat er keuzen
moesten worden gemaakt. Het Congres zocht de oplossing in het vastleggen
van een uitgavenlimiet. Het probleem was echter dat hiervoor geen
procedure voorhanden was. Tussen 1967 en 1973 heeft het Congres vijf
verschillende keren en op vier verschillende manieren getracht een
uitgavenlimiet vast te stellen.!" De uitkomst van deze handelwijze was
dat de resultaten ineffectief bleken en dat de President de limieten op diverse
manieren ornzeilde.

Begin jaren zeventig bereikten de tegenstellingen tussen President en
Congres een climax vanwege onenigheid over de uitgavenprioriteiten.F'
De handelwijze van president Nixon zou uiteindelijk de defmitieve aanleiding
worden tot de meest ingrijpende herziening van het federale begrotings-
systeem sinds 1921: de begrotingswet van 1974 (zie hierna 2.2.9).

217 Zie over de details Fenno 1966, p. 130-190.
218 W.Thomas Wander a.w. (noot 79), p. 39 en 42; Schick 1980, p. 30-32.
219 Idem W. Thomas Wander, p. 39-39 en 41-42; zie hiema 2.2.9.1.
220 De zogenaamde 'guns and butter' politiek van president Johnson eind jaren zestig (Schick

1980, p. 25).
221 Schick 1980, p. 32 en 33 en 42: in 1967 d.m.v. een continuing resolution; in 1968 in

combinatie met belastingwetgeving; in 1969 en 1980 d.m.v. suppletoire begrotingen en in
1972 d.m.v. een 'debt ceiling bill'.

222 Schick 1980, p. 43-49. De auteur spreekt van 'fighting over spending priorities' (p. 43).
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Wat betreft de ontwikkeling van het budgetrecht in de hier behandelde
periode tot 1974, is het van belang nog op een tweetal ontwikkelingen te
wijzen. Ten eerste verscheen op 17 oktober 1967 een rapport van een
speciale presidentiele commissie dat onder meer de aanbeveling bevatte
om de begroting zoals die door de President bij het Congres wordt
ingediend, op een andere, meer overzichtelijke wijze op te stellen en in
te delen (unified budget).223 De voorstellen van de commissie hadden
een voomamelijk technisch karakter en hadden tot doel van de federale
begroting 'a more understandable and useful instrument of public policy
and financial planning' te makenF" Ten tweede kwam op 26 oktober
1970 de 'Legislative Reorganization Act' tot stand. 225 Deze wet amendeer-
de op een aantal onderdelen de reorganisatiewet van 1946 (zie hiervoor
2.2.5). Deze wet was met name van belang voor de relaties tussen het
Congres en het GAO in verband met de controle op de uitvoering van
regeringsprogramma's en- activiteiten.F" Hiermee bevestigde deze wet
nog eens de rol van het GAO als uitvoerder van opdrachten van het Con-
gres.?" De wet werd binnen vier jaar ingrijpend herzien door de begro-
tingswet van 1974.

2.2.9 Tijdperk van opeenvolgende begrotingsprocedurewetten (1974-
1990)

In 1974 werd de begrotingsprocedure ingrijpend herzien door de totstandko-
ming van de Congressional Budget and Impoundment Control Act.228 De
aanleiding tot deze begrotingsprocedurewet is terug te voeren tot een aantal
ontwikkelingen die zich aan het einde van de jaren zestig, begin jaren
zeventig voordeden. Ten eerste deed zich in de begrotingsbehandeling door
het Congres in de loop van de jaren zestig een schisma voor tussen de
appropriations en de authorizations commissies waardoor het Congres niet
meer in staat bleek te zijn volgens het toen geldende tijdschema de begroting

223 Presidential Commission on Budget Concepts op 3 maart 1967 ingesteld en op 17 oktober
rapport uitgebracht (Brundage 1970, p. 78-82).

224 Congress and The Nation, Vol. II, p. 138 alwaar ook de 13 belangrijkste aanbevelingen
zijn opgesomd.

225 Public Law 91-510.
226 Zie hierover Mosher 1979, p. 187-189.
227 De wet introduceerde wei een nieuwe naam voor de 'Legislative Reference Service' , namelijk

de 'Congressional Research Service' die o.a. tot taak kreeg op verzoek van Congrescommis-
sies te adviseren over de effecten van voorgestelde wetgeving en eventuele alternatieven
aan te dragen (Mosher 1979, p. 188).

228 Public law 93-344; zie voor een overzicht van de wetsgeschiedenis Schick 1980, p. 51-81.
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vast te stellen.?" Zo had het Congres op 8 oktober 1969, ruim drie
maanden na aanvang van het begrotingsjaar 1970, nog slechts drie miljard
dollar voor enkele programma's goedgekeurd.?" Dit ging zelfs zo ver
dat op de dag van het nieuwe begrotingsjaar (1 juli) in 1970, 1971 en 1972
geen van de dertien appropriation wetten door het Congres was goedge-
keurd.?" Ten tweede was er het probleem van de backdoorspending bij-
gekomen. Het gaat hierbij om technieken en methoden die erop gericht
zijn officiele goedkeuring van programma's door het Congres te ontlopen.
Indit verband moet men denken aan de mogelijkheid van 'contract authority'
waarbij een agency de vrijheid heeft zelf geld te lenen en uit te geven.
Verder werd backdoorspending gestimuleerd door het systeem van
'mandatory entitlements' waardoor betalingen aan personen en/of instellingen
automatisch plaatsvinden zolang die aan de normen van de wet voldoen.l"
Ben derde factor van betekenis was meer gelegen in de algehele verslechte-
ring van de economie. Tussen 1966 en 1969 verdubbelde de consumenten-
prijsindex en tussen 1970 en 1972 nam de werkloosheid sterk toe en daalden
de belastingontvangsten. Dientengevolge liep het begrotingstekort op: van
een klein surplus in het begrotingsjaar 1969 tot een tekort van ruim 26
miljard dollar in het begrotingsjaar 1972.233Deze economische factor
kan niet los worden gezien van de laatste, belangrijke factor die tot de
begrotingswet van 1974leidde, namelijk de verschuivende verhoudingen
tussen de President en het Congres met betrekking tot de verantwoor-
delijkheid voor de begrotingsopstelling en -uitvoering. Inde presidentver-
kiezingen van 1972 verweet de naar herverkiezing strevende republikein
Richard Nixon het Congres onverantwoordelijk gedrag als wetgever. De
tekorten op de begroting zouden volgens hem te wijten zijn aan een gebrek
aan discipline en onderlinge verdeeldheid in het Congres. Hiemaast vroeg
Nixon het Congres voor het begrotingsjaar 1973 een plafond van 250 miljard
dollar voor de uitgaven vast te stellen en tevens een blanco-volmacht te
geven om op programma's te bezuinigen om zo onder het uitgavenplafond

229 Wander a.w. (noot 79), p. 12. De auteur spreekt in dit verband van een te ver doorgevoerde
decentrale besluitvorming in het begrotingsproces.

230 Allen Schick, Budget Reform Legislation: Reorganizing Congressional Centers of Fiscal
Power, in: Harvard Journal on Legislation, february 1974, p. 312. De begroting voor 1970
beliep in totaal 168 miljard dollar (Historical Tables, Fiscal Year 1992, p. 14).

231 Zie hierover uitvoerig Joint Study Committee on Budget Control, Improving Congressional
Budget Control, Hearings 93 rd Cong., I st sess., 1973, H. 362-363.

232 Schick a.w. (noot 230), Schuman 1988, p. 196-198 en Wildavsky 1988, p. 124-125.
233 Historical Tables, Fiscal Year 1992, p. 14.
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van 250 miljard dollar te blijven.P" Het Huis van Afgevaardigden stemde,
ondanks de democratische meerderheid, met dit voorstel in maar de Senaat
eiste scherpe restricties ten aanzien van de mogelijkheden van de President
om eigenhandig te bezuinigen op diverse fondsen. Het over leg tussen beide
bracht echter geen oplossing waardoor voor het begrotingsjaar 1973 geen
uitgavenplafond werd vastgesteld.i"

De hier genoemde factoren en dan met name de laatst genoemde factor
leidden in 1972-1973 uiteindelijk tot een regelrechte crisis in de verhouding
tussen President en Congres over de verantwoordelijkheid voor de begro-
tingsuitvoering. Nixon weigerde bepaalde door het Congres vastgestelde
bedragen voor diverse programma's daadwerkelijk uit te geven.?"
Bovendien bevatte zijn begroting voor het jaar 1974, die in januari 1973
werd gepubliceerd, een lijst van 115 programma's waarop de President
wilde bezuinigen. Slechts 6 van de 109 items behoefden instemming van
het Congres.F' Op deze frontale aanval op de power of the purse van
het Congres kwam in 1974 het antwoord in de vorm van de nu te bespreken
begrotingswet van 1974.

2.2.9.1 De Congressional Budget and Impoundment Control Act van 1974

De Congressional Budget and Impoundment Control Act was grondig
voorbereid door de Joint Study Committee on Budget Control van beide
huizen van het Congres. 238 De wet beoogde het Congres een betere
controle te geven op de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van de
federale begroting en was derhalve primair gericht op het 'terugveroveren'

234 Special Message to the Congress on Federal Governmental Spending, Pub. Papers 741 en
742 (26 july 1972), zie hierover tevens uitvoerig Schuman 1988, p. 184-1207.

235 Wander a.w. (noot 79), p. II.
236 Zo weigerde Nixon in november 1972 9 miljard dollar uit te keren aan fondsen die de

waterzuivering beheren en in december van dat jaar beeindigde hij eigenhandig de financiering
van vele landbouwprograrnma's. Bovendien bleek in de loop van 1973 door het uitlekken
van geheime gegevens dat Nixonop 17 maart 1969 geheime bombardementen op Cambodja
toestond. De middelen hiervoor werden onttrokken aan de fondsen voor luchtrnachtoperaties
in Vietnam maar vanwege vervalsingen van documenten was het Congres hiervan niet op
de hoogte (Schuman 1988, p. 203, 209-211 en in het algemeen Schick 1980, p. 46 en
White/Wildavsky 1989, p. 11 en 12).

237 Zie hierover Dennis M. Sherman, Impoundment Reporting by the Office of Management
and Budget: A Preliminary Analysis, Congressional Research Service, Washington D.C.,
I January 1974.

238 Public Law 92-599 (Act of October 27, 1972). De voorbereidingen van deze wet duurden
in totaal 21 maanden.
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van de power op the purse. Een en ander kan men afleiden uit artikel 2
van de wet dat luidt:

The Congress declares that it is essential
1. to assure effective congressional control over the budgetary process;
2. to providefor the congressional determination each year ofthe appropriate

level of Federal revenues and expenditures;
3. to provide a system of impoundment control;
4. to establish national budget priorities; and
5. to provide for the furnishing of information by the executive branch in

a manner that will assist the Congres in discharging its duties.

Deze doelstellingen worden in de wet als volgt nader uitgewerkt. Zowel
in het Huis van Afgevaardigden als de Senaat wordt een begrotingscomrnis-
sie ingesteld.P? De belangrijkste taken van de begrotingscommissies zijn
het in behandeling nemen van alle resoluties die betrekking hebben op de
begroting en de rapportage over alle overige zaken die hun zijn opgedragen
in de titels II en IV van de wet. 240Hun wordt opgedragen voortdurend
studie te maken van de kosten van bestaande en voorgenomen wetgeving
en hie rover het Huis respectievelijk de Senaat regelmatig te rapporteren.
Tevens dient regelmatig te worden gerapporteerd over door hen aangevraag-
de en geevalueerde studies aangaande belastinguitgaven, coordinatie van
de belastingpolitiek en belastingprogramma's die direct verband hebben
met de begrotingsuitgaven. Tenslotte dienen beide begrotingscommissies
het functioneren van het Congressional Budget Office voortdurend te evalue-
ren.?" Bij deze werkzaarnheden worden beide begrotingscommissies
bijgestaan door een uitgebreide staf van deskundige medewerkers.i"

Titel II van de wet bevat een aantal bepalingen inzake de oprichting
en verantwoordelijkheden van het Congressional Budget Office (CBO).243
Aan het hoofd van het CBO staat een directeur die na advies van beide
hiervoor genoemde begrotingscommissies wordt benoemd door de Speaker

239 Public Law 93-344, sec. 101 resp. sec. 102.
240 Idem, sec. 101 (c) en sec. 102 (a).
241 Idem.
242 Een begrotingscommissie beschikt over ongeveer 40 stafleden.
243 Public Law 93-344, sec. 201 tim 203; zie over het CBO en zijn taken volgens deze wet

Schuman 1988, p. 217-223;A Profile of the Congressional Budget Office, WashingtonD.C.,
September 1990 en Responsibilities and Organization of the Congressional Budget Office,
Washington D.c., Winter 1993. Het CBO heeft thans (voorjaar 1993) 200 stafleden in dienst
en een begroting van $ 22 miljoen.
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van het Huis en de President pro tempore van de Senaat. 244 De directeur
heeft onder meer de bevoegdheid om aIle relevante informatie van
overheidsdiensten en -instellingen (m.n. agencies) ressorterend onder de
uitvoerende macht, op te vragen die hij noodzakelijk acht om zijn taken
goed te kunnen vervullen.?" De belangrijkste taak van het CBO is het
ondersteunen van het Congres en met name beide begrotingscommissies.
Het gaat hierbij om het verstrekken van informatie omtrent te verwachten
ontwikkelingen ten aanzien van voorgenomen en reeds vastgestelde uitgaven
en inkomsten.?" Bovendien legt de directeur jaarlijks voor of op 1 april
(thans augustus) een rapport voor aan de begrotingscommissies van Huis
en Senaat dat betrekking heeft op het begrotingsjaar dat 1 oktober van dat
jaar aanvangt. Dit rapport bevat een analyse van de begrotingspolitiek, een
overzicht van de totaal verrichte uitgaven en inkomsten (inclusief het daaraan
gerelateerde begrotingsoverschot of -tekort), altematieven ten aanzien van
de voorgenomen uitgaven en inkomsten en een voorspelling van de te
verwachten economische ontwikkelingen en de effecten daarvan op de
bestaande en de ontwerp-begroting.?" Hiemaast dient er op gewezen te
worden dat het CBO de exclusieve verantwoordelijkheid draagt voor de
voorspelling van de kosten van aIle aan Huis en Senaat voorgelegde
wetsvoorstellen. Deze geschatte kosten van wetgeving wordt voor de
volgende vijf jaar doorberekend. Op deze wijze wordt een verband gelegd
tussen de voorgenomen besluiten van het Congres die financiele consequen-
ties met zich brengen en de reeds in de begrotingsresolutie vastgeIegde
uitgaven en inkomstenniveau's.t"

Titeis III en IV van de wet van 1974 bevatten uitvoerige voorschriften
over de begrotingsbehandeling door het Congres aan de hand van een strak
tijdschema. Deze procedure is in Iatere jaren herhaaIdeIijk aangepast en
gewijzigd en zal hier dus verder niet meer worden besproken (zie verder
hiema 2.3.3). Een enkel aspect verdient bier echter de aandacht en dat
betreft in de eerste plaats de introduktie van de concurrent resolution on
the budget. Deze resolutie dient door Huis en Senaat te worden aangenomen
en bevat de vaststelling van de totale inkomsten en uitgaven van de federale

244 Idem, sec. 201 (a): deze procedure beoogt de onpartijdigheid en deskundigheid van de
directeur te waarborgen.

245 Idem, sec. 201 (c) en (d); de uitzondering op deze bevoegdheid is dat openbaarmaking van
materiaal in strijd zou komen met de wet.

246 Idem, sec. 202 (a).
247 Idem, sec. 202 (f).
248 De bevoegdheid is indirect af te leiden uit sec. 202 (f). Zie hierover Linda Smith, The

Congressional Budget Process: Why It Worked this Time, in Lynch 1981, p. 120 en 121.
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begroting voor het aanstaande begrotingsjaar. Ben variant op deze resolutie
is de budget resolution die een dwangmiddel van het Congres is om de eigen
procedure inzake uitgaven- en inkomstenwetten te reguleren. Beide resoluties
behoeven geen handtekening van de President omdat het geen wetgeving
is (zie verder hierna 2.3.3).249 In de tweede plaats kan de hier genoemde
begrotingsresolutie instructies bevatten voor de cornrnissies van Huis en
Senaat. Men spreekt in dit verband van reconciliation. Deze instructies
dragen de commissies op wijzigingen aan te brengen in bestaande wetten,
meestal met het doel de uitgaven te verlagen enJof de inkomsten te verhogen
met een bepaald percentage en voor een bepaald tijdstip. De resultaten van
deze instructies worden vastgelegd in een reconciliation bill die door Huis
en Senaat moet worden aangenomen en tevens de handtekening van de
President vergt (zie verder hierna 2.3.3).250

De wet van 1974 kent in titel X uitvoerige voorschriften inzake
impoundment. Impoundment heeft betrekking op elk doen of nalaten van
een ambtenaar van de Amerikaanse federale regering dat gericht is op het
niet-uitgeven van gelden die door het Congres zijn gevoteerd. De wet staat
beide huizen van het Congres toe een impoundment resolutie aan te nemen
en daarrnee een veto uit te spreken over een actie van de executieve om
bepaalde uitgaven uit te stellen (deferrals. De President moet het Congres
over deze deferrals informeren."! In 1983 besliste het Supreme Court
in INS v. Chadhai" echter dat het veto van een van beide huizen van
het Congres ongrondwettig is omdat het veto een wetgevende activiteit is;
derhalve zouden beide huizen hierrnee dienen in te stemmen en de President
zijn handtekening dienen te plaatsen. Het veto in de vorrn van een
impoundment resolutie werd in 1983 afgeschaft en voortaan keurt het
Congres deferrals af in de appropriation acts (zie verder hierna 2.3.4.3).

De begrotingsprocedurewet van 1974 bleek aanvankelijk in de praktijk goed
te voldoen. Met name de nieuw opgerichte begrotingscommissies, de
ondersteuning door het CBO en de continuing/budget resoluties leidden
er toe dat het Congres geleidelijk zijn zeggenschap over de federale
begroting terugveroverde op de President. 253 Ook het tekort op de federale
begroting bleefvrij constant: voor het begrotingsjaar 1975 was er een tekort

249 Public law 93-344, sec. 301 en Schuman 1988, p. 308.
250 Idem, sec. 310 (c) en Schuman 1988, p. 314 en 315.
251 Idem, sec. 1011 (I), (4) en 1012 (a).
252 462 U.S. 919 (1983).
253 Zie uit de omvangrijke literatuur Smith a.w. (noot 248) en Louis Fisher, Congressional Budget

Reform: The First Two Years, in: Harvard Journal on Legislation 1977, p. 414-415.
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van ruim 53 miljard dollar en in het begrotingsjaar 1981 beliep het tekort
bijna 79 miljard dollar. 254 Aan het eind van de jaren zeventig, begin jaren
tachtig bleek echter dat de begrotingsprocedure volgens de wet van 1974
niet meer kon voldoen aan de beoogde doelstellingen.i" Een viertal
factoren bleek hierbij met name van belang. Ten eerste veranderde de
samenstelling van de federale begroting in belangrijke mate. De groei van
wetgeving die financiele aanspraken verleende (entitlements) en de toene-
ming van de verplichtingen die uitgaven voor meer jaren inhielden, maakten
de federale begroting minder flexibel voor degenen die erover moesten
beslissen. Het gaat in dit verband met name om de in omvang sterk ge-
groeide uitgaven voor sociale zekerheid, gezondheid, rente en aflossing
van staatsleningen en vooral defensie. Het percentage van de begroting dat
jaarlijks kon worden bijgesteld, daalde aan het begin van de jaren tachtig
naar ongeveer 17 pro cent. Een dergelijke krappe speelruimte voor het
Congres leidde in de praktijk niet tot bezuinigingen van enige omvang. 256

Een tweede factor was dat de begrotingscijfers sterk beinvloed werden door
de econornische ontwikkelingen. De jaarlijkse begrotingscyclus werd steeds
meer een meerjarig proces dat was gebaseerd op econornische voorspellingen
en ontwikkelingen. Om een voorbeeld te geven: indien de verwachte jaar-
lijkse groei een procent minder bleek uit te vallen dan geraamd was dan
leidde dit tot een toeneming van het tekort op de begroting van negentig
miljard dollar in vijf jaar tijd.257De derde factor had betrekking op het
beleid dat president Reagan aan het begin van de jaren tachtig voerde.
Dit beleid, later beter bekend onder de term Reagan-revolutie, was een
combinatie van hogere uitgaven voor defensie, bezuinigingen op binnenland-
se programma's, verlaging van de belastingen voor met name bedrijven
en de beter bedeelden en een hierdoor sterk oplopend tekort op de begroting.
Dit beleid, gevoegd bij de toegenomen inflexibiliteit van veel uitgaven,
leidde tot een unieke beperking van het budgetrecht van het Congres aan
het begin van de jaren tachtig. Reagan wist samen met zijn begrotingsdirec-
teur Stockman handig gebruik te maken van het recht van opstelling van

254 Historical Tables, Fiscal Year 1992, p. 17.
255 Zie hierover uitvoerig Louis Fisher, Ten Years of the Budget Act: Still Searching for

Controls, in: Public Budgeting & Finance (autumn 1985), p. 3-28 en Wbite/Wildavsky 1989,
p. 12-17.

256 LeLoup 1986, p. 33-37 en Wildavsky 1988, p. 120 e.v. die spreekt van teloorgang van de
consensus over het begrotingsbeleid.

257 Aldus Louis Fisher in zijn Statement before House Committee on Government Operations
(17 October 1985), tabel 1, Congressional Research Service 1985 en in breder verband
Neikirk 1989, p. 70-81.
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de begroting en zijn vetorecht. Bovendien wisten Reagen en Stockman
effectief gebruik te maken van de reconciliation procedure van de
begrotingswet van 1974 zodat beide huizen van het Congres in 1981/1982
een totaalpakket van de hiervoor aangegeven inhoud opgedrongen
kregen.i" De vierde hierrnee samenhangende factor was dat de tekorten
op de begroting sterk opliepen en, althans zo is achteraf vast te stellen,
van chronische aard bleken. Ter illustratie: voor het begrotingsjaar 1981
bedroeg het tekort bijna 79 rniljard dollar op een totale begroting van 678
miljard dollar en voor het begrotingsjaar 1986 zou het tekort uitkomen op
221 miljard dollar op een totale begroting van ruim 990 rniljard dollar."?
Met name de invoering van de Economic Recovery Tax Act van 1981 bleek
wezenlijk bij te dragen aan het enorrne begrotingstekort.P" De geweldige
toeneming van dit tekort bleek aIle politieke en econornische voorspellingen
te overtreffen. Dit leidde in de praktijk weer tot een serie ad hoc maatrege-
len ten aanzien van de begrotingscyclus in 1982, 1983 en 1984. Dit laatste
gevoegd bij het feit dat de begrotingsprocedurewet van 1974 niet populair
was bij de meeste leden van het Congres, waaronder de machtige voorzitters
van de dertien appropriation subcomrnissies, 261 leidde halverwege de jaren
tachtig tot het ineenstorten van de begrotingsprocedure-"

2.2.9.2 De Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act van
1985263

Het Congres leek nu rijp voor een herziening van de Congressional Budget
and Impoundment Control Act van 1974. In september 1985 deden de
senatoren Phil Gramm, Warren Rudman en Ernest Hollings's' voorstellen
inzake een balanced budget amendement op de jaarlijkse wet inzake de

258 Zie over de Reagan revolutie in 198111982 onder meer Stockman 1986, p. 93-149; Regan
1988, p. 152-156en 171-192en White/Wildavsky 1989, p. 66-88, 95-112en 137-156 (inzake
de techniek van reconciliation).

259 Historial Tables, Fiscal Year 1992, p. 17.
260 Zie hierover Neikirk 1989, p. 95-112 (verhoudingFed-Witte Huis), Regan 1988, p. 171-183

(verhouding Treasury-Fed-Witte Huis) en White/Wildavsky 1989, p. 157-182 (uitvoerige
analyse van deze wet en de consequenties).

261 De cornmissievoorzitters worden vanwege hun invloed ook weI aangeduid als het "College
of Cardinals" .

262 Zie hierover uitvoerig WhitelWildavsky 1989, p. 355-381.
263 Zie een analyse van deze wet door Kate Stith, Rewriting the Fiscal Constitution: The Case

of Gramm-Rudman-Hollings, in: California Law Review 1988, p. 595-668.
264 Gramm was republikeins senatoruit Texas, Rudman republikeins senator uit New Hampshire

en Hollings was een democratische senator uit South Carolina.
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staatsschuld.i" De aanleiding tot dit amendement was het feit dat het
enorme begrotingstekort inmiddels in de samenleving was uitgegroeid tot
het symbool van de mate van gebrek aan orde en legitimiteit van de politieke
huishouding. Het tekort zou er op duiden dat de politici er in niet geslaagd
waren de natie te leiden en derhalve werd het tekort een fmancieel en
politiek probleem.i" Dit probleem zou de gehele begrotingspolitiek van
de jaren tachtig domineren."?

Het Gramm-Rudman-Hollings (GRH) voorstel beoogde in essentie de
omvang van het begrotingstekort tot nul te reduceren in vijf jaar tijd. De
noodzakelijke bezuinigingen moesten voor de helft komen uit federale
pensioenprogramma's en -uitkeringen en voor de andere helft uit de overige
programma's, inclusief de - omvangrijke - defensiebegroting. Indien
het Congres deze doelstellingen niet zou bereiken dan zouden automatisch
verplichte bezuinigingen in werking treden over de gehele linie van de
begroting (cross the board). Dit automatische bezuinigingsmechanisme
diende vol gens een nauwkeurig voorgeschreven procedure te werken in
samenhang met en gebaseerd op gemeenschappelijke economische
voorspellingen van het OMB en het CBO. Na uitvoerige discussies in Huis
en Senaat werd het GRH-voorstel uiteindelijk op 15 december 1985 wet,
de Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act of 1985.268

De hoofdlijnen van deze wet kunnen als voIgt worden weergegeven.
In het eerste artikel van de wet wordt direct al het fundamentele karakter
van de wet uiteengezet: het bezuinigingsmechanisme. Voorgeschreven wordt
dat de door de President bij het Congres in te dienen begroting in de peri ode
1986 tot en met 1991 een maximaal tekort op de begroting mag bevatten.
Concreet schrijft de wet voor dat het tekort op de begroting voor 1986 ten
hoogste 171,9 miljard dollar mag bedragen en via jaarlijkse verminderingen
tot nul moet zijn gereduceerd in het begrotingsjaar 1991.269 Indien het
tekort groter wordt dan 10 rniljard boven de voorgeschreven omvang dan
treedt het automatische bezuinigingsmechanisme in werking. 270 Verder
bevat de wet een aanpassing van de begrotingscyclus aan de hand van een

265 H.J. Res. 372 (Increasing the statutory Limit on Public Debt).
266 Aldus WbiteIWildavsky 1989, p. 428.
267 Schick 1990, p. 70-80.
268 Public Law 99-177; zie over de aanleiding van deze wet Wildavsky 1988, p. 236-240 en

WhiteIWildavsky 1989, p. 429-453.
269 Public Law 99-177, sec. 201 (a).
270 Idem, sec. 241,251 (a) (3) en 252 (a) (1); zie tevens over dit mechanisme Harry Havens,

Gramm-Rudman-Hollings: Origins and Implementation, in: Public Budgeting & Finance,
Autumm 1986, p. 11-13.
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nieuw tijdschema.?" Wat hierbij opvalt is dat de reconciliation procedure
in vergelijking met de wet van 1974 eerder plaatsvindt en dat de tweede
begrotingsresolutie is vervallen. Kort gezegd komen de voorschriften er
op neer dat de besluitvorming over de begroting in beide huizen onder een
grotere tijdsdruk wordt gezet. Hierop aansluitend bevat de wet uitvoerige
en gedetailleerde voorschriften die gericht zijn op het voorkomen van een
tekort op de begroting dat uitkomt boven het door de wet gestelde maxi-
mum.i" Indien een te groot tekort op de begroting is ontstaan dan dient
de President op 1 september een besluit uit te vaardigen dat ertoe moet
leiden dat het tekort weer binnen de wettelijke grenzen wordt gebracht.F'
Hierna leveren het OMB, het CBO en het General Accounting Office (GAO)
een analyse van de begroting en het tekort, waarna het GAO de eindconclu-
sies en aanbevelingen van deze analyse op 10 oktober aan de President
rapporteert. 274 De besluiten van de President omtrent de wijze waarop
het te hoge tekort wordt verlaagd, treden vervolgens op 15 oktober in wer-
king.?" Tenslotte rapporteert de Comptroller General rond 15 november
aan het Congres omtrent de wijze waarop het tekort is teruggebracht en
of de genomen maatregelen in overeenstemming zijn met de voorschriften
van de wet. 276 Voor het overige kent de wet nog een aantal bepalingen
over programma's die van het automatische bezuinigingsmechanisme zijn
uitgesloten."" Het meest opvallende aspect van de wet is de rol van de
Comptroller General. Deze functionaris, als hoofd van het GAO, wordt
in de wet belast met het uitvoeren van het automatische bezuinigingsmecha-
nisme.?" Het was met name tegen deze bepaling in de wet dat de kritiek
van enkele afgevaardigden van het Huis zich richtte. Op de dag dat president
Reagan de GRH -wet ondertekende, diende afgevaardigde Mike Synar
(democraat) een aanklacht bij het District Court van het District Columbia
in die de grondwettigheid van de wet aanvocht.

271 Idem, sec. 201 (b).
272 Idem, sec. 251 tot en met 257.
273 Idem, sec. 252 (b), beter bekend als sequestration.
274 Idem, sec. 251 (c).
275 Idem, sec. 252 (b).
276 Idem, sec. 253.
277 Idem, sec. 255, 256 en 257.
278 idem, sec. 251 (b).
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2.2.9.2.1 Rechterlijke tussenkomst

De kernvraag was of bepaalde onderdelen van de wet in strijd zouden zijn
met de Grondwet en dan met name in verband met de scheiding der
machten. Op 7 februari 1986 deed het District Court uitspraak in deze
zaak.?"

Drie vragen moesten worden beantwoord: ten eerste of het beroep
ontvankelijk was, ten tweede of de wet bepaalde bevoegdheden mocht
delegeren en ten derde of de rol van de Comptroller General volgens deze
wet weI in overeenstemming was met de doctrine van de scheiding der
machten. In een unanieme beslissing van de drie rechters van het District
Court werd aIlereerst de vraag naar de ontvankelijkheid positief beant-
woord.P? Ten aanzien van de bepaling in de wet die ruime bevoegdheden
aan de Comptroller General delegeerde met betrekking tot de automatische
bezuinigingsprocedure'" oordeelde het District Court dat deze bepaling
ongrondwettig was aangezien het Congres deze functionaris kan ontslaan.
Hierbij wordt overwogen dat de Comptroller General aangesteld wordt door
de President en dat de Senaat deze benoeming moet goedkeuren (advise
and consent). Deze functionaris is niet alleen via een impeachmentprocedure
te ontslaan - zoals dit ten aanzien van alle regeringsfunctionarissen geldt
- maar hij kan ook in specifieke omstandigheden worden ontslagen door
middel van een gezamenlijke resolutie van Huis en Senaat. 282 Bovendien
wordt overwogen dat het doe I van deze ontslagmogelijkheid juist is aan
te geven dat deze functionaris in dienst is van het Congres. Het District
Court leidt uit deze overwegingen vervolgens af dat het Congres de

279 Synarv. United States, 626 F. Supp. 1374C. D.D. (1986); zie ook Congressional Quarterley
8 februari 1986, p. 281, 282. Elf leden van het Congres steunden Synar's beroep. Deze
zaak werd gelijk behandeld met een vrijwel identieke kwestie: National Treasury Employees
Union v, United States. In deze zaak vocht de vakbond de GRH-wet aan vanwege het feit
dat tengevolge van deze wet haar leden een 3, I procent verhoging van het pensioen zouden
rnislopen.

280 De uitspraak werd door alle drie rechters ondertekend: Antonin Scalia, Norma Holloway
Johnson en Oliver Gash. De schrijver van de uitspraak is niet bekend maar algemeen wordt
aangenomen dat het latere lid van het Hooggerechtshof Scalia de auteur is geweest; zie o.a.
Wall Street Journal, 8 july 1986, p. 27, kolom 3 en Richard Cohen, Judicial Whim, in:
National Journal, 26 july 1986 p. 1863.

281 Public Law 99-177, sec. 251 (b).
282 Zoals in geval van blijvende gebreken of ziekte, gebrek aan bekwaarnheid, het negeren van

de arnbtsplichten en vanwege een rnisdaad of gedrag dat als onzedelijk wordt aangemerkt
(626 F.Supp. 1391, 1986).
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bevoegdheid om een functionaris te kunnen ontslaan niet mag behouden
als men deze functionaris tegelijkertijd uitvoerende taken opdraagt. 283

Ten aanzien van de klacht dat de wet te ruime delegatiebepalingen zou
bevatten aan ambtenaren met betrekking tot het vaststellen van economische
voorspellingen die op hun beurt weer de omvang van het begrotingstekort
en de aard van de bezuinigingen bepalen, achtten de drie rechters geen
verdere overweging noodzakelijk aangezien de wet al op de eerder
genoemde gronden ongrondwettig werd verklaard. In een ten overvloede
overweging mer ken de rechters tenslotte nog op niet onder de indruk te
zijn van de klacht als zou de wet de delegatiedoctrine schenden waama
zij concluderen dat de delegatiebepalingen van de wet grondwettig zijn.284

Op basis van dezelfde wet werd hierna hoger beroep ingesteld bij het
Supreme Court. 285Op 7 juli 1986 deed het Supreme Court uitspraak in
de zaak Bowsher v. Synari"

De uitspraak van het District Court van 7 februari 1986 bepaalde voor
een groot gedeelte de uitspraak van het Supreme Court. Ineen 7-2 uitspraak
verwierp het Hof het automatische bezuinigingsmechanisme van de wet287
op basis van een strikte interpretatie van de leer van de scheiding der
machten. Het meerderheidsstandpunt, geschreven door opperrechter Burger,
concludeerde dat het Congres zich niet het recht kan voorbehouden een
functionaris te ontslaan die tevens is belast met de uitvoering van wetten,
behalve in het geval van een impeachmentprocedure. Indien het uitvoeren
van wetten wordt opgelegd aan een functionaris die aIleen aan het Congres
verantwoording aflegt, dan zou in praktische termen aldus het Hof de con-
trole op de uitvoering van wetten bij het Congres berusten. De structuur
van de Grondwet staat in de visie van het Hof niet toe dat het Congres
wetten uitvoert. Derhalve, zo wordt geconcludeerd, kan het Congres geen
bevoegdheden aan een functionaris delegeren die men zelf niet heeft. Verder
wordt door de meerderheid gesteld dat het uitvoeren van wetten door een

283 In de visie van het District Court moet een eenmaal aangestelde functionaris alleen de
autoriteit gehoorzamen die hem kan ontslaan en niet degene die hem heeft aangesteld. De
macht van het Congres om functionarissen met uitvoerende taken te kunnen ontslaan, achtten
de rechters in strijd met de scheiding der machten. Het District Court verwijst indit verband
naar eerdere uitspraken van het Supreme Court: Myers v. United States, 272 U.S. 52 (1926)
en Humphrey's Executor v. United States, 295 U.S. 602 (1935).

284 Deze overweging werd toegevoegd zodat in het voorkomende geval het Hooggerechtshof
in ieder geval kennis kon nemen van het standpunt van de lagere rechter hieromtrent.

285 Public Law 99-177, sec. 274 (b) en (c).
286 Bowsher, Comptroller General of the United States v. Synar, Member of Congress, et aI.,

106 S.Ct. 3181 (1986).
287 Public Law 99-177, sec. 251 tIm 257.
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functionaris die wordt gecontroleerd door het Congres in essentie het
toestaan van een veto van het Congres inhoudt. Op deze wijze zou het
Congres iedere functionaris die is belast met het uitvoeren van wetten
kunnen ontslaan indien men van mening is dat die betreffende functionaris
onbevredigend werkt. 288

Deze wijze van controle op de uitvoering van wetten wordt door het
Hof als grondwettig ontoelaatbaar aangemerkt. De suggestie van Bowsher
om dan die bepalingen uit de begrotingswet van 1921 te ontkrachten die
het Congres het recht geeft de Comptroller General te ontslaan.?" wordt
door het Hof niet overgenomen aangezien een dergelijke maatregel in strijd
lOU komen met de bedoeling van het Congres om in de wet van 1921 het
General Accounting Office op te richten.

Twee rechters, Stevens en Marshall, bleken een andere opvatting
toegedaan. In hun visie ('concurring opinion') gaat het niet om de
bevoegdheid van het Congres om de Comptroller General te ontslaan of
om zijn bevoegdheid wetten uit te voeren.i" maar om de wijze waarop
aan een functionaris van het Congres de bevoegdheid wordt gedelegeerd
om federaal beleid te voeren. Op deze grond achtten beide rechters de wet
in strijd met de Grondwet.

Twee afwijkende standpunten (,dissenting opinions') werden ingenomen
door de rechters White en Blackmun. Beiden beargumenteren dat de
bepalingen inzake de ontslagmogelijkheid van de Comptroller General door
het Congres in de begrotingswet van 1921 nog nooit zijn gebruikt en
derhalve niet als argument kunnen dienen om een begrotingswet uit 1985
grotendeels ongrondwettig te verklaren. Rechter White overweegt hierbij
tevens dat de ontslagmogelijkheid van de Comptroller General door het
Congres nog niet betekent dat deze functionaris ondergeschikt is. Rechter
Blackmun concludeert dat de betreffende bepalingen van de begrotingswet
1921 ongeldig hadden moeten worden verklaard.

288 Dit standpunt is overigens geheel in lijn met een eerdere uitspraak van het Hooggerechtshof
inzake de effectiviteit van her vetorecht van het Congres: Immigration and Naturalization
Service v. Chadha 462 U.S. 919 (1983).

289 Budget and Accounting Act 1921, Public Law 67-13, sec. 309 en de Budget and Accounting
Procedures Act 1950, Public Law 81-784, sec. 112.

290 Stevens en Marshall hangen een ruimere opvatting aan m.b.t. de leer van de machtenschei-
ding. Zij argumenteren dat de meerderheidsopinie gebaseerd is op een onuitgesproken
vooronderstelling inzake scherpe grenzen tussen de drie machten. In hun visie zijn de taken
van de Comptroller General grondwettig.
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2.2.9.3 De Balanced Budget and Emergeny Deficit Control Reaffirmation
Act van 1987

De reactie van de wetgever op de uitspraak: van het Hooggerechtshof heeft
even op zich laten wachten. De directe gevolgen van de uitspraak, namelijk
de ongrondwettigheid van de eerder vastgestelde bezuinigingen voor
begrotingsjaar 1986, werden direct ondervangen doordat zowel het Huis
als de Senaat op 17 juli een resolutie aannamen die de omvang van de
bezuinigingen zoals die op 1 maart werd vastgesteld, bevestigde.?" Beide
huizen bleken overigens weinig genegen om over te gaan tot een ingrijpende
herziening van de begrotingswet 1985; men was al tevreden met de bereikte
bezuinigingen.i" De bezuinigingen op de begroting voor begrotingsjaar
1987 werden bereikt door een alomvattende uitgavenwet aan te nemen begin
oktober 1986 (nadat het begrotingsjaar op 1 oktober al was begonnen). Het
begrotingstekort bleek na deze actie van het Congres te zijn opgelopen tot
151 miljard dollar, terwijl de GRH-wet een maximum tekort van 144 miljard
voorschreef. De omnibuswet bevatte bovendien een amendement van de
senatoren Gramm, Rudman en Hollings die het hers tel van de procedure
tot het verlagen van het begrotingstekort beoogde. Dit amendement bleef
zonder succes. Uiteindelijk besloten de leiders van de Senaat geen nieuwe
initiatieven te ondememen tot 15 mei 1987.293

Op 29 september 1987 werd de Balanced Budget and Emergency Deficit
Control Reaffirmation Act of 1987 van kracht. 294 De wet was het antwoord
van het Congres op de uitspraak van het Hooggerechtshof van 7 juli 1986.
De hoofdlijnen van de wet kunnen als volgt worden samengevat. In titel
I wordt in de artikelen 101 tot en met 107 de begrotingswet 1985 op diverse
onderdelen geamendeerd. De bezuinigingsprocedure strekt zich uit over
de begrotingsjaren 1988-1993 waarbij wordt vastgesteld dat het begrotingste-
kort in 1993 tot nul moet zijn gereduceerd.i" De rol van de Comptroller
General is vrijwel geheel verdwenen. Zijn taak: met betrekking tot de
rapportage en aanbevelingen omtrent de aard en omvang van de bezuini-
gingen wordt overgenomen door de directeur van het OMB.296 De wet
bevat hiertoe nauwkeurige bepalingen inzake de percentages van de bezuini-

291 Public Law 99-177, sec. 252 (a), (6).
292 WhitefWildavsky 1989, p. 511 en 512.
293 Idem en Congressional Quaterley Weekly Reports, 20 september 1986, p. 2179.
294 Public Law 100-119.
295 Public Law 100-119, sec. 106 (a).
296 Idem, sec. 251 (c) (2) en (d) en 252 (a) en (b). (De nummering van de begrotingswet 1985

wordt hier aangehouden.)
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gingen,"" de wijze waarop de begroting wordt opgestekf'" en de wijze
van rapporteren aan Congres en President. 299 De rapportage van de direc-
teur van het OMB geschiedt in nauwe samenwerking met de directeur van
het CBO. Verder kan men uit de wet opmaken dat de President veel sterker
gebonden is aan de aanbevelingen van de directeur van het OMB zoals die
in zijn rapport zijn vastgesteld.F" Tevens is bepaald dat de beslissingen
van de President op 15 oktober van het begrotingsjaar van kracht wor-
den'?' en dat de President alternatieve voorstellen mag doen mits wordt
voldaan aan de gestelde omvang van het begrotingstekort. 302 Een nieuwe
bepaling is in de wet opgenomen met betrekking tot de verhoudingen tussen
de besluiten van de President en het effect hiervan op toewijzingen die voor
een gedeelte van het begrotingsjaar zijn verleend.F' Artikel 253 van de
begrotingswet 1985 wordt zodanig gewijzigd dat de Comptroller General
op of rond 15 november van elk begrotingsjaar een rapport opstelt waarin
hij a) aangeeft of de besluiten van de President in overeenstemming zijn
met de eisen van de wet, b) onderzoekt of de rapporten van de directeur
van het OMB overeenstemmen met de eisen van de wet en c) voorstellen
doet die een verbetering van de procedures onder a) en b) inhouden.?"

Tevens is een nieuwe bepaling in de wet opgenomen die het Congres
de mogelijkheid verleent om door middel van een gezamenlijke resolutie
van elk huis de President opdracht te geven zijn eerder uitgevaardigde
instructies aan te passen en te actualiseren. Hiertoe wordt een nauwkeurige
procedure voorgeschreven.F" Artikel 107 van de wet bevat een aantal
nieuwe bepalingen omtrent de aard en omvang van de bezuinigingen inzake
de gezondheidszorg. Titel II tens lotte bevat een serie nieuwe bepalingen
en amendementen op de begrotingswetten 1974 en 1985.306

297 Idem, sec. 251 (a) (3) en (4).
298 Idem sec. 251 (a) (5) en (6).
299 Idem, sec. 251 (c) en sec. 252 (a) en (b).
300 Idem, sec. 252 (a) (1) en (2): "The order (of the President) must provide for reductions

in the manner specified in section 251 (a) (3), must incorporate the provisions of the report
submitted under section 251 (a) (2) (B), and must be consistent with such report in all
respects" .

301 Idem, sec. 252 (b).
302 Idem, sec. 252 (c).
303 Idem, sec. 252 (t).
304 Idem, sec. 253 zoals geamendeerd in sec. 103 begrotingswet 1987.
305 Idem, nieuwe sec. 258 (sec. 105 begrotingswet 1987).
306 Idem, sec. 201 tim 205 zijn nieuw, de sec. 206 tim 209 amenderen de begrotingswet 1974

en de sec. 210 tim 211 amenderen de begrotingswet 1985.
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De hiervoor geschetste ontwikkelingen inzake de veranderende samenstelling
van de federale begroting zetten aan het eind van de jaren tachtig door.
Dit betekende dat er een snelle toeneming van de federale uitgaven was
waar te nemen in drie sectoren van de begroting: defensie, uitkeringen aan
daartoe gerechtigde personen en rentebetalingen in het kader van de
opgelopen nationale schuld. Ter illustratie: het aandeel van de defen-
sieuitgaven in de totale begroting liep op van 22,3% in 1981 tot 25,4%
in 1989; het aandeel van de individuele uitkeringen bleef in de periode
Reagan ongeveer gelijk op 45,6%, maar het aandeel van de rentelast op
de totale begroting liep op van 9,7 % in 1981 tot 14,1 % in 1989.307 Het
begrotingstekort leek zich na het begrotingsjaar 1986 (met een tekort van
ruim 221 miljard dollar) enigszins te stabiliseren rond 150 miljard dollar
in de begrotingsjaren 1987, 1988 en 1989. Voor 1990 zou het tekort echter
weer sterk oplopen en uitkomen op 220 miljard dollar.P" Dit laatste tekort
stond echter in geen verhouding met het voorschrift van de GRH-II wet
van 1987 die voorschreef dat het tekort in 1990 maximaal1 00 miljard dollar
mocht bedragen. AIleen al deze cijfers tonen aan dat de GRH-wet niet bleek
te werken. Hieraan dient te worden toegevoegd dat in 1987 de procedure
van de sequestration moest worden toegepast om het door de wet gestelde
maximum tekort te halen.t" Op het laatste moment bereikten president
Reagan en leiders van het Congres na vier weken intensieve onderhandelin-
gen een akkoord op 20 november 1987 waarin een reductie van het tekort
met ruim 30 miljard dollar werd voorzien."? Beide huizen van het
Congres stelden de definitieve begroting voor 1988 pas in de nacht van
21 op 22 december 1987 vast. Zodoende was het automatische bezuinigings-
mechanisme reeds in werking getreden. 311 In 1988 slaagden Huis en Senaat
erin reeds op 7 juni een begrotingsresolutie aan te nemen die binnen het
door de GRH-wet gestelde maximum tekort van 136 miIjard dollar

307 Historical Tables, Fiscal Year 1992, p. 85/86; 105 en 71; zie tevens hieromtrent James
Edwin Kee, The President's FY 1990 Budget: The Last Act in a Decade of Change, in:
Public Budgeting & Finance, summer 1989, p. 14.

308 Historical Tables, Fiscal Year 1992, p. 17.
309 President Reagan begon hier aI mee eind oktober 1987 om in totaal 23 miljard dollar in

de begroting voor 1988 te snijden zolang hij met het Congres geen begroting had opgeste1d
die voldeed aan de eisen van de GRH-wet (International Herald Tribune, 21 oktober 1987,
p. 2). Op 20 november zou vervolgens het automatische bezuinigingsmechanisme in werking
treden.

310 International Herald Tribune, 21-22 november 1987, p. 1 en 6.
311 The Economist, 26 december 1987, p. 7. Het geschiedde in de vorm van een omnibus

spending act die aile 13 reguliere appropriation wetten bevatte.
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bleef.!" De dertien appropriation bills werden overigens ruim voor het
begin van het begrotingsjaar (op 1 oktober) vastgesteld. Opgemerkt dient
weI te worden dat 1988 een verkiezingsjaar was voor het presidentschap,
Huis van Afgevaardigden en een derde deel van de Senaat. Voor het eerst
sinds 1976 was het niet noodzakelijk om door rniddel van een continuing
resolution federale uitgaven te blijven continueren na de aanvang van het
nieuwe begrotingsjaar. In 1989 voldeed het Congres niet aan de eisen van
de GRH-wet. Dientengevolge tekende de nieuw gekozen president Bush
op 17oktober bevelen waarin het proces van het automatische bezuinigings-
mechanisme voor de derde maal in werking trad.l" Op 22 november
slaagde het Congres er pas in de begroting voor 1990 vast te stellen en
een verIaging van het tekort met 14,7 miljard dollar te bereiken. Maar liefst
4,6 rniljard van dit laatste bedrag werd ontleend aan de opbrengst van het
automatische bezuinigingsmechanisme.!"

2.2.9.4 De Budget Enforcement Act van 1990

Begin 1990 werd al snel duidelijk dat de situatie rond de begroting hopeloos
dreigde te worden. In de ontwerp-begroting van president Bush die hij in
januari 1990 bij het Congres had indiend, was te lezen dat de President
verwachtte dat in 1993 het begrotingstekort tot nul gereduceerd zou zijn.
Het CBO maakte in maart 1990 echter een berekening waaruit blijkt dat
de President veel te optirnistisch was; het CBO verwachtte een tekort van
ongeveer 94 rniljard dollar in 1993.315Bovendien werd steeds duidelijker
dat het Witte Huis al jarenlang uitgavenprograrnrna's buiten de officiele
begroting bracht (off-budget) om te kunnen voldoen aan de eisen van de
GRH-wet.316 Tevens tekenden zich eind 1989, begin 1990 de contouren
af van de gevolgen van het failliet van de Federal Savings and Loan
Insurance Corp. Het S & L-drama dreigde de federale overheid vele
tientallen rniljarden dollars te gaan kosten. Een groot deel van dit bed rag
(30 rniljard) werd reeds in augustus 1989 off-budget verklaard. Beide
factoren wezen begin 1990 al snel op het failliet van de GRH-wet. 317

312 International Herald Tribune, 8 juni 1988, p. 2.
313 Idem, 18 oktober 1989, p. 3; het ging om in totaal 16,1 miJjard dollar aan bezuinigingen,

voor de helft uit de defensiesector en de andere helft uit de niet-defensiesector.
314 Idem, 23 november 1989, p. 3.
315 Idem, 7 maart 1990 p. 2.
316 Zie een eerste analyse van de off-budget expenditures in The Economist, 4 maart 1989, p.

87 en 88.
317 International Herald Tribune, 9 augustus 1989, p. 4 (S & L-drama); 1 december 1989, p.
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Bovendien verscheen in maart 1990 een artikel in The Washington Post
van de voorzitter van de invloedrijke Ways and Means Committee van het
Huis van Afgevaardigden, Dan Rostenkowski, waarin hij onder meer
bepleitte de GRH-wet in te trekken. Het artikel van Rostenkowski bevatte
verder een vijfjarenplan voor een effectieve reductie van het begrotingste-
kort. 318 In mei 1990 startte een serie gesprekken tussen president Bush
en de leiders van het Congres om tot meerjarige afspraken te komen. Hierna
deelde de regering in juli mee dat het tekort inmiddels was opgelopen tot
231 miljard dollar. 319 Inmiddels sleep ten de onderhandelingen zich voort
en op 1 oktober 1990 bereikten beide partijen overeenstemming. 320Zolang
echter het Congres het resultaat van de onderhandelingen nog niet had aan-
vaard, diende president Bush een zogenaamde stopgap resolutie te tekenen
zodat de federale regering voor vijf dagen verder kon functioneren.?"
Uiteindelijk dreigde de President een dergelijke tweede resolutie niet te
ondertekenen indien het Congres het akkoord niet zou aanvaarden.F' Op
18 oktober aanvaardde de Senaat met een stemverhouding van 54-46 het
akkoord nadat het Huis twee dagen eerder met 227 tegen 203 stemmen
het akkoord had aanvaard. Beide huizen aanvaardden op 27 oktober de
definitieve versie met bijna gelijke stemverhoudingen. Op 5 november
ondertekende president Bush de Omnibus Budget Reconciliation Act van
1990.323Deze wet is derhalve in grote haast tot stand gekomen.

Het belangrijkste onderdeel van deze wet is Titel xm, de Budget
Enforcement Act (BEA).324 De BEA amendeert op diverse onderdelen
de begrotingsprocedurewetten van 1974 en 1985. De belangrijkste wijzi-
gingen zijn de volgende. Ten eerste beoogt de wet van kracht te zijn voor
een periode van vijf jaar, dat wil zeggen tot en met begrotingsjaar 1995.325

In deze periode dient in totaa1482 miljard dollar te worden bezuinigd. Deze

3 (Comptroller General Bowsher inzake de tekorten ten gevolge van wanbeheer) en 10-11
maart 1990, p. 8.

318 Idem, 14 maart 1990, p. 8.
319 Idem, 2 oktober 1990, p. 18.
320 Idem, p. 23.
321 Idem, p. 2; de stopgap resolutie is afkomstig van het Congres.
322 Idem, 6-7 oktober 1990, p. 1 en 3. De tweede stopgap resolutie werd echter wei door de

President getekend zodat tot 19 oktober middelen beschikbaar waren om de overheidsinstellin-
gen te laten functioneren (Intemational Herald Tribune, 10 oktober 1990, p. 1)

323 Zie uitvoerig over deze lange en gecompliceerde wetsgeschiedenis Edward Davis and Robert
Keith, Budget Enforcement Act of 1990: A Legistative History, Congressional Research
Service, Washington D.C., 5 november 1990.

324 Public Law 101-508.
325 Idem, sec. 250 (b) en (c).
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besparingen moeten primair bereikt worden via een nieuw en strakker
mechanisme van sequestration (annuleren van de besteding van begrotings-
gelden). Indien de uitgaven de gestelde maxima per jaar per sector
overschrijden dan treedt dit mechanisme in werking voor drie afzonderlijke
sectoren van de federale begroting: defensie, binnenlandse en buitenlandse
uitgaven. Voor elk van deze drie sectoren geeft de wet uitgavenlimieten
of caps aan. Een algemene sequestration blijft wel mogelijk maar kan pas
na het begrotingsjaar 1993 in werking treden (zie hiervoor 2.2.9.2 inzake
het GRH-mechanisme).326 Het is derhalve mogelijk dat in een van de
drie sectoren bij uitgavenoverschrijding een sequestration plaatsvindt zonder
dat dit leidt tot ingrepen in de beide andere sectoren. Voor 1994 en 1995
worden de drie sectoren weer als een sector gezien. Vervolgens legt de
wet de macht van de Ways and Means Committee van het Huis en de
Finance Committee van de Senaat enigszins aan band en door een 'pay-as-
you-go' procedure voor te schrijven.F' Deze procedure houdt in dat
bepaalde programma's waar burgers rechten aan kunnen ontlenen (benefit
programs) niet kunnen worden uitgebreid of uitkeringen niet kunnen worden
verhoogd zonder dat daar tegelijkertijd een verhoging van de inkomsten
en/of een verlaging in andere programma's in dezelfde sector tegenover
staat. Indien dit niet het geval mocht zijn dan treedt ook hier het sequestrati-
on-mechanisme in werking dat het verschil tussen uitgaven en inkomsten
weer in evenwicht brengt. Een ander aspect van de wet is dat de wet in
eerste instantie grotere begrotingstekorten toestaat. Dit is deels te verklaren
uit het feit dat in de berekening het omvangrijke overschot van de sociale
zekerheid buiten beschouwing wordt gelaten. Volgens de wet mag het tekort
tot 327 miljard dollar in 1991 oplopen en moet het geleidelijk afnemen tot
een maximaal tekort van 83 miljard dollar in begrotingsjaar 1995 wanneer
de wet automatisch wordt beeindigd.?" Alhoewel deze maximumtekorten
tot 1995 zijn gespecificeerd, is het OMB gemachtigd de limieten te herzien,
tot driemaal per jaar, indien economische of technische omstandigheden
dit rechtvaardigen. Dit betekent derhalve een radicale wijziging van de
doelstellingen en het mechanisme (met name' across-the-board' kortingen)
van de GRH-wetten van 1985/1987. De omvang vanhet tekort en de mate

326 Idem, sec. 250-258c dat een uitvoerige procedure bevat met betrekking tot de sequestration;
zie tevens Collender 1992, p. 24-26.

327 Idem, sec. 252.
328 Idem, sec. 601 (a); het tekort zou zeJfs hoger kunnen zijn omdat het sociale-zekerheidsfonds

en de U.S. postdienst buiten de tekortberekeningen worden gehouden; zie sec. 13301.
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van bezuinigingen zijn nu gekoppeld aan de economische ontwikkelingen
en niet langer meer gefixeerd. 329

De Budget Enforcement Act brengt derhalve belangrijke wijzigingen
aan in de verantwoordelijkbeden en bevoegdheden van President en Congres
in de begrotingsprocedure. Vastgesteld kan worden dat de rol van het OMB
aanzienlijk is versterkt omdat dit bureau uiteindelijk beslist wat de hoogte
van de uitgaven en inkomsten zal worden en of er derhalve een sequestration
nodig is.330Overigens hebben beide Appropriations Committees van Huis
en Senaat voordeel bij deze wet omdat beide commissies thans tevoren weten
wat de maximale uitgavenlimieten per sector zijn en niet meer hoeven te
wachten op de begrotingsresolutie waarin deze limieten zijn opgenomen.
Indien deze resolutie niet op uiterlijk 15 april is aangenomen (zie hierna
2.3.3) dan dienen beide comrnissies uit te gaan van de uitgavenlimieten
zoals die in de door de President ingediende begroting staan. Een en ander
zal ertoe kunnen leiden dat de appropriation bills onder het regime van
de BEA op tijd kunnen worden vastgesteld.P! Door het afgenomen belang
van de begrotingsresolutie is tevens de betekenis van beide Budget
Committees in de begrotingsprocedure afgenomen, tenzij de begrotingsreso-
lutie weer als instrument van additionele tekortreducties zal worden
gebruikt. 332

2.2.10 Conclusies

De strijd om de wijze waarop belastingen werden opgelegd aan de kolonien
vormde de aanleiding tot de Amerikaanse onafhankelijkbeid. Na de totstand-
koming van de Grondwet in 1787 slaagden de eerste staatsmannen van de
federatie er opvallend snel in een goed controlemechanisme ten aanzien
van de inkomsten en uitgaven op te zetten. Hierbij diende het Britse systeem
als lichtend voorbeeld, zoals duidelijk kan worden afgeleid uit het door
Alexander Hamilton ontworpen begrotingsstelsel. Het eerste en belangrijkste
probleem dat zich direct in de praktijk na 1787 voordeed was de vraag of
en in hoeverre de minister van financien uitvoerder diende te zijn van de
besluiten van het Congres. In de kern ging het dus direct al om de
machtsverhoudingen tussen Congres en executieve. Dit vraagstuk is nog

329 Zie hierover Collender 1992, p. 21-23.
330 Aldus Collender 1992, p. 27.
331 Collender 1992, p. 28.
332 Collender 1992, p. 28 en 29.
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steeds actueel, met dit verschil dat de President tot ongeveer 1900 geen
enkele rol van betekenis speelde in de begrotingsprocedure.

In de eerste helft van de 1ge eeuw blijkt het Congres de suprematie
te hebben op het terrein van de begrotingswetgeving. Hierbij is van belang
dat het Congres geleidelijk een uitgebreid stelsel van commissies en later
ook subcommissies had opgebouwd. Zonder kennis van dit netwerk van
commissies is de machtspositie van het Congres niet in kaart te brengen.
De machtigste commissies waren - en zijn nog steeds - beide Appropriati-
ons Committees van Huis van Afgevaardigden en Senaat en hun respectieve
subcommissies. Door dit stelsel van commissies die elk afzonderlijk over
een deel van de begroting besluiten, trad rond 1900 een fragmentering van
de besluitvorming op. Bovendien werden besluiten over de inkomsten- en
de uitgavenkant van de begroting zonder onderlinge afweging genomen.

Al snel bleek na 1900 dat een ingrijpende herziening van de begrotings-
procedure noodzakelijk was. Vele - externe - commissies hebben aan
opeenvolgende herzieningen bijgedragen. Het belangrijkste resultaat was
de begrotingswet van 1921. Deze wet heeft vergaande consequenties gehad.
Vanaf dit moment zou de President geleidelijk een steeds belangrijkere rol
gaan spelen in het begrotingsproces. De belangrijkste factoren hierbij waren
de invoering van een executive en later unified budget en de ondersteuning
van de President door een eigen begrotingsbureau (eerst het Bureau of the
Budget en later het Office of Management and Budget). Van groot belang
bleek tevens de oprichting van het General Accounting Office, eveneens
in 1921. Dit laatste wederom naar Brits voorbeeld. Geconc1udeerd kan
worden dat de wet van 1921 heeft geleid tot een oms lag in de verhoudingen
tussen Congres en President ten aanzien van de begrotingsbesluitvorming.

Na de Tweede Wereldoorlog trachtte het Congres weer iets van zijn
begrotingsmacht terug te krijgen, maar diverse experimenten mislukten
vanwege het gebrek aan onderlinge overeenstemming tussen beide huizen.
WeI bleek van be lang dat het GAO formeel onderdeel werd van de
wetgevende macht en dat het Congres begon met het benoemen van
strafleden bij enkele commissies van Huis en Senaat, met name de
Appropriations Committees. Verdere pogingen om meer eenheid in de
begrotingsbesluitvorming te brengen, rnislukten. De coordinate van het
begrotingsbeleid van de President verliep veel beter.

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig onstonden ernstige spanningen
tussen Congres en president Nixon inzake de zeggenschap over de begroting.
Als antwoord hierop ontwierp het Congres de begrotingsprocedurewet van
1974 die primair beoogde de invloed van het Congres te versterken en een
heldere procedure voor te schrijven. Deze wet bleek de positie van het
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Congres in het algemeen te versterken. Met name is dit te danken aan de
instelling van begrotingscommissies in beide huizen van het Congres en
aan de oprichting van de Congressional Budget Office. Het ontstaan van
chronische tekorten op de federale begroting in de jaren tachtig leidde echter
tot een afbraak van de begrotingsprocedure volgens de wet van 1974.
Congres en President zochten hun toevlucht in het opstellen van wetten
die beogen het begrotingstekort via een strak bezuiningingsmechanisme
te verlagen. De wetten van 1985 en 1987 hadden echter geen succes. De
wet 1990 lijkt thans ook niet geheel aan de verwachtingen te voldoen.
Onmiskenbaar is echter dat de opeenvolgende begrotingsprocedurewetten
vanaf 1985 hebben geleid tot een sterkere positie van de President en het
OMB ten aanzien van de begrotingsbesluitvorming.
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2.3 De federale begrotingscyclus'

In deze paragraaf zal worden stilgestaan bij de begrotingscyclus van de
federale overheid. Allereerst zal worden aangegeven uit welke documenten
de begroting is samengesteld en hoe de begroting op hoofdpunten is inge-
deeld. Verder wordt aandacht besteed aan de voorbereiding en opstelling
van de begroting door de uitvoerende macht. Daarna volgt een beschrijving
van de behandeling van de begroting door het Congres. Tenslotte wordt
stilgestaan bij de uitvoering en evaluatie van de begroting.

2.3.1 Begrotingsdocumenten 1

De federale begroting zoals zij door het Office of Management and Budget
wordt samengesteld en door de President wordt ingediend bij het Congres
bestaat uit zeven documenten. Sinds de begroting voor 1991 worden de
zeven documenten bij het Congres ingediend als een - omvangrijk -
boekwerk. Dit document bestaat uit de volgende onderdelen.

Het eerste onderdeel, de begroting van de regering van de Verenigde
Staten vormt het basisdocument. Het bevat de begrotingsboodschap van
de President; een toelichting op de economische politiek en voorspellingen
waarop de begroting is gebaseerd; een omschrijving van de voorgestelde
uitgaven en inkomsten per functionele categorie en per departement en
beknopte tabellen die gegevens bevatten over voorgaande begrotingen op
basis van bepaalde begrotingsbeginselen. Dit basisdocument, ook weI
kortweg als The Budget aangeduid, is het meest waardevolle document
aangezien het op zodanige wijze informatie biedt dat een vergelijking met
de begrotingen van voorgaande jaren goed mogelijk is.

Het tweede onderdeel betreft de Appendix. Hierin worden de voorgestel-
de uitgaven tot in detail omschreven. Per departement worden in de termino-
logie van de Appropriations alle beleidsvoomemens en fmancieringswijzen
per programma aangegeven voor zover die onder de bevoegdheid van een
departement vallen. De omvang van dit document is dan ook te vergelijken
met een telefoonboek van een grote Amerikaanse stad. 2 Dit document leent

>I< Zie bijlage: schematisch overzicht begrotingscyclus vs.
Hierbij is met name gebruik gemaakt van Collender 1992. Dit hoek verschijnt jaarlijks en
geeft een goed inzicht inde complexe begrotingsprocedures van de federale overheid. Tevens
is gebruik gemaakt van gegevens uitde voorlopige begroting van president Bush van 6januari
1993 (Budget Baselines, HistoricalData, and Alternatives for the Future, WashingtonD.C.,
January 1993).

2 Daar komt nog bij dat het lettertype ook te vergelijken is met dat van een telefoonboek.
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zich derhalve minder voor analyse van de begroting in het algemeen maar
biedt weI een inzicht in de exacte samenstelling van iedere begrotingspost.

Het derde onderdeel omvat de belangrijkste onderwerpen van de
begroting. Hierin wordt een gedetailleerde uitleg en motivering gegeven
van de belangrijkste voorstellen van de begroting van de President. Het
document is niet geschikt om als basis te dienen voor een discussie over
aIle voors en tegens van een bepaalde begrotingspost aangezien het slechts
op hoofdlijnen de opvattingen van de regering aangeeft.

Het vierde onderdeel geeft de begroting in het kort weer. Door middel
van samenvattingen, vergelijkende en historische tabellen en fraai gekleurde
grafieken worden de hoofdlijnen van de begroting geschetst. Dit document
kan niet op zichzelf worden beschouwd maar is bedoeld voor ondersteunende
infonnatie.

Het vijfde onderdeel bevat speciale analyses van de begroting. In elf
afzonderlijke rapportages worden de federale uitgaven op zodanige wijze
beschreven dat beleidsvoornemens per onderwerp worden gerangschikt.
Hierbij wordt dus geen rekening gehouden met functionele categorieen en/of
departementsindeling.? Deze analyses omvatten tevens alternatieve begro-
tingsmogelijkheden, schattingen vande begrotingsuitgaven bij ongewijzigd
beleid en gegevens over de omvang van het nationale inkomen. Aangezien
deze rapporten niet volledig objectief zijn (ze zijn opgesteld door het OMB),
is zorgvuldig gebruik noodzakelijk. Bovendien worden de gegevens in een
beschrijvende vonn gepresenteerd zodat een exacte beoordeling wordt
bemoeilijkt.

Het zesde onderdeel bestaat uit de Major Policy Initiatives en is het
meest politiek gekleurde document en beschrijft de doeistellingen van het
beleid van de President.

Het zevende onderdeelluidt Management of the United States Govern-
ment en bevat voorstellen van de President om de federale overheid
efficienter te laten functioneren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het
gebruik van computers en netwerken.

Thans enige opmerkingen over de indeling van de federale begroting.
De begrotingswet van 1974 vereist dat zowel de begroting van de President
als de begrotingsresoluties van het Congres alle programma's weergeven
die dienen ter vervulling van de nationale behoeften ('a detailed structure

3 Bijvoorbeeld: 'Aid to State and Local Government' en 'Research and Development'. Deze
activiteiten strekken zich uit over meer begrotingsposten en departementen.
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of national needs'). 4 Deze behoeften zijn opgebouwd uit algemene terreinen
van federale activiteiten zoals landbouw, volksgezondheid, defensie en
worden aangeduid als functions. Ieder programma wordt in een bepaalde
begrotingsfunctie ondergebracht die het best aansluit bij de belangrijkste
doelstellingen van dat programma. Welke agency of departement het
programma beheert,is hierbij niet van belang. Dit betekent dus dat meer
agencies of departementen betrokken kunnen zijn bij een begrotingsfunctie. 5

Omgekeerd bevat de begroting van een departement een aantal programma's
die onder meer begrotingsfuncties zijn onder te brengen.?

Overigens dient erop gelet te worden dat de begrotingsfuncties niet
automatisch samenvallen met de authorizations of appropriations van het
Congres. Meestal omvatten deze wetten een aantal onderdelen van diverse
begrotingsfuncties. De functies stemmen ook niet overeen met de drie
hiervoor besproken sectoren van de BEA van 1990.

De begrotingsfuncties zijn op hun beurt weer onderverdeeld in
subfuncties.? De begrotingsfuncties zijn voorzien van nummer en titel.
De functies van de begroting voor begrotingsjaar 1994 zien er als voIgt
uit:

Nummer
050
150
250
270
300
350
370
400
450
500
550
570

Titel
National Defense
International Affairs
General Science, Space and Technology
Energy
National Resources and Environment
Agriculture
Commerce and Housing Credit
Transportation
Community and Regional Development
Education, Training, Employment and Social Services
Health
Medicare

4 Public Law 93-344, section 601, m.n. (d) en (i) (Amendement op de Act van 1921).
5 De functie nationale defensie verschilt van het departement van defensie aangezien deze

functie ook enkele programma's m.b.t. atoomenergie bevat en deze programma's vallen
onder het beheer van het departement van energie.

6 Zo beheert het ministerie van Financien vele programma's die in acht verschillende
begrotingsfuncties zijn onder te brengen.

7 Begrotingsfunctie 400: Transport is onderverdeeld in de functies 401: transport over de grond,
402: transport door de lucht, 403: transport over water en 407: andere vormen van transport.
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600
650
700
750
800
900
920
950

2.3.2

Income Security
Social Security"
Veterans Benefits and Services
Administration of Justice
General Government
Net Interest
Allowances
Undistributed Offsetting Receipts?

De begrotingsvoorbereiding

De voorbereiding en opstelling van de begroting geschiedt onder volledige
verantwoordelijkheid van de President. 10 Hij wordt daarbij met name
ondersteund en geadviseerd door zijn Bureau voor Beheer en Begroting
(Office of Management and Budget, OMB) , de Raad van economische
adviseurs (Council of Economic Advisers, hierna: CEA) en het departement
van Financien."

Aangezien de Budget Acts slechts enkele bepalingen bevatten met betrek-
king tot de voorbereiding en opstelling van de begroting voordat indiening
bij het Congres plaatsvindt," is een nauwkeurige beschrijving van deze
procedure zeer moeilijk." Desalniettemin is het mogelijk op basis van
de voorhanden zijnde literatuur en de ter plaatse verkregen inlichtingen
enig inzicht te krijgen in de gangbare procedure (zie tevens de schematische
weergave in de bijlage). Hieraan vooraf gaat een korte beschouwing over
de drie genoemde organen die de President ondersteunen bij zijn begro-
tingsopstelling.

2.3.2.1 De Troika

Sinds 1960 wordt de begrotingspolitiek van de President voornamelijk be-
paald door de adviezen van zijn Troika: de begrotingsdirecteur (van het

8 Social Security werd tengevolge van de BEA buiten de begroting gebracht.
9 Het betreft hier de pensioenpremies van werknemers, renten en aandelen in olie-inkomsten

van Diet-continentale velden en inkornsten van eigendommen van de federale regering: zie
verder uitvoerig Collender 1992, Appendix D, p. 175-186.

10 Zie hiervoor 2.1.2.2.
II Aronson 1985, p. 256.
12 Public Law 93-344, sections 601 tim 605, 607 en 801; Public Law 99-177, sec. 241; en

Public Law 100-119, sec. 106 (t).
13 Fesler 1980, p. 197, Schuman 1988, p. 23-55 en Collender 1992, p. 41.
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OMB), de minister van financien en de voorzitter van de raad van econo-
mische adviseurs (CEA). 14 Zo bevat de zogenaamde voorjaarsnota (Spring
Preview) van het OMB een analyse die is gebaseerd op de voorziene hoogte
van de inkomsten die door het departement van financien wordt geschat,
het geplande uitgavenniveau, door de OMB-staf berekend en gegevens
inzake werkgelegenheid, inflatie en economische groei van de CEA. Deze
voorjaarsnota vormt het basisdocument waarmee het OMB de onderhandelin-
gen ingaat met de departementen en agencies over de hoogte van de uitgaven
en inkomsten van hun individuele programma's. 15

Het departement van financien speelt bij de gehele begrotingsvoorberei-
ding een uiterst beperkte roI. De oorzaak hiervan is de constitutionele, twee-
voudige verantwoordelijkheid van dit departement ten aanzien van het heffen
van belastingen en het dekken van de tekorten." Vandaar dat vanaf het
ontstaan van de Republiek de ministers van financien, Democratische en
Republikeinse, altijd de waakhonden van de fiscale wetgeving zijn
geweest. 17 Deze waakhondfunctie is een logisch gevolg van het feit dat
dit departement als een van de hoofdtaken het financieren van's lands
omvangrijke nationale schuld heeft.

Het OMB speelt daarentegen een uiterst belangrijke rol in het geheel.
Nadat in 1970 het Bureau of the Budget (BOB) is omgezet in het OMB, 18

is dit bureau geleidelijk uitgegroeid tot het omvangrijkste orgaan dat de
President ondersteunt bij zijn uitvoerende taken. 19 Zoals uit het hiernavol-
gende zal blijken, speelt het OMB voortdurend een centrale rol bij de be-
grotingsopstelling. Met name treedt dit bureau op als intermediair tussen
de President en de diverse departementen en agencies. Dit betekent dat
het OMB een (machts- )factor van belang is aangezien zijn hoofdtaak onder
meer bestaat uit de jaarlijkse analyse en beoordeling van de voorgenomen
uitgaven van de departementen en agencies. 20 Wanneer men hierbij bedenkt

14 De term troika vindt men o.a. terug bij Ernest C. Betts If. en Richard E. Miller in: Lynch
1981, p. 141.

15 Wildavsky 1988, p. 22 en 23.
16 Griffith 1978, p. 79 en 85; zie in dit verband Article I, Sec. 9, subs. 7.
17 Stockman 1986, p. 257 en 258.
18 Zie over het ontstaan van het BOB in 1920, hiervoor 2.2.3. Formeel werden in 1970 de

taken van het BOB overgedragen aan de President die op zijn beurt bij uitvoerend besluit
deze taken weer delegeerde aan het OMB. Ret besluit laat de mogelijkheid open dat in de
toekomst bepaalde taken worden opgedragen aan andere agencies.

19 Ret OMB telt thans ongeveer 560 medewerkers en heeft een jaarlijkse begroting van $ 58
miljoen.

20 Over die machtsfactor van het OMB, zie met name Fesler 1980, p. 60 en over het OMB
als obstakel voor de groei van de begroting van agencies: Lance T. Leloup en William B.
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dat de begrotingsprocedure het enige samenhangende besluitvonningsproces
is van de uitvoerende macht dan kan men uit deze twee factoren afleiden
dat het OMB als een spin in het web van de begrotingscyclus opereert. 21

Voor de volledigheid zij er nog op gewezen dat het OMB ook enige niet-
budgettaire taken vervult. Zo zijn agencies verplicht hun voorstellen voor
nieuwe wetgeving of amendementen op bestaande wetten aan het OMB
voor te leggen alvorens ze naar het Congres te sturen. Het OMB stelt de
agencies vervolgens op de hoogte of hun voorstellen wel passen in het
programma van de President.f Bovendien dient het OMB in relatief korte
tijd elke door het Congres goedgekeurde wet te beoordelen alvorens de
President zijn goedkeuring verleent dan weI zijn veto uitspreekt. Tevens
dient de President op de hoogte te zijn van de opvattingen van de betrokken
agencies hieromtrent. 23 Verder assisteert het OMB de President bij zijn
verantwoordelijkheden als uitvoerende macht met betrekking tot administra-
tieve coordinatie en beheer. Tenslotte staan medewerkers van het OMB
vrijwel dagelijks in contact met de belangrijkste agencies en departementen.
Op deze wijze kan het OMB de President op de hoogte houden van de
ontwikkelingen op aile niveaus van politieke besluitvonning en programma-
uitvoering."

Wat de raad van economische adviseurs (CEA) betreft kan worden
gesteld dat hij op diverse momenten in de begrotingsvoorbereiding een
adviserende rol speelt. De CEA heeft tot taak in samenwerking met het
OMB en het departement van financien de President te adviseren over de
te verwachten economische en fiscale ontwikkelingen. Meestal gaan deze
voorspellingen vergezeld van aanbevelingen ten aanzien van de voorgenomen
hoogte van uitgaven en inkomsten, waarbij tevens een verband wordt gelegd
met een gezonde economische ontwikkeling. De CEA maakt evenals het
OMB deel uit van de Executive Office van de President" en is samenge-

Moreland, Agency Strategies and Executive Review: The Hidden Politics of Budgeting,
in: Public Administration Review, Vol 38 (1978), p. 232-239.

21 Voor een interessant en levendig verslag hiervan leze men de memoires van Stockman (1986)
die van 1981 tot 1985 directeur van het OMB is geweest tijdens de Reaganregering.

22 Over deze 'legislative clearance' rol van het OMB zie uitgebreid: Robert S. Gilmour, Central
Legislative Clearance: A Revised Perspective, in: Public Administration Review, Vol. 31
(1971), p. 150-158.

23 Zie hierover uitgebreid Stephen J. Wayne en James F.e. Hyde jr., Presidential Decision-
Making on Enrolled Bills, in: Presidential Studies Quarterly 7 (1978) p. 284-295.

24 Zie hierover uitgebreid James W. Davis en Randall B. Ripley, The Bureau of the Budget
and Executive Branch Agencies: Notes on Their Interaction, in: Journal of Politics 29 (1967),
p. 749-769.

25 Zie over het ontstaan van het CEA in 1946 en de eerste jaren: Ronald C. Hood, Reorganizing

138



De Verenigde Staten van Amerika

steld uit een kleine staf van economische deskundigen." De voorzitter
van de CEA vertegenwoordigt de raad bij de hoorzittingen van de
Appropriations commissies van het Congres.

2.3.2.2 De procedure

De voorbereiding en opstelling van de begroting voor het nieuwe begrotings-
jaar wordt volledig beheerst door het wettelijke voorschrift dat de President
tussen de eerste maandag van januari en de eerste maandag van februari
de begroting moet indienen bij het Congres"

In het algemeen starten de voorbereidingen in de maand maart
voorafgaand aan het jaar waarin de begroting moet worden ingediend bij
het Congres. Zoals hiervoor al is aangegeven wordt de begroting opgesteld
tijdens diverse overlegronden tussen President, OMB en departementen
en agencies.

In maart, of eerder bij sommige grate departementen of agencies,
evalueren de departementen en agencies hun bestaande werkzaamheden,
taken en programma's met het oog op de komende jaarlijkse begroting.
Tegelijkertijd ontwikkelt het OMB op basis van internationale en nationale
economische ontwikkelingen een voorspelling met betrekking tot de te
verwachten economische vooruitzichten. Tevens worden fiscale voor-
spellingen in overleg met de CEA en het ministerie van financien opgesteld.
Beide documenten dienen als basis voor de bespreking van de begro-
tingsdirecteur met de President en de betrokken leden van het kabinet over
de hoofdlijnen van de begrotingspolitiek. Hierna worden de uitkomsten
van dit overleg vertaald in politieke richtlijnen die worden vastgelegd in
de zogenaamde Spring planning Preview.

In april, begin mei zendt het OMB op basis van deze voorjaarsvoorspel-
ling specifieke doelstellingen met betrekking tot de hoogte van de
toewijzingen en uitgavennaar de departementen en agencies . Tegelijkertijd
stellen de departementen en de agencies hun eigen begrotingswensen op.

the Council of Economic Advisers, in: Political Science Quarterly, Vol. 26 (1954), p. 413-
437.

26 Het CEA bestaat uit ongeveer 10 leden en wordt ondersteund door 40 stafleden. De invloed
van het CEA zou onder de huidige president Clinton wei eens kunnen afnemen omdat Clinton
in januari 1993 de National Economic Council (NEC) installeerde. Deze raad onder leiding
van de econome Thijsen dient de President voortdurend raad en advies te geven over aile
te nemen maatregelen op financieel -economisch terrein.

27 U.S. Code, title 31, sec. 1105 (a) en Collender 1992, p. 30. Stockman drukt bet wat
plastischer uit door te stellen dat de drukpersen bepalen wanneer de ontwerpbegroting gereed
moet zijn (Stockman 1986, p. 103, zie ook Wildavsky 1979, p. 10).
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Het gaat hierbij om een overzicht van de kosten van bestaande en toe-
komstige programma's, een toelichtende en uitgebreide motivering in de
vorm van memoranda en een analytische studie waarin de belangrijkste
doelstellingen, de eventuele alternatieven en een vergelijking tussen kosten
en effectiviteit zijn opgenomen. Beide stukken, van het OMB en van de
departementen en agencies, worden in onderling overleg besproken en
vergeleken. In mei brengt het OMB de uitkomsten van dit over leg samen
in een totaaloverzicht van de geschatte uitgaven en vergelijkt dit met de
geschatte inkomsten. In overleg met de CEA en het ministerie van financien
worden hierna aanbevelingen aan de President opgesteld omtrent de te
volgen begrotingspolitiek, de programmakeuzes en de begrotingscijfers.
Direct hierop voIgt hieromtrent het overleg met de President.

Injuni stelt het OMB technische instructies op voor de voorbereiding
van de begroting. De departementen en agencies vertalen deze instructies
op hun beurt weer in concrete, interne instructies voor hun interne diensten
en afdelingen die de begroting opstellen. Inmiddels stelt de President in
nauw overleg met de directeur van het OMB algemene richtlijnen op en
bepaalt hij tevens de hoogte van de individuele begrotingenuitgaven van
de departementen en agencies. 28 Hierna werkt het OMB de besluiten van
de President nader uit in een algemeen overzicht van het gehele federale
regeringsbeleid, het voorgenomen nieuwe beleid en de daarbij aansluitende
hoogte van de begrotingsuitgaven van de departementen en agencies. De
hoofden van deze instanties worden op basis van dit algemeen overzicht
geinstrueerd. In aansluiting hierop worden de schattingen van de uitgaven
van de departementen en agencies samengevoegd tot een geheel en voIgt
tevens de opstelling van de Mid-Session Review dat met de President wordt
besproken en naar het Congres wordt gestuurd. Deze Review bevat een
overzicht van de lopende begroting.

Vanjuli tot september worden door de departementen en agencies de
richtlijnen van de President en OMB nader uitgewerkt in hun individuele
begrotingen. In deze fase worden de begrotingen tot in detail opgesteld.
Het OMB verleent hierbij de nodige assistentie. Nadat aldus de individuele
begrotingen en programma's zijn opgesteld, analyseert het OMB het geheel

28 Tijdens de presidentschappen van Kennedy en Johnson was de hier genoemde procedure
niet van toepassing op het departement van defensie. In direct overleg tussen minister
McNamara en de President werd de hoogte van de defensiebegroting vastgesteld. Sinds
president Nixon's tijd is er wei sprake van een 'begrotings-richtlijn'. Het duurde vaak tot
Kerstmis alvorens de totale uitgaven voor defensie werden vastgelegd. Tijdens de Reaganrege-
ring was de defensiebegroting een voortdurende bron van conflict tussen minister Weinberger
en begrotingsdirecteur Stockman (Stockman 1986, p. 300-323).
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en neemt de President eventueel nadere besluiten. Na het zomerreces organi-
seert het OMB met vertegenwoordigers van de departementen en agencies
hoorzittingen. Op deze - besloten - hoorziningen" worden begrotingen
en programma's geanalyseerd. Deze analyse vormt op haar beurt de
grondslag voor de analyse van de begrotingsdirecteur die later met de Pre-
sident wordt besproken.

In de maanden september tot november stellen de departementen en
agencies hun defmitieve ontwerp-begroting op. Tevens worden deze begro-
tingsstukken van toelichtingen voorzien en wordt een meerjarenraming voor
de naaste toekomst bijgevoegd. Het OMB herziet vervolgens de voorspellin-
gen met be trekking tot de economische en fiscale ontwikkelingen. Hierna
worden de programma's met de betrokken departementen en agencies
bediscussieerd in samenwerking met de CEA en het ministerie van financien.
In het licht van de economische vooruitzichten en de besluiten van de
President gaat het OMB over tot de opstelling van zijn aanbevelingen ten
aanzien van de begroting. Deze aanbevelingen worden met de President
besproken, die hierna besluit over de hoogte van de totale begrotingsuitgaven
en de hoogte van de individuele begrotingsuitgaven van elk departement
en agency. Door het OMB worden de hoofden van departementen en
agencies ingelicht over de beslissingen van de President, waarna zij hun
begrotingen aanpassen. Eind november beziet het OMB nogmaals in
samenwerking met de CEA en het ministerie van financien de economische
en fiscale vooruitzichten, die begin december met de President worden
besproken.

In december en januari stelt het OMB op basis van de hiervoor
genoemde stukken de begrotingsboodschap van de President aan het Congres
op. Tevens worden de zeven begrotingsdocumenten opgesteld (zie hiervoor
2.3.1). Hierna volgt de laatste bespreking met de President die eventueeI
op basis van de economische voorspellingen de begrotingsboodschap wijzigt
en vaststelt. Het OMB draagt vervolgens de verantwoordelijkheid voor het
drukken van de begrotingsdocumenten." Tussen de eerste maandag in
januari en de eerste maandag van februari dient de President de begroting
in bij het Congres."

29 Het hoofd van een agency is verantwoordelijk voor de geheirnhouding van de gegevens.
(Citaat uit een OMB circuJaire A-1Oin Lance T. Leloupen WilliamB. Moreland a.w. (noot
20) p. 233).

30 Zie hiervoor noot 27.
31 Tijdens een presidentswisseling (,transition ') loopt de procedure iets anders. AIhoewel de

zittende President de begroting voor het nieuwe begrotingsjaar bij het Congres indient, pleegt
de nieuwe President zo snel mogelijk na zijn inauguratie een aanpassing bij het Congres
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Wat betreft deze procedure dient het volgende nog te worden opgemerkt.
Aangezien de meeste hoofden van departementen tevens lid zijn van het
kabinet" kan de hier beschreven procedure worden doorkruist door
afspraken tussen de President en de betrokken minister. Zoals hiervoor
reeds aangeduid (noot 28) geldt dit met name voor de begroting van
defensie. Volledigheidshalve zij er op gewezen dat de directeur van het
OMB ook lid is van het kabinet. 33

Alhoewel de President uiteindelijk de beslissingen omtrent de begroting
moet nemen, is zijn rol in deze procedure naar tijd gemeten nogal beperkt.
Gezaghebbende waarnemers schatten dat de President gemiddeld 20-40 uur
per jaar van zijn tijd besteedt aan de jaarlijkse begrotingsopstelling. 34 Van
president Clinton is al bekend dat hij veel meer uren zal besteden aan
begrotingskwesties. Het wekt dan ook geen verwondering dat het OMB
is uitgegroeid tot de belangrijkste schakel in de gehele procedure.

2.3.3 De begrotingsbehandeling door het Congres

De behandeling van de begroting door het Congres wordt in hoofdlijnen
geregeld door de begrotingswetten van 1974 en 1990.35 De begrotingswet
van 1990 bevat een groot aantal wijzigingen van deze procedure gebaseerd
op een nieuw tijdschema.

in te dienen. President Clinton deed dit door op 17 februari 1993 een 'programma voor
econornisch herstel' bij het Congres in te dienen, Dit programma hield nogal wat budgettaire
wijzigingen in. Zie over de presidentswisseling Carter 1982, p. 590 en Stockman 1986,
p. 93-113, die een levendig verslag geeft van de 'machtsovemame' en met name de
budgettaire aspecten hiervan in 1981.

32 Naar gewoonte in ieder geval de ministers van buitenlandse zaken, defensie, financien, justitie,
binnenlandse zaken, landbouw, handel, werkgelegenheid, transport, energie, onderwijs,
volkshuisvesting en volksgezondheid. (Concise Dictionary of American History, New York
1983, p. 138). Het kabinet telde in 1991 15 leden, tevens hoofden van departementen en
agencies (Washington Post, 2 oktober 1991, p. A21).

33 Stockman 1986, p. 115.
34 Fesler meent dat met name de presidenten Truman, Johnson, Ford en Carter meer tijd staken

in de details van de begroting dan andere presidenten (Fesler 1980, p. 167, noot 5). Uit
de memoires van David Stockman is op te maken dat president Reagan wat meer tijd
besteedde aan de begroting maar er verder heel weinig van begreep (Stockman 1986, p.
17 en 405).

35 Public Law 93-344 m.n. title Ill: Congressional Budget Process (sections 300 tim 311) en
Public Law 101-108, Title XIII, Budget Enforcement.
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Dit tijdschema ziet er als volgt uit":

1. Vijf dagen voor de President
zijn begroting bij het

CBO publiceert het
sequester preview report.

Congres indient, recent:
29-1-1992 en 6-1-1993

2. Tussen eerste maandag van
januari en eerste maandag
van februari

President dient de begroting
bij het Congres is.

3. Binnen zes weken nadat
de President de begrating
bij het Congres heeft
ingediend

Aile commissies van Huis en
Senaat publiceren hun views
and estimates reports aan de
begrotingscommissie van hun
eigen huis.

4. Rond 15 april Congres moet de begrotingsreso-
lutie voor het volgende jaar
opstellen. Indien dit niet op 15
april is geschied, dan ontvangen
de appropriations committees
allocatie- instructies gebaseerd op
de bedragen zoals die in de be-
grating van de President zijn
opgenomen.

5. 15 mei Het Huis kan de appropriations
bills voor het volgende jaar gaan
vaststellen ook al is er nog geen
begrotingsresolutie vastgesteld.
Congres besluit eventueel over de
reconciliation bill.

6. Rond 15 juni

7. Rond 30 juni Ret Huis wordt geacht alle ap-
propriations bills (13) vast te

36 Collender 1992, p. 34 Dit tijdschema en het schema in de bijlage laten de rol van de
authorization commissies overigens buiten beschouwing.
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stellen. Tevens laatste datum
voor het starten van de within-
session discretionary sequester

8. 1 juli Eerste datum waarop een look
back discretionary sequester kan
worden gestart.

9. 15 augustus CBO publiceert zijn geactuali-
seerde sequestration report.

10. 20 augustus OMB publiceert zijn geactuali-
seerde sequestration report.

11. 30 september Laatste datum voor het starten
van look-back descretionary
sequester.

12. 1 oktober Aanvang nieuwe begrotingsjaar.

13. tien dagen na het einde
einde van de zitting
van het Congres

CBO publiceert zijn definitieve
sequestration report.

14. vijftien dagen na het
einde van de zitting
van het Congres

OMB publiceert zijn definitieve
sequestration report. De
President vaardigt aan alle depar-
tementen en agencies een se-
questration order uit die direct
van kracht wordt.

Aan de hand van dit tijdschema kan de gevolgde procedure in vier fasen
worden onderscheiden.
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Fase 1: indiening begroting en eerste reactie Congres. 37

Het sequester preview report van het CBO is van groot belang voor het
mechanisme van de BEA-procedure. Het rapport geeft schattingen van ten
eerste de discretionary spending. Dit wil zeggen dat het CBO voor het
lopende jaar en de volgende begrotingsjaren tot en met 1995 de maximale
uitgavennormen van de drie sectoren (defensie, internationaal en nationaal)
berekent, waarbij het CBO zich baseert op de te verwachten beleidswijzi-
gingen in de begroting van de President en andere wijzigingen die zich
recentelijk hebben voorgedaan. Ten tweede bevat het rapport een opsomming
van verplichte uitgaven en geschatte inkomsten en de eventuele gevolgen
voor het tekort (pay-as-you-go). Indien het tekort op de begroting volgens
dit overzicht te hoog zou oplopen dan bevat het rapport tevens een
percentage waarmee de uitgaven overeenkomstig dienen te worden verlaagd
indien Congres en President geen passende maatregelen nemen. Ten derde
bevat het rapport een berekening van het te verwachten maximale tekort
op de begroting nadat alle aanpassingen en kortingen (sequestration) die
noodzakelijk zijn, zouden zijn doorgevoerd. Ook dit laatste cijfer is onder
voorbehoud van maatregelen door Congres en President nog te nemen.

Dit rapport van het CBO aan het begin van de begrotingsprocedure is
derhalve bedoeld om Congres en President zo goed mogelijk te informeren
over de kosten van wetgeving die het voorgaande jaar is vastgesteld en -
bij overschrijding van het maximum uitgavenplafond per sector - aan te
geven hoe men een sequestration kan voorkomen door passende maatregelen
te nemen. Deze passende maatregelen hebben betrekking op 6f beperking
van de uitgaven van de diverse programma's 6f de verhoging van de
inkomsten.

Hiema dient het OMB binnen zes dagen na de publikatie van het CBO
rapport zijn eigen sequester preview te publiceren. In dit rapport moet het
OMB tevens verschillen aangeven en beargumenteren met betrekking tot
het CBO rapport. 38 Meestal is het rapport van het OMB onderdeel van
de begroting van de President.

De begroting die de President tussen begin januari en begin februari
jaarlijks indient," heeft sinds de BEA van 1990 aan belang gewonnen.
De nieuwe procedures bevatten onder meer het voorschrift dat de begroting

37 Collender 1992, p. 39-46.
38 Public Law 101-508, sec. 254 (a), (b) en (d).
39 In 1993 was dit op 6 januari en de herziene begroting van president Clinton volgde op 14

april.
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van de President economische vooruitzichten moet bevatten. Deze
schattingen zijn gedurende de gehele verdere procedure van belang.
Bovendien bevat de begroting voor aIle drie sectoren uitgavenlimieten die
worden gebruikt om uit te maken hoeveel per sector voor het komende
begrotingsjaar mag worden uitgegeven. Indien het Congres rond 15 april
geen begrotingsresolutie heeft vastgesteld dan zijn deze uitgavennormen
richtinggevend voor de appropriation committees. De begroting van de
President dient tevens een tekort te bevatten dat niet hoger is dan het door
CBO en OMB voor dat jaar berekende maximum tekort. Om deze redenen
zal de begroting van de President niet meer zo snel 'dead on arrival' worden
verklaard als in het verleden het geval is geweest. 40

Na ontvangst van de begroting organiseert het Congres in de eerste
weken een groot aantal hoorzittingen voor vele commissies van Huis en
Senaat. 41 De begrotingscommissies houden hoorzittingen die gericht zijn
op de beoordeling van de totale begroting met het oog op de begrotingsreso-
lutie. Naast ambtenaren wordenmeestal economische deskundigen gehoord
over hun visie inzake het door de President voorgestelde begrotingsbeleid.
Bovendien worden belangengroeperingen, andere leden van het Congres
en medewerkers van het CBO gehoord. Tegelijkertijd vindenhoorzittingen
van de authorization en appropriation committees en hun subcommissies
plaats. Tijdens deze bijeenkomsten worden personen gehoord die deskundig-
heid hebben over specifieke onderdelen van de begroting. Op basis van
deze hoorzittingen dienen aIle vaste commissies aan hun begrotingscom-
missie hun views and estimates te rapporteren.? Dit dient binnen zes weken
na de indiening van de begroting bij het Congres te gebeuren. Tegelijkertijd
rapporteert de Joint Economic Committee over haar aanbevelingen inzake
een wenselijke begrotingspolitiek in het kader van de Employment Act van
1946 (zie hiervoor 2.2.5).43 Deze rapportages zijn de eerste reactie van
het Congres op de nieuwe begroting en dienen als leidraad voor de verdere
procedure inzake de vaststelling van de begroting. Alhoewel de rapportages
inzake views and estimates niet bindend zijn voor de commissies is deze
fase toch belangrijk omdat vaak blijkt dat het opnemen of schrappen van
specifieke uitgavenposten en- programma's in de latere procedure niet meer
mogelijk is.

40 Collender 1992, p. 4l.
41 Public Law 99-177, sec. 201 (b), amendement op sec. 301 (e) van de begrotingswet van

1974.
42 Public Law 99-177, sec. 301 (d); zie tevens Collender 1992, Appendix B, p. 161-171 die

enkele voorbeelden geeft van dergelijke rapporten.
43 Idem, sec. 301 (d); zie hierover Aronson 1985, p. 259 noot 18.
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Fase 2: opstelling begrotingsresolutie en schikking"

Op basis van de views and estimates van de vaste commissies van Huis
en Senaat stellen beide begrotingscommissies rond 15april de begrotingsre-
solutie Op.45Deze resolutie bevat in feite de begroting zoals het Congres
die voor het komende en de volgende vijfbegrotingsjaren wil gaan vaststel-
len. De resolutie legt de totale bedragen vast voor de bevoegdheid om
verplichtingen aan te gaan (budget authority), de uitgaven (outlays), de
inkomsten (en het hierop gebaseerde tekort of overschot) en de resolutie
bevat een verdeling van deze totale bedragen over de begrotingsfuncties.
Tenslotte bevat de resolutie een aparte paragraaf inzake de omvang van
de nationale schuld. De begrotingsresolutie heeft ten doel de comrnissies
van het Congres een blauwdruk te geven van de nog vast te stellen
begroting. Indien de resolutie is aangenomen dan dienen de comrnissies
zich te houden aan de specifieke maximum uitgavenlimieten die de resolutie
per sector en per programma aangeeft. Indien commissies later toch afwijken
van de gestelde norm en in de begrotingsresolutie dan treedt automatisch
een groot aantal procedurele restricties in werking. Zoals hiervoor reeds
is aangegeven (2.2.9.4) geeft de BEA van 1990 zelf de limieten per sector
voor de begrotingsjaren tot en met 1995 aan." De begrotingsresolutie
dient derhalve in aIle opzichten binnen de door deze wet gestelde limieten
te blijven. Bovendien bevat de begrotingsresolutie slechts totale bedragen
per begrotingsfunctie (line-by-line). Dit om te voorkomen dat de begrotings-
commissies de bevoegdheden van de vaste commissies usurperen. De
authorization, appropriation en revenue committees blijven in essentie vrij
om te beslissen wat men wenselijk acht, mits de commissies maar binnen
de totale uitgavenlimieten per sector blijven.

De bespreking en vaststelling van de begrotingsresolutie is aan strakke
en zeer gedetailleerde procedurevoorschriften onderworpen. Zo is het
algemene debat beperkt tot maximaal tien uur en mogen amendementen
slechts onder de five-minute rule worden ingediend, hetgeen wil zeggen
dat elk lid slechts vijf minuten mag spreken. Ook de aard en omvang van
de amendementen is aan strikte regels onderworpen."

Tijdens het overleg (conference) tussen Huis en Senaat over de begro-
tingsresolutie moeten de deelnemers aan dit overleg tevens een begrotings-

44 Collender 1992, p. 47-58.
45 Public Law 99-171, sec. 301 (a).
46 Public Law 101-508, sec. 601 (a) (2).
47 Collender 1992, p. 51 en 52.
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rapport bij de resolutie opstellen. Dit rapport, the joint statement of
managers, bevat een toedeling van de bevoegdheid om verplichtingen aan
te gaan, en tot het doen van uitgaven en uitgaven voor entitlements (voor
het Huis) of voor sociale zekerheid (voor de Senaat) aan alle commissies
van Huis en Senaat die de wettelijke bevoegdheid hebben om over het hun
regarderende deel van de begroting te beslissen. De BEA van 1990 vereist
tevens dat deze toedelingen betrekking hebben op alle volgende begrotingsja-
ren tot en met 1995.48 Vervolgens dienen de commissies zorg te dragen
voor een verdere toedeling over de subcommissies." Over deze onderver-
deling bericht iedere commissie Huis of Senaat 'promptly'.

De hier besproken begrotingsresolutie kan tevens zogenaamde schik-
kingsinstructies bevatten. Dit houdt in dat de resolutie instructies bevat
waarin de betrokken commissies van Huis en Senaat wordt opgedragen
wetgeving op te stellen die ertoe zal leiden dat de maximum limieten van
wet en resolutie zullen worden gerespecteerd. De schikkingsinstructies
(reconciliation) hebben een verplichtend karakter voor zover het Congres
wijzigingen wil aanbrengen in de verplichte uitgavenprogramma' s of
inkomsten. Aangezien het begrotingsakkoord van november 199050

specifieke limieten vastlegt en het tekort reduceert, zal de mogelijkheid
van het opstellen van schikkingsinstructies door het Congres meer worden
gebruikt om hetpay-as-you-go mechanisme te laten werken. Het antwoord
van de betrokken commissie(s) geschiedt in de vorm van het rapporteren
van een schikkingsvoorstel aan de begrotingscommissie van Huis of Senaat.
Dit laatste zal vooral van belang zijn voor de authorization en revenue
committees van be ide huizen omdat deze commissies de enige zijn die zijn
onderworpen aan de pay-as-you-go voorschriften. Opgemerkt dient nog
te worden dat sinds 1990 de zogenaamde Byrd Rule van toepassing is. Dit
voorschrift beoogt te voorkomen dat niet-begrotingsonderwerpen in de
reconciliation bills worden opgenomen. De wet schrijft een nauwkeurige
procedure voor en geeft precies aan wanneer er sprake is van een extraneous
provision."

Rond 15 juni moet volgens de wet de schikkingsprocedure door het
Congres zijn afgerond. Dit voorschrift is in de praktijk echter nooit
toegepast.

48 Public Law, 101·508, sec. 602 (a) en (d).
49 Idem, sec. 602 (b).
50 Public Law 101-508, The Omnibus Budget Reconciliation Act of 1990.
51 Idem, sec. 13214; zie tevens hierover Collender 1992, p. 56 en 57.
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Fase 3: Authorization en Appropriation'?

In de derde fase vindt de formele vaststelling van de federale begroting
door het Congres plaats. Er is sprake van een dubbele goedkeuring: de
authorization van de programma's en de appropriation van de begrotingscij-
fers. Beide goedkeuringsprocedures monden uit in het vaststellen van de
authorization en appropriation bills.
Rond 15 april dient de verdeling van de diverse onderdelen van de begroting
over de (sub )commissies van Huis en Senaat plaats te vinden. Deze allocatie
is door de BEA nauwkeurig voorgeschreven." Het Huis van Afgevaardig-
den verdeelt allereerstde begrotingsonderdelen over aile niet-appropriation
committees zodanig dat elke commissie kan beslissen over dat deel van de
begroting waarover zij bevoegd is te oordelen. Wat betreft de appropriation
vindt een verdeling plaats over de uitgaven die voortvloeien uit bestaande
wetgeving (mandatory spending) en uitgaven die voortkomen uit nieuwe
wetgeving (discretionary spending). Hierna maakt de appropriations
committee een verdere onderverdeling over haar dertien subcommissies
van het Huis. De Senaat verdeelt de begrotingsonderdelen, inclusief Social
Security, over elke commissie die over een bepaald onderdeel de bevoegd-
heid heeft om de uitgaven vast te stellen. Ook in de Senaat maakt de
appropriations committee een verdere onderverdeling van de begrotingson-
derdelen over haar subcommissies. Alle overige commissies uit de Senaat
kunnen zelf besluiten of men begrotingsonderdelen verder verdeelt over
de subcommissies. Hiernaast kent aIleen de Senaat een voorschrift (point
of order) om te voorkomen dat een appropriation bill de voorgeschreven
uitgavenlimieten overschrijdt. 54

Rond 10 juni dient de appropriations committee van het Huis van
Afgevaardigden haar versie van de appropriation bills voor het volgende
jaar te rapporteren." Hiernaast rapporteren ook de authorization commit-
tees over hun authorization bills. Beide soorten commissies dienen in een
begeleidend rapport bij de betreffende wetsvoorsteilen een nadere toelichting
te geven. Deze toelichting moet in elk geval informatie bevatten omtrent
ten eerste de vraag of en hoe het voorstel in overeenstemming is met het
voorschrift inzake de verdeling van de begrotingsonderdelen en ten tweede

52 Collender 1992, p. 59-65. Opgemerkt dient te worden dat de authorization procedure niet
is opgenomen in het schema van de bijlage.

53 Public Law 101-508, sec. 602 (a) en (b) en Collender 1992, p. 62.
54 Public Law 99-177, sec. 302 (f), zie tevens Public Law 101-508, sec. 602 (c) (d) en (e).
55 Public Law 99-177, sec. 307. Deze rapportage vat tevens de voorstellen van de subcommissies

samen.
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omtrent de gevolgen van het voorstel voor de uitgaven of inkomsten voor
de volgende vijfbegrotingsjaren. Deze laatste prognose dient door het CBO
te worden gemaakt. 56 Bovendien dient het CBO een voorspeUing te maken
van de eventueel noodzakelijke financiele middelen die aan deelstaten en
lokale overheden moe ten worden uitgekeerd. In dit hele proces spelen beide
begrotingscommissies een adviserende en ondersteunende rol. Met name
houden deze commissies scherp in de gaten of een uitgavenvoorstel blijft
binnen de door de wet en begrotingsresolutie gestelde maximale uitgavenli-
mieten. Beide commissies kunnen tijdens de plenaire behandeling van de
voorstellen in elk geval dreigen met een point of order. Verder is het van
belang er op te wijzen dat de BEA voorschrijft dat het OMB binnen vijf
dagen na de rapportage van een appropriation bill zijn eigen kostenanalyse
maakt. Indien het OMB een overschrijding van de uitgavenlimieten
constateert, kan dit leiden tot aanpassing van het betreffende voorstel.
Bovendien kan in een later stadium (zie fase 4) een voorstel nog altijd
getroffen worden door een sequestration van de President. 57

Rond 30 juni wordt het Huis van Afgevaardigden geacht zijn versie
van de appropriation bills voor het volgende begrotingsjaar te hebben
vastgesteld." Hierna volgt over leg tussen Huis en Senaat over de ingedien-
de amendementen en de definitieve inhoud van de appropriation bills in
juli en augustus. De eventuele onderiinge verschillen worden in een
conference opgelost. De appropriation bills, dertien in totaal, gaan hierna
naar de President voor ondertekening of veto. Bij een eventueel veto van
de President kan het Congres slechts met tweederde meerderheid in Huis
en Senaat het veto overtreffen (zie hiervoor 2.1.2.2).59

Op 1 oktober vangt vervolgens het nieuwe begrotingsjaar aan.

Fase 4: sequestratiott"

De sequestration-fase loopt in feite als een rode draad door de he Ie
begrotingsprocedure (zie het tijdscherna hiervoor). De hoofddoelstelling
van de sequestration is de totale uitgaven binnen de door de wet voorge-
schreven limieten te houden. Sequestrations kunnen het gehele jaar

56 Public Law 99-177, sec. 308 (a) (I).
57 Collender 1992, p. 63 eo 64.
58 Public Law 99-177, sec. 300.
59 A1gemeeo beerst de opvatting dat een President zijn veto over een appropriation bill niet

te snel moet uitspreken (Stockman 1986, p. 256, Wildavsky 1988, p. 20 en 21 eo Fisher
1991, p. 149-151).

60 Collender 1992, p. 67-82.
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plaatsvinden en zijn in drie soorten te onderscheiden.?' De eerste vorrn
van sequestration heeft be trekking op uitgaven die voortvloeien uit nieuwe
wetgeving.F Zoals hiervoor in 2.2.9.4 reeds is aangegeven zijn de wettelijk
gestelde lirnieten in de drie onderscheiden sectoren voor de jaren 1991-1993
en de limiet voor de drie sectoren tezamen voor de jaren 1994-1995
bepalend voor de vraag of en in welke omvang een sequester plaatsvindt.
De sequester vindt per uitgavensector plaats en staat gebeel los van beide
andere sectoren. Verder zij er in dit verband op gewezen dat de uitgaven-
limieten per sector door Congres en President altijd verhoogd of verlaagd
kunnen worden. Dit kan geschieden door wetswijziging, maar ook
automatisch kunnen wijzigingen plaatsvinden ten gevolge van wijziging
van definities, berberekeningen van kredietprogramma's , inflatie of hogere
inkomsten. Deze eerste vorm van sequestration kan op drie momenten
plaatsvinden. Ten eerste 'end-of-session', dat wil zeggen vijftien dagen
nadat het Congres met reces is gegaan. Ten tweede 'within-session', dat
wil zeggen na de hiervoor genoemde periode en v66r 1juli van bet volgende
jaar (dat is dus gedurende het dan lopende begrotingsjaar). Ten derde kan
er sprake zijn van een 'look-back' sequester, betgeen wil zeggen tegen het
einde van het lopende begrotingsjaar. Het moet hier gaan om wetsvoorstellen
die tussen 30 juni en 30 september worden ingediend en aangenomen door
het Congres. Het gaat hier vrijwel altijd om suppletoire appropriation bills.

De tweede vorm van sequestration is de pay-as-you-go of PAYGO.63

Deze vorm heeft betrekking op uitgaven die voortvloeien uit bestaande
wetgeving en inkomsten. De PAYGO-sequester beoogt te voorkomen dat
de verplichte uitgaven en de daaraan gerelateerde inkomsten gedurende
elk begrotingsjaar een tekort vertonen. Indien dit weI het geval is dan voIgt
een korting op de in aanmerking komende uitgavenprogramma' s met een
percentage dat zodanig is dat een evenwichtige situatie wordt hersteld. Een
verhoging van de programma's voor verplichte uitgaven kan echter ook
worden gefmancierd door een verhoging van de inkomsten. De PAY GO-
sequester vindt plaats vijftien dagen na het einde van de zitting van het
Congres tegelijkertijd met de end-of-session sequester. Ook deze vorm kent
enkele ontsnappingsmogelijkheden, onder meer in omstandigheden die als
'emergency' worden omschreven.

61 Public Law 101-508, sec. 250-253.
62 Idem, sec. 251 ("enforcement discretionary spending limits").
63 Idem, sec. 252 ("enforcing pay-as-you-go").
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De derde vorm van sequestration is de excess-deficit. 64 Deze vorm
doet sterk denken aan het automatische bezuinigingsmechanisme van de
GRH-wet van 1985 (zie hiervoor 2.2.9.2). De doelstelling is ook hier het
verlagen van het begrotingstekort tot het door de wet gestelde maximum.
Het mechanisme werkt evenals het GRH-mechanisme gelijkelijk over de
defensie en niet -defensie sectoren van de begroting en past een korting toe
op alle in aanmerking komende programma's met een gelijk percentage
(accross-the-board). De excess-deficit sequestration is echter in 1991, 1992
en 1993 niet toegepast en het is ook hoogst onwaarschijnlijk dat het wordt
toegepast voor de begrotingsjaren 1994 en 1995. De belangrijkste reden
hiervoor is dat de BEA de President de mogelijkheid biedt de maximum
tekorten aan te passen."

Tenslotte kent de BEA van 1990 een tweetal uitzonderingen waarin
de sequestration automatisch zal worden uitgesteld. Ten eerste indien er
sprake is van oorlog en ten tweede indien er sprake is van een recessie."
Dit laatste doet zich voor indien de reeele economische groei in twee
opeenvolgende kwartalen van een begrotingsjaar minder dat 1 procent
bedraagt. Formeel worden de sequestration procedures tijdelijk opgeschort
na aanneming van een daartoe strekkende gezamenlijke resolutie van beide
huizen van het Congres. 67

Overige aspecten van de begrotingsprocedure

- Aangezien zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat de
meeste (sub-)commissies bevoegd zijn een deel van de uitgaven en inkomsten
van de federale begroting vast te stellen, is regelmatig overleg tussen de
commissies van beide huizen van het Congres noodzakelijk. Dit overleg
is vooral nodig wanneer de voorsteIlen onderling sterk van elkaar
verschillen. Indiverse fasen van de begrotingsprocedure vindt een dergelijke
conference plaats teneinde onderlinge meningsverschillen in een compromis
te beslechten. Indien de verschillen betrekking hebben op de voorstellen
inzake een van de dertien appropriation bills en op de eventueel daarbij
behorende amendementen dan wordt ad hoc een conference committee
ingesteld die de verschillen bestudeert, aanbevelingen opstelt en in een

64 idem. sec. 253 ("enforcing deficit targets").
65 Collender 1992, p. 78 en 79.
66 Public Law 101-508, sec. 258.
67 Gedurende de debatten over de begroting voor 1992 stemde de Senaat driemaal voor een

resolutie om vanwege de lage economische groei de werking van de BEA op te schorten.
In geen van de drie gevallen werd de resolutie echter aanvaard.
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afzonderlijk rapport beide huizen hierover inlicht. Hierna besluiten Huis
en Senaat defmitief in een plenaire vergadering over de vaststelling van
de appropriation bills. 68

- Gedurende de gehele procedure kan de President om amendementen op
de ontwerp-begroting verzoeken." Tevens kan de President het Congres
na de aanvang van het begrotingsjaar verzoeken suppletoire begrotingsvoor-
stellen in behandeling te nemen." Beide verzoeken van de President aan
het Congres zijn meestal het gevolg van gewijzigde econornische omstandig-
heden.

- Wat betreft de vasts telling van de inkomstenkant van de begroting geldt
een enigszins afwijkende procedure. De boogte van de inkomsten (voor-
namelijk directe belastingen) en de omvang van de nationale schuld worden
opgenomen in de hiervoor genoemde begrotingsresolutie. De bebandeling
van de betreffende wetsvoorstellen vindt plaats in twee commissies: de Ways
and Means committee van bet Huis van Afgevaardigden en de Finance
Committee van de Senaat. De besluiten van deze zogenaamde tax-writing
committees komen via de begrotingscommissies - die overigens slechts
marginaal de voorstellen toetsen - uiteindelijk terug in de eindversie van
de tax bills. Deze vaak omvangrijke en zeer complexe wetsvoorstellen
worden soms na een conference tussen Huis en Senaat opgenomen in een
alomvattende verzamelwet, de omnibus bill, waarover Huis en Senaat als
geheel stemmen. Een dergelijke wet is dermate uitvoerig en complex dat
er nogal eens wat fouten in voorkomen." Meestal wordt bet weinig
verfijnde middel van een omnibus bill toegepast in moeilijke politieke
omstandigheden waarin men congresleden dwingt bet gebeel te aanvaarden
of te verwerpen."

- De begrotingsresolutie kan in de praktijk een nonevent zijn. De reden
biervoor is dat de wet, de BEA van 1990, nauwkeurig de omvang van de
bezuinigingen tot 1995 per sector aangeeft. Bovendien bevat de begrotings-

68 Schuman 1988, p. 79 en 80.
69 Fesler 1980, p. 188. Zo vroeg president Carter in de periode van 3 april tot 12 oktober

1978 maar Iiefst veertien maaI om amendementen op de ontwerp-begroting voor 1979 (Carter
1982, p. 76-78).

70 Schuman 1988, p. 303 en voorbeelden hiervan in 1982 en 1983 in WhiteIWildavsky 1989
p. 287-292 en p. 362-365.

71 Zie bijv. de Omnibus Budget Reconciliation Act of 1990 (Public Law 101-508).
72 Congressional Budgeting 1984, p. 102.
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resolutie slechts totale cijfers per functionele begrotingscategorie en geen
bedragen per programma (-onderdeel). Overigens zijn de commissies van
Huis en Senaat die begrotingsbevoegdheid bezitten niet gebonden aan de
streefcijfers die de beide begrotingscommissies in de begrotingsresolutie
opnemen." In de praktijk vinden er wel voortdurend informele contacten
plaats tussen stafleden van de begrotingscommissies en de andere commissies
over de streefcijfers en het verloop van de begrotingsprocedure.

- De begrotingswet van 1974 bevat een aantal deadlines voor de procedure
van de dubbele goedkeuring. In de praktijk na 1974 werden deze richtlijnen
ten aanzien van authorization en appropriation vaak genegeerd. De GRH-
wet van 1985 bevat voorschriften waarin beide soorten commissies werden
gedwongen in een vroeg stadium van de begrotingsprocedure hun ontwerpen
op te stellen. Zo moest de appropriations committee van het Huis uiterlijk
op 10 juni haar versie aan het Huis rapporteren en diende de plenaire
vergadering van het Huis van Afgevaardigden uiterlijk op 30 juni de dertien
appropriation bills te hebben vastgesteld. De reden voor deze nieuwe en
strakke limieten was gelegen in het feit dat het Congres in de praktijk
jarenlang niet in staat bleek v66r de aanvang van het begrotingsjaar op 1
oktober alle dertien appropriation bills vast te stellen. In dergelijke situaties
werd toevlucht genomen tot de aanneming van een continuing resolution
die het mogelijk maakte dat de departementen en agencies na 1 oktober
toch konden verder functioneren zonder dat er formeel een begroting was. 74

Na 1976 gelukte het het Congres pas weer in 1988 om op tijd alle dertien
appropriation bills vast te stellen. De reden hiervoor was dat president
Reagan in zijn State of the Union van januari 1988 had gedreigd elke
continuing resolution van het Congres met een veto te treffen."

- Een wellicht nog gewichtiger reden voor een versnelde begrotingsprocedu-
re zoals die ook in de BEA van 1990 is vastgelegd, is het in de jaren tachtig
opgekomen verschijnsel van de summit. Een budget summit is een
bijeenkomst van President, directeur van het OMB en andere adviseurs
van de President met vooraanstaande leden van het Congres. Op dergelijke
bijeenkomsten wordt informeel overlegd over de vaststelling van de
begroting voor het volgende jaar. Deze summits - ook wel powwows

73 Collender 1992, p. 47-51.
74 Collender 1992, p. 61.
75 Zie hierover WhitelWildavsky 1989, p. 514-516.
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genoemd - vonden plaats in 1980, 1982, 1984, 1987 en 1990.76 Op de
laatste genoemde bijeenkomst werd tevens overeenstemming bereikt over
de BEA van 1990.

2.3.4 De begrotingsuitvoering en de controle

Nadat het Congres de appropriations bills defmitief heeft vastgesteld en
de President ze heeft ondertekend, is de President vervolgens belast met
de uitvoering van de begroting. Bij de verdeling van de gelden over de
diverse departementen en agencies speelt het OMB een belangrijke ro1.
Hierop zal in deze paragraaf allereerst worden ingegaan. Hierna wordt in
het kort de rol van het General Accounting Office besproken wat betreft
de controle op de begrotingsuitvoering. Tenslotte zal de procedure aan de
orde komen die betrekking heeft op het blokkeren van door het Congres
gevoteerde gelden door de President, de zogenaamde impoundment-kwestie.

2.3.4.1 De uitvoering van de begroting

In het algemeen wordt aangenomen dat de President op basis van diverse
(grond- )wettelijke bepalingen de verantwoordelijkheid draagt voor de
uitvoering van de begroting.?' Over de preciese wijze van uitvoering is
weinig informatie voorhanden." In het algemeen wordt de volgende
procedure gevolgd.

Nadat het Congres de appropriations bills heeft goedgekeurd en de
President eveneens zijn goedkeuring door middel van ondertekening aan
de voorstellen verleent, krijgen deze kracht van wet. De Treasury is vervol-
gens verantwoordelijk voor de feitelijke uitkering van de gelden." De

76 Zie over deze summits White/Wildavsky 1989, p. 32 (1980), p. 235-241 (1982), p. 382-383
(1984) en p. 520-521 (1987) en James Edwin Kee and Scott V. Nystrom, The 1990 Budget
Package: Redefining the Debate, in: Public Budgeting & Finance, Spring 1991, p. 3-24.

77 Zie hiervoor 2.1.1 en 2.1.2 en tevens Fesler 1980, p. 202 en 203 en Fisher 1991, 189-193.
78 Begrotingsdeskundige Allen Schick merkt hierover het volgende op: 'much loss of budget

control results from executive actions .... but executive practices are a 'dark continent' of
Federal budgeting' (U .S. House Committee on the Budget, Congressional Control of
Expenditure, January 1977, p. 126).

79 Her Congres controleert niet de feitelijke uitgaven maar wijst aan de agencies en
departementen de begrotingsgelden toe. Deze toewijzing om uitgaven te doen leidt niet direct
tot feitelijke uitgaven alvorens de Treasury de fondsen verdeelt door rniddel van betalingen
aan federale contractanten of het verlenen van betalingsopdrachten aan federale ambtenaren
via de twaalf Federal Reserve Banks in de VS (Mills and Palmer 1984, p. 15, noot 3).
Bovendien bevat de toewijzing van begrotingsgelden slechts een maximaal bedrag dat voor
een programma of activiteit mag worden besteed. De verantwoordlijke ambtenaren hebben

155



Hoofdstuk 2

preciese verdeling van de gelden over de diverse departementen en agencies
vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het OMB.80 Evenals bij de
voorbereiding van de begroting (zie hiervoor 2.3.2) vindt bij de uitvoering
van de begroting een voortdurende wisselwerking plaats tussen het OMB
en de departementen en agencies. Het OMB draagt hierbij, onder de
volledige verantwoordelijkheid van de President, zorg voor de juiste
besteding van de gelden. Deze besteding vindt plaats door middel van een
toedelingssysteem waarbij het OMB van het Congres de bevoegdheid heeft
gekregen om de gelden per kwartaal, maand of andere tijdsperiode aan de
agencies uit te keren." Dit systeem beoogt te voorkomen dat een agency
reeds na een half of driekwart jaar alle gevoteerde gelden heeft gespendeerd
en vervolgens aan het Congres een verzoek indient om een suppletoire
toewijzing teneinde de voortgang van de werkzaamheden van de agency
te garanderen. 82Dit laatste kan zich in een veellegitiemere vonn voordoen
wanneer een suppletoire begroting bij het Congres wordt ingediend in
verband met een onjuiste schatting van de economische omstandigheden
ten tijde van de behandeling van de begroting door het Congres'" Het OMB
houdt tenminste per kwartaal nauwkeurig bij hoeveel geld is uitgegeven
door de departementen en agencies. Indien een plotselinge overschrijding
van het uitgavenmaximum wordt geconstateerd, is het OMB bevoegd onder
bepaalde voorwaarden toegewezen gelden aan agencies achter te houden
(zie verder 2.3.4.3.: impoundments).

Elk departement en elke agency is op zijn beurt weer verantwoordelijk
voor de juiste besteding van de gelden. Om aan deze verantwoordelijkheid
te kunnen voldoen beschikt men over een eigen begrotingsafdeling die zorg
draagt voor een correcte verdeling van de gelden op basis van de door het
Congres vastgestelde appropriations act. Bij grotere departementen en
agencies wordt de begrotingsafdeling bij haar werk ondersteund door
subafdelingen die vaak op een deelterrein werkzaam zijn." Deze begro-
tingsafdelingen moeten regelmatig aan het OMB te rapporteren over de

deopdracht de gelden verder te verdelen (U .S. House Committee on Appropriations, General
Appropriations Bill, 1951; Report, March 21,1950, p. 9 en Fesler 1980, p. 203, noot 66).

80 Soms komt het voor dat de betreffende appropriations act bepaalde agencies direct opdraagt
programma's uit te voeren. Dit wil echter nog niet zeggen dat de betreffende agencies tot
op de dollar nauwkeurig de gevoteerde bedragen ook feitelijk zullen uitgeven (Fesler 1980,
p. 203).

81 In het algemeen verdeelt het OMB de fondsen per kwartaal over de agencies. (Brundage
1970, p. 75 en Aronson 1985, p. 262).

82 Fisher 1975, p. 155.
83 Wagner 1983, p. 334 en 336.
84 Idem, p. 334.
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op hun (deel-)terrein verrichte uitgaven en eventuele wijzigingen in de
programma-uitvoering." Een dergelijke rapportage moet ook plaatsvinden
aan de Treasury en het GAO (zie hierna 2.3.4.2.). Op basis van deze directe
betrokkenheid van het OMB en de rapportages aan het OMB is het GAO
in staat de President en het Congres regelmatig te informeren over de stand
van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting. Het gaat hier
derhalve meestal om uitgaven die op korte termijn plaatsvinden en die van
belang kunnen zijn voor de opstelling van de nieuwe begroting die tegelij-
kertijd plaatsvindt door het OMB. 86 Verder houdt de Treasury de financiele
transacties naar de departementen en agencies nauwkeurig bij en rapporteert
hie rover regelmatig in de vorm van een aantal publikaties."

2.3.4.2 De controle op de begrotingsuitvoering

De volgende fase in de uitvoering van de begroting treedt in werking
wanneer de programma's, activiteiten en procedures worden geevalueerd.
De departementen en agencies en dan met name hun begrotings- en
beheersafdelingen plegen periodiek hun activiteiten in het kader van de
begrotingsuitvoering te evalueren en hierover te rapporteren aan het OMB.
Bovendien kunnen de betrokken instellingen plannen voor wijziging en/of
verbetering van de programma's aan het OMB voorleggen. Het OMB
beoordeelt deze rapportages en assisteert de President bij eventueel op te
stellen instructies of richtlijnen met het oog op een verbetering van het
begrotingsbeheer. 88 Dit proces van evaluatie vindt plaats onder supervisie
van de President. Tegelijkertijd is het Congres betrokken bij de controle
op de uitvoering van de begroting. Hierbij gaat het met name om de controle
door het General Accounting Office. 89

85 Brundage 1970, p. 75-77. Over de rol van het OMB hieromtrent en de verhouding tussen
OMB en de departementen en agencies wat betreft het begrotingstoezicht zie Allen Schick,
The Budget Bureau that was: Thoughts on the rise, decline and future of a Presidential
agency, in: Law and Contemporary Problems, Vol. 35 (1970), p. 519-539 en James W.
Davis and Randall B. Ripley, The Bureau of the Budget and Executive Branch agencies:
Notes on their Interaction, in: The Journal of Politics, Vol. 29 (1967), p. 749-769.

86 Zier hiervoor 2.3.2.3 en voor een overzicht van de uitvoering van de begroting Wildavsky
1979, Appendix.

87 Respectievelijk in het Monthly Treasury Statement on Receipts and Outlays of the United
States Government, het Treasury Bulletin en het US Government Annual Report and Appendix.

88 Augustus B. Turnbull III, The Budgetary Process and Decision Making in Public Agenciens:
Vocino and Rabin 1981, p. 237.

89 Voorhet ontstaan in 1921 en de verdere geschiedenis, zie hiervoor 2.2.3.e.v. In 1946 werd
het GAO deel van de wetgevende macht (zie 2.2.5).
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Deze onatbankelijke instelling met aan het hoofd de Comptroller General
heeft in dit verband een aantal belangrijke taken." Primair is het GAO
belast met de controle op de uitgaven van de departementen en agencies.
Uitgebreid en nauwkeurig onderzoek naar de doelmatige en rechtmatige
besteding van de begrotingsgelden op basis de door het Congres vastgestelde
appropriations acts is hierbij van groot belang. Het GAO wordt bij dit werk
geholpen door de genoemde begrotingsafdelingen van de departementen
en agencies. Hiernaast wordt het GAO ondersteund door zogenaamde
Inspectors General." Deze functionarissen die bij de meeste grote
departementen en agencies zijn gedetacheerd, staan aan het hoofd van een
bureau dat belast is met de controle op de uitvoering van de begroting.
Ook onderzoek naar de uitvoering en effectiviteit van de programma's
behoort tot de belangrijkste taken van het bureau van een Inspector
General. 92

Op basis van deze onderzoeken rapporteert het GAO onder andere
jaarlijks aan het Congres over de uitvoering van de begroting." In deze
rapportage kan de Comptroller General ook aanbevelingen doen met
betrekking tot zijn activiteiten op het gebied van de ontwikkeling en
verbetering van controlemethoden."

Behalve deze jaarlijkse rapportage is de Comptroller General bevoegd
te allen tijde het Congres te informeren over geconstateerde onzorgvul-
digheden, begrotingsoverschrijdingenen andere onregelmatigheden betref-
fende de begrotingsuitvoering. 95

90 Het feit dat de Comptroller General voor vijftienjaar wordt benoemd en alleen door middel
van een gemeensehappelijke resolutie van het Congres of door een 'impeachmentprocedure'
kan worden ontslagen, kan gezien worden als een bewijs van zijn onafhankelijkheid van
de uitvoerende macht (Public Law 67-13, sec. 302 en 303).

91 Deze functionaris en zijn bureau heeft het Congres in 1976 in het leven geroepen bij het
departement van gezondheid, onderwijs en welzijn. Dit bureau dient toe te zien op de juiste
uitvoering van alle programma's van het departement, die ongeveer een derde van de totale
federale uitgaven bevatten. De Inspector General wordt benoemd door de President na 'advise
and consent' van de Senaat (Public Law 94-505, 15 oktober 1976 en m.n. sec. 202 (a».

92 Het bureau was op het departement van gezondheid, onderwijs en welzijn zo'n succes dat
het Congres in 1978 besloot op alle grote departementen en agencies een soortgelijke instelling
op te riehten (Public Law 95-452, 12 oktober 1978); zie hierover uitgebreid John J. Adair
and Rex Simmons, From Voucher Auditing to Junkyard Dogs: The Evolution of Federal
Inspectors General, in: Public Budgeting & Finance, summer 1988, p. 91-100.

93 Public Law 93-344, sec. 702.(a) in het algemeen.
94 Idem, sec. 702 (e). Hiervoor is de Program Analysis Division binnen het GAO opgericht

(Mosher 1979, p. 189).
95 Public Law 93-344, sec. 702 (a).
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Tenslotte heeft het GAO nog een aantal specifieke taken en bevoegd-
heden." De belangrijkste taken in dit verband zijn onderzoeken naar de
financiele transacties van elke uitvoerende instantie in de VS of 'overzee""
en het vaststellen van controlemechanismen en -maatstaven." De Comptrol-
ler General speelt verder nog een belangrijke rol bij de 'impoundmentspro-
cedure' die nu aan de orde komt.

2.3.4.3 Impoundmentcontrole door het Congres

De Grondwet bepaalt onder andere dat 'No money shall be drawn from
the Treasury but in consequence of appropriations made by law ... ' .99

Hiervoor is reeds betoogd in 2.1 .1. dat dit grondwetsartikel in de loop van
de tijd door de President ruim is uitgelegd. Al sinds president Jefferson
c1aimden presidenten het recht om gelden te blokkeren die door het Congres
in appropriations acts waren opgenomen.'?' Pas in 1974 is het Congres
met een krachtig antwoord gekomen door aan de nieuwe begrotingswet
een titel toe te voegen die geheel gewijd is aan de controle op de impound-
ments. In aansluiting op wat hie rover reeds is gezegd aan het slot van
paragraaf 2.2.9.1. dient het volgende te worden opgemerkt.'?'

Van de President wordt primair verwacht dat hij de appropriations acts
van het Congres uitvoert en de gevoteerde bedragen besteedt voor de
doeleinden zoals in die wetten zijn aangegeven. Indien de President het
oneens is met de hoogte van de uitgaven of de voorgestelde prioriteiten
dan heeft hij staatsrechtelijk maar een optie en dat is zijn veto uitspreken
over de desbetreffende wet. Een individuele begrotingspost kan niet onder
zijn veto vallen. Indien na het veto van de President elk van de huizen van
het Congres met tweederde meerderheid het veto opzij zet dan moeten de
bedragen worden uitgegeven volgens de voorschriften van de oorspronkelijke
appropriations actr" Nu is het ondanks deze voorzieningen algemeen

96 Zie hiervoor uitgebreid Mosher 1979, p. 239-328.
97 Idem, p. 274 en Thai, Government Financial Reporting and Auditing, in: Rabin and Lynch

1983. p. 387.
98 Idem; in augustus 1980 stelde het GAO op basis van een aantal wettelijke voorzieningen

de 'Standards for Audit of Government Orginizations, Programs, Activities and Functions'
vast. Op deze wijze wordt een controlemethode gehanteerd door het GAO, wat de rechtsze-
kerheid ten goede komt (Rabin and Lynch 1983, p. 387).

99 Article I, sec. 7.
100 Louis Fisher, Presidential Spending Discretion and Congressional Controls, in: Law and

Contemporary Problems, winter 1972, p. 165.
101 Zie verder uitgebreid hierover Fisher 1991, p. 196-198.
102 Collender 1992, p. 83.
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aanvaard dat de President enige discretionaire bevoegdheid heeft ten aanzien
van het uitgeven van begrotingsgelden.'?' Het Congres staat om drie
redenen de President toe begrotingsgelden te blokkeren.

Ten eerste ten behoeve van een efficienter beheer, vervolgens op basis
van een specifieke wet die hiertoe ruimte laat en tens lotte om andere
constitutionele bevoegdheden uit te oefenen zoals de rol van de President
als Commander-in-Chief. Besluiten van de President om in een van deze
gevallen gevoteerde begrotingsgelden te blokkeren, zijn relatief onomstre-
den. 104 Een vierde reden om begrotingsgelden achter te houden is gelegen
in het feit dat de President het oneens kan zijn met de begrotingsprioriteiten.
Op deze laatste situatie heeft de impoundmentprocedure betrekking.!"
Deze procedure is in hoofdzaak gebaseerd op de begrotingswet van 1974.
Slechts op een enkel onderdeel zijn deze bepalingen geamendeerd de
begrotingswet van 1987. De procedure komt op het volgende neer.

Allereerst maakt de wet onderscheid tussen een deferral en een rescis-
sion.t'" In het eerste geval gaat het om begrotingsfondsen met een tijdelijk
karakter, in het tweede geval betreft het fondsen met een permanent karakter
waarbij de gelden in het geheel niet zullen worden uitgegeven. Indien de
President overweegt op een van beide wijzen begrotingsgelden te blokkeren
dan dient hij een speciale boodschap naar Huis, Senaat en de Comptroller
General te sturen waarin hij in detail uiteenzet waarom hij bepaalde uitgaven
tijdelijk achterhoudt of defmitief reserveert. In deze speciale boodschap
moet de President tevens gegevens verstrekken over de omvang van het
bedrag of de bedragen, de betrokken departementen of agencies en
projecten, het doel waarvoor de gelden waren bestemd en de redenen van
zijn actie. Bij een deferral moet tevens aangegeven worden voor hoe lang
de begrotingsgelden worden achtergehouden. Tenslotte moet deze boodschap
de fiscale, economische en budgettaire gevolgen en de betrokken wettelijke
bevoegdheden aangeven van de voorgenomen maatregel"?

103 Fischer 1975, p. 158: de President zou anders van 'Chief Executive' tot 'Chief Clerk' worden
gedegradeerd.

104 Fisher 1975, p. 148.
105 Collender 1992, p. 83.
106 Public Law 93-344, sec. 1011 (1) en (3).
107 Zie voor de bepalingen m.b.t. een rescission: Public Law 93-344, sec. 1012 (a) en (b); de

laatste bepaling zoals geamendeerd door de begrotingswet 1987, Public Law 100-119, sec.
207 (een rescission is ten aanzien van de betrokken fondsen slechts eenmaal mogelijk) en
voor de bepalingen m.b.t. een deferral Public Law 100-119, sec. 206; deze wijziging van
sec. 1013 van de begrotingswet 1974 beoogt een beperking te geven van de mogelijkheden
om tot een deferral over te gaan (zie sec. 1013 (b) en bevestigt opnieuw de speciale rol
van de Comptroller General hieromtrent zoals die voor de begrotingswet van 1985 gold.
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Verder zal de Comptroller General het Congres in zijn reactie
hieromtrent ondersteunen door de speciale boodschap van de President te
analyseren. Van deze analyse wordt aan beide huizen een rapport gestuurd.
In dit rapport zal de Comptroller General zijn -onathankelijke- oordeel geven
en is hij bevoegd de presidentiele boodschap te te toetsen aan de wettelijke
bevoegdheden. \08Bovendien is de Comptroller General bevoegd te allen
tijde een boodschap aan het Congres te sturen indien hij kan aangeven dat
de President (of elke andere functionaris of instelling van de uitvoerende
macht) begrotingsgelden blokkeert terwijl het Congres hierover niet is
geinformeerd. Het Congres zal deze boodschap vervolgens behandelen alsof
zij van de President afkomstig is. 109 Ook indien de President een speciale
boodschap naar het Congres stuurt die niet of niet geheel overeenstemt met
de voorschriften van de wet, is de Comptroller General bevoegd hierover
aan beide huizen van het Congres te rapporteren. 1\0

Indien de President zijn oorspronkelijke boodschap wil herzien dan stuurt
hij een aanvullende boodschap aan beide huizen van het Congres en de
Comptroller General waarin hij nader aangeeft en motiveert waarom een
wijziging noodzakelijk is.111Tevens verplicht de wet de President iedere
maand gedurende het gehele begrotingsjaar het Congres te rapporteren over
de stand van zaken met be trekking tot de door hem voorgestelde deferrals
of rescissions. 112 Het Congres behandelt op verschillende wijzen beide
vormen van blokkering. Een boodschap van de President inzake een deferral
wordt automatisch goedgekeurd tenzij een van beide huizen van het Congres
een blokkeringsresolutie of een rescissionvoorstel aanneemt waarin de
maatregel wordt afgekeurd. De wet bepaalt hiervoor geen tijdslimiet.""

In het geval van een rescission, die in de vorm van een wetsvoorstel
wordt ingediend, moeten beide huizen van het Congres binnen vijfenveertig
dagen na de ontvangst van de boodschap van de President hun goedkeuring
verlenen. Indien een van beide huizen het voorstel afkeurt ofhelemaal geen
actie ondemeemt, dan moet de President vervolgens de begrotingsgelden

108 Public Law 93-344, sec. 1014 (b).
109 Idem, sec. 1015 (a).
110 Idem, sec. 1015 (b).
111 Idem, Sec. 1014 (c), eerste volzin.
112 Idem, sec. 1014 (e).
113 Idem, sec. 1017 (dat een uitgebreide procedure voorschrijft) en Public Law 100-199, sec.

206 waarin wordt aangegeven in welke drie omstandigheden een deferral is toegestaan. Dit
amendement op de wet van 1974 was noodzakelijk vanwege de uitspraak van de Court of
Appeals inzake City of New Haven v. United States 809 F. 2d 900 (D.C. Cir. 1987) waarin
een deferral van de President om politieke redenen ongrondwettig werd verklaard.
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uitgeven. 114 Mocht de President echter alsnog weigeren de gelden daad-
werkelijk uit te geven dan is de Comptroller General bevoegd een civiele
actie tegen ieder betrokken departement, agency of ambtenaar te starten
bij het District Court van het district Columbia. 115

Wat betreft de behandeling van de betreffende boodschappen van de
President door het Congres is het zo dat in de Senaat zowel de budget als
de appropriations committee de boodschap behandelen en dat in het Huis
van Afgevaardigden aIleen de appropraitions committee de boodschap behan-
delt. 116 De wet bevat verder nog nauwkeurige bepalingen met betrekking
tot de mogelijkheid van amendering en spreektijden."?

De behandeling in het Congres van de presidentiele impoundments vormt
tevens de laatste stap in de federale begrotingscyclus. Deze regeling die
sinds 1974 van kracht is en uitstekend functioneert.!" sluit enerzijds de
mogelijkbeid uit dat de President op eigen verantwoordelijkheid begrotings-
gelden blokkeert en biedt anderzijds de mogelijkbeid om wijzigingen in
de begrotingsuitvoering aan te brengen.!"

2.3.5 Conclusies

De door het Congres gevolgde begrotingsprocedure is uitermate complex
en gebaseerd op wettelijke voorschriften die zeer gedetailleerd zijn en ieder
onderdeel van de procedure trachten te regelen. Om de begrotingsprocedure
volledig te kunnen doorgronden, is bovendien raadpleging van een jaarlijks
te verschijnen handboek van ongeveer 200 bladzijden noodzakelijk. De
wet aileen geeft onvoldoende uitsluitsel. De bestrijding van het enorme
tekort op de federale begroting wordt vooral gezocht in het volgen van een
nauwkeurig voorgeschreven tijdpad en een daaraan gerelateerde procedure.
Kenmerkend hierbij is dat het Congres procedureel vrij weinig speelruimte
heeft overgehouden. De President en het OMB lijken vooral aan invloed
gewonnen te hebben bij de toepassing van deze nauwkeurige voorschriften.

114 Idem.
115 Idem, sec. 1016 dat ook hiervoor een procedure voorschrijft.
116 Idem, sec. 1017 (a) en Collender 1992, p. 86.
117 Idem, sec. 1017 (c) en (d).
118 Collender 1992, p. 86; Fisher 1975, p. 201 en Schick 1980, p. 406 en 412. Zie verder 2.4.
119 Cijfers wijzen uit dat het Congres ongeveer negentig procent van de deferrals ongemoeid

laat en ongeveer eenderde tot de helft van de voorgestelde rescissions goedkeurt. Vanaf
1985 echter lijkt het Congres de meeste door de President voorgestelde rescission afte wijzen
en op eigen initiatief rescissions mogelijk te maken (ontleend aan cijfers van de GAO van
eind 1991 en 1992).
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In de voorbereidende fase van de begrotingsopstelling en in de fase van
de begrotingsuitvoering valt vooral de belangrijke spilfunctie van het OMB
op. Zo is dit begrotingsbureau van de President niet alleen nauw betrokken
bij de opstelling van de federale begroting maar oefent het ook invloed uit
op ontwerp-wetgeving die bij het Congres moet worden ingediend. De
voorschriften van de Budget Enforcement Act van 1990 hebben in ieder
geval tot gevolg gehad dat de door de President in te dienen begroting aan
het begin van het kalenderjaar een belangrijk vertrekpunt is geworden voor
de besluitvorming in het Congres over de begroting.

De begrotingsbehandeling door het Congres vertoont een aantal
opvallende kenmerken. Ten eerste wordt het Congres door het CBO
voortdurend uitstekend geinformeerd over de budgettaire situatie in het
algemeen en de financiele consequenties van afzonderlijke voorstellen in
het bijzonder. Wat dit laatste betreft gaat het vooral om informatie over
de kosten van wetgeving voor de volgende jaren. Ook is de besluitvorming
in het Congres nog altijd gedecentraliseerd. Vele commissies zijn bevoegd
een onderdeel van de begroting te behandelen en vast te stellen. De
werkelijke begrotingsmacht ligt derhalve nog altijd bij de beide Appropriati-
on committees en de Ways and Means en Finance committees van
respectievelijk Huis en Senaat. Deze machtspositie wordt door de wettelijke
voorschriften weI enigszins ingeperkt. Ten derde kent het Congres het
systeem van de dubbele goedkeuring van de begroting. Dit wil zeggen dat
het Congres door afzonderlijke wetgeving zowel het beleid als de bij het
beleid behorende begrotingscijfers bespreekt en vaststelt. Een onlosmakelijk
onderdeel van de begrotingsbehandeling zijn de door de comrnissies jaarlijks
te organiseren hoorzittingen. Deze hoorzittingen stellen leden van het
Congres in staat zich breed en diepgaand te orienteren op de argumenten
voor en tegen bepaalde voorgestelde beleidsvoornemens. Met name het
horen van deskundigen zoals de voorzitter van het stelsel van centrale
banken (Fed) en de directeur van het OMB is van grote betekenis. Tenslotte
dient gewezen te worden op het belang van de begrotingsresolutie. Deze
resolutie biedt het Congres inzicht in het verband tussen de inkomsten en
de uitgaven en geeft de gevolgen van voorgenomen beslissingen voor de
volgende vijf begrotingsjaren aan. Bovendien biedt de resolutie het kader
voor de commissies waarbinnen men dient te opereren.

Aangaande de controle op de begroting na afsluiting van het begrotings-
jaar is de rol en betekenis van het GAO van groot belang. De ruime
bevoegdheden van deze rekenkamer en de directe controle door middel
van de bureaus van de Inspectors Generalleiden tot een effectieve controle
op het afgesloten begrotingsjaar. Niet onbelangrijk is ook het feit dat het
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OMB een centrale rol speelt bij de jaarlijkse evaluatie van uitgavenprogram-
rna's. De procedure ten aanzien van de blokkering van uitgaven door de
President (impoundments) is op het eerste oog wellicht omslachtig maar
blijkt in de praktijk uitstekend te werken en voorkomt conflicten tussen
Congres en President over de vraag of de executieve constitutioneel bevoegd
is gevoteerde bedragen niet uit te geven.
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2.4 Beoordeling begrotingscyclus

'To my mind, this is the most important piece of legislation that I have
worked on during the twenty years that I served in the Senate. It is the finest
example of the legislative process at work that I have ever witnessed' . Deze
uitspraak deed Sam Ervin, de toenmalige floor manager van de Senaat,
nadat de begrotingsprocedurewet van 1974 door de Senaat was aanvaard.'
De Congressional Budget and Impoundment Control Act van 1974 was een
belangrijke poging van het Congres om the power of the purse op de
President terug te veroveren. De vraag is in hoeverre het Congres door
de aanneming van deze wet hierin is geslaagd.

De wet van 1974 kent een groot aantal wijzigingen ten aanzien van het
toen vigerende begrotingsstelsel. Allereerst wordt een nauwkeurige
procedure voorgeschreven gebaseerd op een tijdschema. In het algemeen
kan worden gesteld dat de wet in de peri ode 1976 - 1981 goed heeft gefunc-
tioneerd." Na de hiervoor reeds beschreven Blitzkrieg van president Reagan
in 1981 - 1982 raakte de begrotingsprocedure snel in verval en werden de
doelstellingen van de wet van 1974 niet meer bereikt.! Deze algemene
constatering kan worden uitgesplitst voor een aantal belangrijke onderdelen
van de wet. Een beoordeling van deze onderdelen ziet er als voIgt uit.

Wellicht de belangrijkste consequentie van de aanneming van de wet
van 1974 was de oprichting van het Congressional Budget Office (CBO).
Er bestaat in de Iiteratuur en bij de beleidsmakers in Washington D. C. geen
twijfeI over dat het CBO aIs een groot succes kan worden beschouwd."
Het belangrijkste resultaat van de oprichting van het CBO was dat het
Congres voor het eerst beschikte over een eigen begrotingsbureau dat door
middel van zelfstandig onderzoek en onafhankelijke periodieke rapportages
in staat bleek een zeker tegenwicht te bieden aan de berekeningen en
voorstellen van het OMB. Het Congres beschikt zodoende over cijfers
(bijvoorbeeld met betrekking tot de kosten van een nieuw programma of
wetsvoorsteI) die een hoge graad van betrouwbaarheid en realiteitszin

I Congo Rec., 83rd Cong., 2nd sess. 1974, S 20464.
2 Zie hierover Schuman 1988, p. XIII; Schick 1990, p. 5 en Alice M. Rivlin, thans

plaatsvervangend directeur van het OMB en in 1974de eerste directeur van het CBO, reactie
op Louis Fischer, in: Smith/Carroll 1982, p. 88.

3 Zie hierover uitvoerig Lance T. Leloup, After the Blitz: Reagan and the U.S. Congressional
Budget process, in: Legislative Studies Quarterly 1982, p. 321-339 en WhiteIWildavsky
1989, p. 95-156.

4 Zie uit de vele literatuur recentelijk Schuman 1988, p. 295, 296; Wildavsky 1988, p. 143,
144 en WhiteIWildavsky 1989, p. 13.
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bevatten. Het CBO is na 1974, met name onder Ieiding van zijn eerste
directeur Alice Rivlin (zie noot 2), al snel in staat gebleken een reputatie
van competentie en neutraliteit op te bouwen. Dit is van groot belang
aangezien de berekeningen en voorspeUingen van het OMB vaak gekleurd
zijn door de politieke wensen van de President. 5 Hieraan dient te worden
toegevoegd dat de macht en invloed van de directeur van het OMB onder
de presidenten Reagan en Bush lijkt te zijn toegenomen." GeconcIudeerd
kan worden dat het CBO na bijna twintigjaar zijn bestaansrecht heeft bewe-
zen en dat dit instituut niet meer is weg te denken uit de begrotingswereld
tussen Capitol Hill en Pennsylvania Avenue 1600.

Een tweede belangrijke wijziging in 1974 betrof de oprichting van een
begrotingscommissie zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat.
Beide begrotingscommissies hebben ais belangrijkste taak de begrotingsreso-
Iutie op te stellen die het eerste antwoord bevat van het Congres op de
voorstellen van de President. Deze resolutie beveelt totale bedragen aan
voor de uitgaven en inkomsten en het daaraan gerelateerde tekort of
overschot op de ontwerp-begroting. Hiennee treden de begrotingscommissies
op het excIusieve terre in van de machtige Appropriations commissies en
subcommissies van Huis en Senaat. De begrotingscommissies verrichten
hun werk uitstekend, alhoewel de commissies onderling een verschillende
benadering kozen. Zo Iegde de begrotingscommissie van het Huis de nadruk
op de behandeling van de details van de begroting, terwiji haar evenknie
in de Senaat meer de hoofdlijnen van de begroting in de gaten hield.
Bovendien ontstond in de Senaatscommissie geleidelijk een bipartisan traditie
terwijl in het Huis de tegenstellingen tussen Democraten en Republikeinen
op de voorgrond stonden. Dit betekende dat de partijleiders in het Huis
van Afgevaardigden actief werden betrokken bij het begrotingsproces. 7

5 Fisher (1991, p. 215) ste1t het aldus: "The budgetary estimates from Lyndon Johnson to
George Bush have been increasingly unrealistic, unreliable and irresponsible". Zie ook over
de manipulatie van begrotingscijfers door het OMB Regan 1988, p. 154, 171 en 185. Op
17 februari 1993 kondigde president Clinton in zijn State of the Union aan dat zijn
begrotingsvoorstellen voor 1994 gebaseerd zullen zijn op cijfers van het CBO.

6 Stockman 1986; Schick 1990, p. 164, 165; Fisher 1991, p. 37 en 191 en Bruce Johnson,
From Analyst to Negotiator: the OMB's New Role, in: Journal of Policy Analysis and
Management 3 (1984), p. 501-515; idem, OMB and the Budget Examiner: Changes in the
Reagan Era, in: Public Budgeting & Finance, Winter 1988, p. 3-12 en idem, the OMB Budget
Examiner and the Congressional Budget Process, in: Public Budgeting & Finance, spring
1989, p. 5-14 en The Economist, August 29, 1992, p. 46 omtrent de invloed van Dick
Darman, directeur OMB onder Bush in de periode 1989-1993.

7 Zie uit de uitgebreide literatuur onder meer Linda Smith, The Congressional Budget Process:
Why It Worked this Time, in Lynch 1981, p. 115-133; Schick 1980, p. 307-356, Louis
Fisher, The Budget Act of 1974: A Further Loss of Spending Control, in: Congressional
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Toch slaagden be ide commissies erin ondanks het sterk gedecentraliseerde
karakter van het Congres (zie hiervoor 2.2.2) een direct verband te leggen
tussen belastingmaatregelen, de omvang van de totale uitgaven en het daaruit
voortvloeiende tekort of overschot op de begroting van het volgende jaar.
Het Congres kreeg zodoende voor het eerst in zijn geschiedenis een
totaalbeeld van de federale begroting in een vroeg stadium van behandeling.
De voortdurend sturende en ondersteunende werkzaamheden van de
begrotingscommissies en vooral ook hun stafleden tijdens de begrotingsbe-
handeling was en is nog steeds onmisbaar voor het Congres gebleken. Met
name de coordinatie tussen inkomsten en uitgaven door de beide cornmissies
is sinds 1974 goed verlopen."

Een derde verschijnsel dat nauw met het hier besprokene samenhangt,
is de begrotingsresolutie.? Het wettelijke voorschrift om op of voor een
bepaalde datum een begrotingsresolutie tot stand te brengen, stelt het
Congres in staat een totaaloverzicht van de federale begroting te maken.
In de periode 1974-1980 werden twee resoluties door het Congres
vastgesteld. De eerste resolutie was veelal gebaseerd en ingedeeld volgens
de door de President ingediende begroting en bevatte slechts aanbevelingen.
De tweede resolutie die pas in augustus-september werd aangenomen, was
bindend voor de appropriations en authorizations commissies. Na 1980
besloot het Congres jaarlijks nog maar een begrotingsresolutie vast te stellen
rond 15 april. 10 Thans is de begrotingsresolutie van groot belang voor
de vaststelling van de prioriteiten voor de uitgaven en inkomsten door het
Congres. Het gaat hierbij niet om de details van de uitgavenprogramma's
maar om hoofdlijnen van de begroting voor het volgende jaar. Gebleken
is dat de begrotingsresolutie beperkte betekenis heeft bij het doorvoeren
van bezuinigingen in de diverse sectoren van de federale begroting. 11 Ook
dient te worden vastgesteld dat de begrotingsresolutie slechts door actieve
begrotingscommissies van Huis en Senaat wordt opgesteld en - veelal -
afgedwongen. De andere commissies blijken weinig behoefte te hebben
aan een 'van bovenaf' opgelegde begroting. Vandaar dat in de praktijk van

Budgeting 1984, p. 170-189 en Sundquist 1992. p. 261 en 262.
8 Louis Fisher, Ten Years of the Budget Act: Still Searching for Controls. in: Public Budgeting

& Finance. Auturnrn 1985, p. 19,20 en 2324 (de auteur wijst hier met name op stafleden
van de begrotingscornrnissies die uitstekend werk verrichten).

9 Zie hierover John w. Ellwood, Budget Control in a Redistributive Environment, in Schick
1983. p. 69 die van mening is dat de begrotingsresolutie het hart vormt van de begrotingspro-
cedure. Idem. Wildavsky 1988. p. 146.

10 Zie een voorbeeld van een dergelijke resolutie in Collender 1992, Appendix A, p. 141-160
(Concurrent Resolution on the Budget. Fiscal Year 1991).

11 Schick 1990, p. 89.
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de jaren tachtig de begrotingsresolutie nimmer op tijd is vastgesteld. Het
kwam zelfs regelmatig voor dat de resolutie werd vastgesteld na de
vaststelling van de appropriation bills. Dit leidde er vervolgens weer toe
dat de begrotingsresolutie het rniddelpunt werd van de politieke controverses
over de hoogte van de uitgaven en inkomsten in de jaren tachtig. 12 Ondanks
deze ontwikkelingen is de vaststelling van de begrotingsresolutie nog steeds
het belangrijkste moment in de begrotingsprocedure en wordt het Congres
op of rond 15 april jaarlijks gedwongen zich uit te spreken over de
hoofdlijnen van de nieuwe begroting."

Een ander onderdeel van de begrotingsprocedurewet van 1974 betreft
de procedure inzake reconciliation (schikkingsprocedure). De wet biedt
de mogelijkheid de (sub-)commissies van Huis de Senaat te dwingen zich
te houden aan de in de begrotingsresolutie aangegeven grenzen van de
hoogte van de uitgaven en inkomsten. 14 Tot 1981 is van deze mogelijkheid
nauwelijks gebruik gemaakt. In 1981 werd dit instrument, men kan wel
zeggen plotseling, ontdekt door de directeur van het OMB David Stockman.
Door handig van deze procedure gebruik te maken wist Stockman direct
na het aantreden van Ronald Reagan als veertigste President van de
Verenigde Staten in januari 1981 een daverend succes te boeken door een
omvangrijk pakket van budgettaire maatregelen door het Congres te
loodsen." Over het gebruik van de reconciliationprocedure wordt in de
literatuur verschillend gedacht. Enerzijds biedt deze procedure het Congres
de mogelijkheid zijn sterk gedecentraliseerde wijze van besluitvorming te
boven te komen. Gevolg hiervan is dat het commissiesysteem weliswaar
wordt verzwakt maar dat tevens het Congres als geheel in de begrotingspro-
cedure meer als eenheid kan optreden. 16 De zelfdiscipline van het Congres
wordt derhalve vergroot. 17 Anderzijds bood en biedt de reconciliationproce-
dure de mogelijkheid om op de langlopende en verhoudingsgewijs moeilijk
te wijzigen uitgavenprogramma's (entitlements) te bezuinigen zonder dat
direct allerlei heilige huisjes omver worden geworpen." Dit betekent dat
deze procedure kan worden gebruikt om vergaande bezuinigingen te

12 White/Wildavsky 1989, p. 14-16 en Schick 1990, p. 172 en 173.
13 Collender 1992, p. 31.
14 Een dergelijke formulering luidt: "The House Committee on Ways and Means shall report

changes in laws within its jurisdiction sufficient to increase revenues as follows: (... )".
15 Zie hierover WhiteIWildavsky 1989, p. 66-94.
16 Leloup a.w. (noot 3), p. 330 en 337.
17 Schuman 1988, p. 239.
18 Aldus Schuman 1988, p. 23gen 297. Deze auteur spreekt in ditverband van een doorbreking

van een ijzeren driehoek tussen Congres, bureaucratie en belangengroepen. Zie tevens Schick
1990, p. 114.
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bereiken, maar tevens dat het gevaar dreigt dat individuele uitgavenposten
en/of -categorieen onzorgvuldig door het Congres worden behandeld en
gewijzigd. 19 Vandaar dat sommige auteurs vaststellen dat de reconciliation
een instabiele factor is in de begrotingsprocedure.

Een laatste aspect van de begrotingsprocedurewet van 1974 dat hier
de aandacht verdient, heeft betrekking op de regeling inzake de impound-
ments. Algemeen wordt deze regeling beschouwd als een van de grootste
successen van de wet van 1974.20 Dit succes is met name te verklaren
uit het feit dat de macht van de President om de door het Congres
gevoteerde bedragen te blokkeren een regelrechte aantasting van de power
of the purse van het Congres is. De wet van 1974 beoogt primair het
budgetrecht van het Congres te versterken. De impoundment wordt ook
wel beschouwd als de barometer van de budgettaire verhoudingen tussen
President en Congres. Zo slaagde president Reagan in 1981 en 1982 erin
voor maar liefst 16miljard dollar aan blokkering van begrotingsgelden door
het Congres goedgekeurd te krijgen. In de periode 1983-1988 betrof het
slechts de goedkeuring door het Congres van 400 miljoen dollar aan rescis-
sions.21Sinds 1983 gebruikt het Congres de impoundmentprocedure dus
meer om de President te controleren. Nadeel van deze procedure is wel
dat ze heeft geleid tot een enorme papierwinkel. 22

Indien men de commentaren en analyses van de begrotingsprocedurewet
van 1974 overziet dan kan samengevat het volgende worden gesteld. Ten
eerste bleek de wet in de periode 1974-1981 goed te functioneren en leek
het Congres weer wat terrein te hebben terugveroverd op de President met
betrekking tot de zeggenschap over de begroting. De procedure van 1974
bleek in de praktijk neutraal te functioneren." Dit leidde ertoe dat de wet
niet k~n, noch beoogde te verhinderen dat het begrotingstekort begon op
te lopeno Juist de kwestie van het sterk oplopende begrotingstekort zou in
de jaren tachtig de Amerikaanse politiek geheel gaan domineren. Vandaar
dat de wet in de periode 1981-1985 niet meer naar behoren functioneerde
en niet meer bleek te passen in een tijdsgewricht waarin sprake was van
grootscheepse belastingverlagingen, diepsnijdende bezuinigingen en het

19 Schick 1990, p. 176-179 en WhtitelWildavsky 1989, p. 144-145, 153,295,462 en 598,
noot 59 inzake voorbee1den van misbruik van deze methode.

20 Ted Hebert, Congressional Budgeting, 1977-1983: Continuity and Change, in: Congressional
Budgeting 1984, p. 46-48: Schuman 1988, p. 240-243,296; Schick 1990, p. 111-113 en
Fisher 1991, p. 196-198.

21 Schick 1990, tabel 4.4 op p. 112.
22 Schick 1980,p. 402, 403.
23 Aldus Schick in 1980, p. 570.
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daaruit resulterende sterk oplopende tekort op de begroting en de sterke
groei van de nationale schuld." De begrotingscrisis van de jaren tachtig
is echter van zo verstrekkende betekenis geweest dat waarschijnlijk geen
enkele procedurewet hieraan het hoofd had kunnen bieden. De instituties
die de wet van 1974 creeerde bleven in elk geval gehandhaafd.

In 1985 trachtte het Congres het alles overheersende probleem van het
begrotingstekort te bestrijden door de aanneming van de Balanced Budget
and Emergency Deficit Control Act. In 1987 volgde een aangepaste versie
van deze wet. De wet beoogde door middel van een tijdpad nauwkeurig
aan te geven op welke wijze over een periode van vijf jaar het begrotingste-
kort zou dienen te worden weggewerkt. De wet bevatte als belangrijkste
middel om deze ambitieuze doelstelling te breiken een automatisch
bezuinigingsmechanisme." Deze poging van het Congres om het enorme
begrotingstekort te bestrijden, kan als mislukt worden beschouwd. Hiervoor
is een aantal redenen aan te geven. Ten eerste was de GRH-wet een
draconische maatregel waarbij de oplossing via een zuiver mechanische
weg van beslissen werd gezocht. Dit bleek in de praktijk echter niet te
werken. Het automatische bezuinigingsmechanisme werd door allerlei
middelen en trucks (gimmicks en scorekeeping tricks, aldus Schick")
voortdurend ontlopen. Bovendien werd van jaar tot jaar op verschillende
wijzen de begroting vastgesteld. De oorzaak van deze wisselende procedures
was de wens om pijnlijke keuzes te ontlopen, terwijl bezuinigingen de enige
remedie leken om het begrotingstekort te verminderen." Een derde reden
voor het falen van de GRH-wet is te vinden in de verslechterde sociaal-
economische en financiele onstandigheden van de Verenigde Staten na
1985.28 Tenslotte kan gewezen worden op het feit dat Congres en President
zich in de peri ode 1985-1990 verscholen achter de GRH -wet en niet in staat
bleken in onder ling overleg duidelijke afspraken te maken. Zowel in het

24 De nationale schuld van de presidenten Reagan en Bush is opgelopen van 1000 miljard dollar
in 1981 tot 4000 miljard (= 4 biljoen) dollar in 1993 (Fisher 1991, p. 201 en The
Independent, 6 oktober 1992, p. 12).

25 Zie hierover uitvoerig E.J. Janse de Jonge, Begrotingstekort, wetgeving en de visie op de
federate staat in Amerika, in: Recht doen door wetgeving. Opstellenover wetgevingsvraag-
stukken aangeboden aan mr. E.M.H. Hirsch Ballin, Zwolle 1990, p. 354-358.

26 Schick 1990, p. 192.
27 Zie hierover uitvoerig WhitelWildavsky 1989, p. 516-529.
28 Joseph White, What Budgeting Cannot Do: Lessons of Reagan's and Other Years, in: Rubin

1988, p. 166-175.
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Congres als bij de President kon worden gesproken van een gebrekkig
leiderschap."

Inhet najaar van 1990 besloten president Bush en de leiders van het Congres
tijdens een Budget Summit de Budget Enforcement Act (BEA) op te stellen.
Deze wet werd evenals de GRH-wetten van 1985 en 1987 in zeer korte
tijd door het Congres besproken en aangenomen. Dit in tegenstelling tot
de begrotingsprocedurewet van 1974 die pas na 21 maanden van speciale
commissies en langdurige plenaire debatten in Huis en Senaat was aan-
genomen. Vele deskundigen beschouwen de wet van 1974 thans als de
oorspronkelijke begrotingsprocedure." Dit blijkt onder meer uit het feit
dat de BEA tot 1995 van kracht is en daarna automatisch vervalt. Indien
op voorstel van president Clinton of leiders van het Congres geen nieuwe
begrotingsprocedurewet voor 1995 zal worden aangenomen, is een terugkeer
naar de begrotingsprocedure van 1974 te verwachten.

Over de werking van de BEA is thans nog weinig te zeggen. In het
algemeen verwachtten de opstellers van de BEA dat de eerste twee jaar
rustig zouden verlopen. Dit bleek echter slechts ten dele het geval te zijn.
Hiervoor zijn de volgende argumenten te geven. Allereerst bleek het tekort
toch nog fors op te lopen tot 290 miljard dollar begin 1993 en daarmee
het tekort voor het begrotingsjaar 1986 (221 miljard) ver te overtreffen.
Overigens zal de nieuwe administratie van president Clinton een arnbitieus
programma gaan uitvoeren dat vele tientallen miljarden extra zal gaan
kosten. Onzeker is of de voorgestelde bezuinigingen en belastingverhogingen
voldoende zijn om dit programma van Clinton te bekostigen. Ten derde
werd de BEA vastgesteld als onderdeel van de verhoging van de nationale
schuld met 1000 miljard dollar. Indien het begrotingstekort blijft toenemen,
wordt het Congres gedwongen in de zomer van 1993 nogmaals de omvang
van de nationale schuld te vergroten. Dergelijke wetsvoorstellen zijn de
laatste jaren zeer moeizaam en niet zonder problemen door het Congres
aangenomen en door de President ondertekend. Tenslotte bestaat er in en
buiten het Congres groeiende ontevredenheid over het gecompliceerde stelsel
van voorschriften van de BEA. In de praktijk heeft dit in 1991 en 1992
geleid tot het veelvuldig ornzeilen van diverse wetsbepalingen. Met name
gold dit ten aanzien van de zogenaarnde emergency clause die toestaat dat

29 Lauis Fisher, Federal Budget Doldrums: The Vacuum in Presidential Leadership, in: Public
Administration Review 1990, p. 693-700 en Fisher 1991, p. 202 en 203.

30 Aldus Callender 1992, p. 17.
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extra uitgaven worden goedgekeurd vanwege bijzondere omstandigheden.
Volgens de letter van de wet was hiervan meestal geen sprake."

In aansluiting op de hiervoor besproken begrotingsprocedurewetten dienen
nog enkele kanttekeningen te worden geplaatst bij een aantal aspecten van
de uitoefening van het budgetrecht door het Congres.

De werkwijze van het Congres wordt nog altijd bepaald door de vaste
commissies van Huis en Senaat. Inhet verleden hebben beide Appropriations
commissies en hun respectieve subcommissies een enorme invloed opge-
bouwd. Niet voor niets worden de voorzitters van deze subcommissies het
College of Cardinals genoemd." Hiernaast hebben de Authorization
commissies de laatste tientallenjaren duidelijk aan invloed gewonnen. Dit
leidde in praktijk tot de zogenaamde dubbele goedkeuring van de begroting.
Toch hebben alle commissies van Huis en Senaat gezamenlijk recentelijk
enigszins aaninvloed verloren. Tegelijkertijd blekende begrotingscommis-
sies van Huis en Senaat niet in staat dit vacuum op te vullen." De oorzaak
hiervan is de afbraak van de door de wet van 1974 voorgeschreven
procedure. In de praktijk leidde dit ertoe dat de begroting in de meeste
jaren, (veel) te laat, dat wil zeggen na 1 oktober, door het Congres werd
vastgesteld. Meestal werd via de weg van improvisatie ieder jaar de
begroting vastgesteld. Men zou het aldus kunnen stellen: in 1974 was de
nieuwe procedure de oplossing voor het toen machteloze Congres; in
1985/1990 is de procedure zelf het probleem geworden. Zowel in de wet
van 1985 als die van 1990 perkt het Congres zijn eigen vrijheid om de
begroting vast te stellen aanzienlijk in. Deze ontwikkeling heeft vervolgens
consequenties voor de macht van de commissies van het Congres. De
hoofdzaak is gelegen in het sterk opgelopen tekort op de federale begroting
en de als reactie daarop volgende wetswijzigingen."

In het verleden is diverse mal en getracht in de chaotische begrotings-
vasts telling enige orde te brengen. Dit gebeurde onder meer door een
zogenaamde omnibus bill vast te stellen waarin de (meeste) dertien appropri-
ation bills worden opgenomen. Het vaststellen van een dergelijk omvangrijk
en uiterst complex wetsvoorstel heeft zowel voor- als nadelen.

31 Collender 1992, p. XII-XV; zie verder over de BEA Naomi Caiden, Do Politicians Listen
to Experts? The BEA of 1990 and The Capacity to Budget, in: Public Budgeting & Finance,
Spring 1991, p. 41-49.

32 Zie hierover uitvoerig Schuman 1988, p. 56-84 en Mann/Ornstein 1992, p. 30-44.
33 Schick 1990, p. 3.
34 Schick 1990, p. 5, 6 en p. 159-193 inzake het improviseren van de begrotingsvaststelling.

Zie tevens White a.w. (noot 28), p. 166 en 167.
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Een voordeel is dat het Congres op deze wijze lean voorkomen dat de
President een of enkele afzonderlijke appropriation bills met zijn veto treft.
In deze zin is een verzamelwetsvoorstel een tegenwicht tegen de vetomacht
van de President. 35 Een ander voordeel is dat een wijziging van de
begrotingsprocedure in de omnibus bill als het ware 'verstopt' kan worden
en aan de President ter ondertekening wordt voorgelegd op een 'take it
or leave it' basis. 36 Het nadeel is echter dat dergelijke begrotingswetsvoor-
stellen vaak chaotisch en onoverzichtelijk zijn en diverse onduidelijkheden
en/of fouten kunnen bevatten. Een algemeen bekend verschijnsel is dat een
senator of afgevaardigde, door handig gebruik te maken van de procedure-
voorschriften, een voor zijn of haar deelstaat gunstig project op de begroting
gefmancierd krijgt. Dit verschijnsel staat bekend onder de naam pork
barrel." In de media wordt dit verschijnsel vaak erg breed uitgemeten
en opgeblazen. Indien men echter de kosten van dergelijke pork barrel pro-
jecten afzet tegen de totale federale uitgaven dan is dit verschijnsel geen
factor van betekenis. 38

Een ander verschijnsel dat meestal aan de vasts telling van een omnibus
bill vooraf gaat, is de zogenaamde Budget Summit. Vooral onder de presi-
denten Reagan en Bush zijn diverse Budget Summits gehouden. Over de
effecten van dergelijke topontmoetingen tussen de President en de leiders
van het Congres wordt verschillend gedacht. Allereerst dient vastgesteld
te worden dat dit soort bijeenkomsten buiten iedere procedure vallen. Ook
de Grondwet kent geen overlegstructuur tussen President en Congres. Het
verloop en de uitkomsten van zo'n overleg zijn derhalve onduidelijk. Toch
is sinds 1980 gebleken dat belangrijke begrotingsconflicten tussen President
en Congres tijdens een Budget Summit konden worden opgelost. 39 De
begrotingsprocedurewetten van 1987 en 1990 zijn mede het resultaat van
een summit. Het aantal informele bijeenkomsten vanaf 1980 wijst er in elk

35 Schick 1990, p. 110. Indien de President toch een veto over een dergelijk wetsvoorstel zou
uitspreken dan zou dit kunnen leiden tot de sluiting van departementen, agencies en andere
regeringsinstellingen zoals het Washington Monument.

36 Zo is de begrotingsprocedurewet van 1990 bij omnibus act vastgesteld, Public Law 101-508.
37 Wildavsky 1988, p. 42 en Smith 1988, p. 124, 151-152 en 174-182.
38 Schick 1990, p. 216. Het hier gestelde gaat ook op ten aanzien van de opstelling en aanneming

van een continuing resolution door het Congres op of direct na de aanvang van het nieuwe
begrotingsjaar indien geen of slechts enkele appropriation acts zijn vastgesteld.

39 Zie voor overzicht van deze summits in 1980, 1982, 1983, 1984 en 1987 White/Wildavsky
1989, p. 31-32,235-241,319-322,382-383,390,520-521 en 566-567. Zie over de summits
tevens Schick 1990, p. 185-189 (overzicht van 1980-1989). De summit van 1990 wordt
onder meer besproken door Janet Hook, The Selling of a Budget Deal: Trial by Fire for
Leaders, in: Congressional Quarterley, sept. 15 1990, p. 2893-2894.
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geval op dat sinds de toeneming van het begrotingstekort en de daaraan
gerelateerde problemen tussen Witte Huis en Capitol Hill beide machten
steeds meer afuankelijk van elkaar zijn geworden. Beide branches zijn
afuankelijk van elkaars steun en bevreesd voor elkaars vetomacht. 40 Deze
onevenwichtige situatie, die onder meer tot uitdrukking komt in een jaarlijks
wisselende procedure, is tevens te verklaren uit het gebrek aan krachtig
leiderschap, zowel in het Congres als in het Witte Huis.41 Geen van beide
actoren in het begrotingsproces blijkt in staat te zijn een structurele oplossing
aan te reiken. Toch is de overgrote meerderheid van de Amerikanen van
mening dat een sluitende begroting van de federale overheid wenselijk is.
Deze wens is gebaseerd op een ruim tweehonderd jaar bestaande visie op
de federale staat waarin slechts plaats is voor een beperkte staatszorg.?

Deze constatering leidt tot het meest fundamentele probleem van de
Amerikaanse overheid van dit moment: het enorme tekort op de federale
begroting. Kort gezegd kan men stellen dat het begrotingstekort de Ameri-
kaanse politiek domineert sinds 1980. Gesteld zou kunnen worden dat het
tekort zo langzamerhand voor de Amerikanen een obsessie is geworden."
Voor het hiervoor verrichte onderzoek naar de betekenis en omvang van
het budgetrecht van het Congres is het van belang te constateren dat het
begrotingstekort de normale begrotingsprocedures volledig heeft doorkruist
en dat het Congres jaarlijks de begroting als het ware improviserend moet
vaststellen. Deze gang van zaken komt een zorgvuldige en grondige begro-
tingsbehandeling, zoals in het Congres gebruikelijk is, niet ten goede."
Vervolgens is niet onbelangrijk vast te stellen dat noch het Congres noch
de President de uitsluitende verantwoordelijkheid dragen voor het enorme
begrotingstekort. Zoals gebruikelijk bij dit soort vraagstukken zijn de
oorzaken divers. In ieder gevaI zijn sinds 1980 Congres en President er
niet in geslaagd voldoende te bezuinigen op de federale uitgavenpro-
gramma's noch zijn beide erin geslaagd een voldoende verhoging van de
inkomsten te bewerkstelligen." Een oplossing voor het begrotingstekort
is een conditio sine qua non voor een terugkeer naar normale verhoudingen
tussen Congres en President. 46 Een bijkomende factor voor de verstoorde

40 Aldus Schick 1990, p. 184.
41 Zie noot 29, Fisher 1991, p. 203 en Mann/Ornstein 1992, p. 11 en 12.
42 Janse de Jonge a.w. (noot 25), p. 360.
43 Idem.
44 Deze constatering is tevens de kerngedachte van Allen Schick (1990, p. 12).
45 Schick 1990, p. 80. President Bush won de verkiezingen van 1988 met name door zijn belofte

aan de kiezers: "Read my lips: no new taxes" (Schick 1990, p. 149).
46 Zie hierover recentelijk: Statement by Louis Fisher, Congressional Research Service, Joint

Committee on the Organization of Congress, march 23, 1993, Budget Reform.
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verhoudingen tussen Congres en President was de jurisprudentie van het
Supreme Court in de jaren tachtig. Uit de voor dit onderzoek belangrijke
uitspraken inzake INS v. Chadha (1983) Bowsher v. Synar (1986) kan een
enigszins doctrinaire benadering van het beginsel van de machtenscheiding
worden afgeleid. Juist een strikt formele uitleg van dit beginsel kan een
oplossing voor de verstarde begrotingsverhoudingen tussen Congres en
President in de weg staan." Het is daarom toe te juiehen dat het Supreme
Court in recente jurisprudentie blijk heeft gegeven van een meer pragmati-
sche benadering van het beginsel van de machtenscheiding. Zo stelde het
Supreme Court in Morrison v. Olson onder meer 'we have never held that
the Constitution requires that the three Branches of Government "operates
with absolute independence'" .48 Een jaar later kan een dergelijke pragmati-
sche benadering worden aangetroffen in Mistretta v. United States." De
rechters constateerden onder meer dat Madison had opgemerkt dat de
Grondwet de drie machten 'a degree of overlapping responsibility, a duty
of interdependence as well as independence' liet. Het Supreme Court
aanvaardde expliciet een 'flexible understanding' van de machtenschei-
ding. 50 De praktijk van de jaren tachtig heeft echter ook aangetoond dat
de uitleg en toepassing van het beginsel van de machtenscheiding buiten
de jurisprudentie om heeft plaatsgevonden."

Conc1uderend kan worden opgemerkt dat het budgetrecht en de
uitoefening van dit recht door het Congres al ruim twee eeuwen inzet is
geweest van de machtsstrijd tussen Congres en President. Vooral de laatste
zeventig jaar heeft de President onmiskenbaar aan invloed op het terre in
van de begrotingswetgeving gewonnen. Het terugveroveren van de power
of the purse door het Congres in 1974 is gedeeltelijk geslaagd. Door de
Reagan- revolutie van 1981-1982 heeft de President echter geleidelijk weer
aan invloed gewonnen. De BEA van 1990 bevestigt deze ontwikkeling.
Probleem is echter dat het omvangrijke begrotingstekort van dit moment
het zieht op de juiste verhoudingen tussen Congres en President enigszins
vertroebelt. Het begrotingstekort lijkt niet bestreden te kunnen worden door
het aannemen van steeds weer nieuwe begrotingsprocedurewetten.
Noodzakelijk is dat er weer consensus tussen Congres en President ontstaat

47 Janse de Jonge a.w. (noot 25), p. 361.
48 487 U.S. 654, 693-694 (1988), daarbij citerend uit United States v. Nixon, 418 U.S. 707

(1974).
49 488 U.S. 361 (1989).
50 Idem.
51 Zie hierover Louis Fisher, Separation of Powers: Interpretation Outside the Courts, in:

Pepperdine Law Review, Vol. 18, 1990, p. 57-93.
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over de te maken keuzes die ongetwijfeld van ingrijpende aard zullen zijn.
Daarbij dient bedacht te worden dat het begrotingstekort in de VS niet alleen
een economisch-financieel en politiek maar tevens een institutioneel en
ideologisch probleem is. Het Congres is en blijft uiteindelijk de bevoegde
instantie om de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Het Congres
kan dit in alle openheid doen en fungeren als uitlaatklep van nationale
opvattingen, waarden en sentirnenten. De vrijheid van ideeen en het kiezen
van het juiste moment om te beslissen beboort tot bet monopolie van het
Congres. De essentiele plaats van President en Congres in het Amerikaanse
staatsbestel werd door recbter Robert H. Jackson als volgt onder worden
gebracht in Youngstown Co. v. Sawyer: 'With all its defects, delays and
inconveniences, men have discovered no technique for long preserving free
government except that tbe Executive be under the law, and that the law
be made by parliamentary deliberations' Y

52 343 U.S. 655 (1952).
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EngeJand

3.1 Plaats van het budgetrecht in de Britse constitutie

In deze paragraaf zal uitvoerig worden ingegaan op het verband tussen het
budgetrecht en de Britse constitutie. Allereerst zal kort aandacht worden
besteed aan de interpretatie van het begrip constitutie, waarna chronologisch
een overzicht zal worden gegeven van regelingen en wetten die van belang
zijn voor de ontwikkeling van het budgetrecht in Engeland. Hierna voIgt
een analyse van het regeringsstelsel. Tenslotte wordt stilgestaan bij de roi
van de onafhankelijke rechter bij de beoordeling en toetsing van de besluit-
vorming op het terre in van de publieke financien.

3.1.1 Constitutie, wet en begroting

Algemeen mag bekend worden verondersteld dat Engeland geen geschreven
grondwet heeft.' Hierdoor is het moeilijk om precies te definieren wat
onder de Britse constitutie dient te worden verstaan. Zo stelde Bolingbroke/
in 1733: 'By Constitution, we mean, whenever we speak with propriety
and exactness, that assemblage of laws, institutions and customs, derived
from certain fixed principles of reason (... ) that compose the general system,
according to which the community hath agreed to be governed'. 3 In de
literatuur worden in hoofdzaak dan ook drie bronnenl grondslagen van het
constitutionele recht aangegeven: wetgeving (statutes), common lawen
customs." Sommige statutes, alhoewel juridisch een Act of Parliament of
daarmee gelijkgesteld, hebben een bijzondere constitutionele betekenis."
Voorbeelden hiervan zijn de Magna Carta 1215, de Petition of Right 1628,
de Bill of Rights 1689 en de Parliament Acts 1911 en 1949. De tweede

1 In deze bewoordingen Wheare 1966, p. 14.
2 Henry Saint John, lst Viscount Bolingbroke(1678-1751), prominent Tory politicusen latere

tegenspeler van de Whigs onder leiding van Sir Robert Walpole.
3 In: A Dissertation Upon Parties (1733), geciteerd in Wheare 1966, p. 2.
4 WadelBradley 1985, p. 12 en 13 en Hood Phillips/Jackson 1987, p. 21.
5 Dit kan men ook afleiden uit de door het Lagerhuis te volgen bijzondere procedure, waarbij

een dergelijk wetsvoorstel Diet wordt behandeld door een vaste commissie maar door een
'Committee of the whole House' (WadelBradley 1985, p. 16).
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bron, de 'common law' of 'case law', heeft betrekking op de uitspraken
van de rechter inzake vraagstukken van constitutionele aard. Hierbij gaat
het veelal om de uitleg en interpretatie van wetten." Voorbeelden biervan
zijnAtt. -Gen. v. Wilts United Dairies (1922)7 waarin werd gesteld dat zon-
der goedkeuring van het parlement geen heffrngen aan burgers mogen
worden opgelegd en Congreve v. Home Office (1976)8 waarin de bevoegd-
heid van het ministerie van binnenlandse zaken om zonder wettelijke
grondslag hogere kijkgelden op te leggen, werd ontkend. De derde bron
van het constitutionele recht betreft de customs (gewoonten) of conventi-
ons.? Vooral voor de ontwikkeling van het parlementaire stelsel en de finan-
ciele procedures is deze bron van constitutioneel recht van grote betekenis
gebleken. Uit deze categorie kan men onder meer het ontstaan van het stelsel
van cabinet government verklaren en de regel afleiden dat het staatshoofd
zijn handtekening onder een door het parlement aangenomen wetsvoorstel
niet mag weigeren. 10 Enigszins buiten deze categorie valt een andere bron
van constitutioneel recht, namelijk de 'law and custom of parliament'. II

In essentie gaat het bier om de bevoegdheid van beide huizen van het
parlement om hun eigen procedures vast te stellen en om de privileges en
de onschendbaarheid van het parlement. 12 Onder deze categorie worden
gerekend de Standings Orders van beide huizen, resoluties van het Lagerhuis
en de beslissingen van de Speaker van het Lagerhuis. 13 Tenslotte wordt
in de literatuur een vierde bron van constitutioneel recht aangeduid: de
juridische en constitutionele literatuur. 14 In het verleden rekende men daar-

6 In het verleden werd ookgrote betekenis gehecht aan de 'common law proper' die is ontstaan
doordat de rechterlijke beslissingen van vroege tijden af, een uitleg bevatten van de wetten
en gewoonten van het land. Een belangrijke regel die hieruit is ontstaan is de doctrine van
de wetgevende suprematie van het parlement (Blackstone I 1765, p. 160 en 161 en Wa-
de/Bradley 1985, p. 16 en 17).

7 39 TLR 781, (1922) 127 TL 822; zie hieromtrent Wade 1988, p. 866.
8 QB 629, (1976) 92 LQR 332; zie hieromtrent Wade 1988, p. 406.
9 Dicey (1959, p. 24) prefereert de term convention en stelto.a.: The other set of rules consist

of conventions, understandings, habits, or practices which, though they may regulate the
conduct of the several members of the sovereign power (... ) are not in reality laws at all
since they are not enforced by the courts" . Toch worden deze ongeschreven regels nageleefd
omdat anders politieke problemen zouden ontstaan (aldus Jennings 1959b, p. 134).

10 WadelBradley 1985, p. 20 en 22.
11 In vroeger tijden ressorteerde deze categorie onder de term 'High Court of Parliament',

hetgeen de rechtsprekende functies van het parlement aanduidde; zie Coke IV 1669, chap.
1 "The High and Most Honorable Court of Parliament".

12 Zie hierover uitvoerig Erskine May 1989, p. 69 - 83.
13 Wat dit laatste betreft bijvoorbeeld de beslissing van de Speaker of een wetsvoorstel al dan

niet moet worden aangemerkt als een money bill (Wade/Bradley 1985, p. 30).
14 Wade/Bradley 1985, p. 31-33 en Hood PhillipslJackson 1987, p. 24 en 25.
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onder onder andere Glanvill's Treatise on the Laws and Customs of England
(ca. 1189), Bracton's gelijknamige vierdelige standaardwerk (ca. 1250),
de Four Institutes of the Laws of England (1628-1644) van Sir Edward
Coke en de Commentaries on the Laws of England (1765-1769) van William
Blackstone. Tegenwoordig zijn vele werken van grote betekenis voor de
ontwikkeling van het constitutionele recht, waaronder Erskine May's
Parliamentary Practice dat vanaf 1844 regelmatig in een bijgewerkte versie
verschijnt.

Uit het hier gestelde kan worden afgeleid dat Engeland geen geschreven
grondwet kent in de zin van een staatsregeling met hogere rechtskracht
waarin men de belangrijkste regels en voorschriften in een geordende en
samenhangende vorm kan vinden. Maar tijdens de zeer lange ontwikkeling
van de common law (zo'n achthonderd jaar) zijn wel bepaalde afspraken
en voorschriften op papier gezet en zij hebben in de meeste gevallen kracht
van wet gekregen. Hiernaast hebben zich gewoonten ontwikkeld die geen
kracht van wet hebben maar wel zijn neergelegd in Standing Orders,
resoluties en gebruiken van het parlement. In het hiernavolgende zal dan
ook systematisch en chronologisch worden stilgestaan bij enkele hoofdmo-
menten uit de Engelse constitutionele geschiedenis waarbij de nadruk
vanzelfsprekend valt op de verhouding tussen regering en parlement met
betrekking tot de financiele wetgeving. In 3.2 zal in aansluiting op het
hiernavolgende worden ingegaan op het ontstaan en de ontwikkeling van
het budgetrecht in de praktijk.

3.1.1.1 1215 - 1400

Een van de eerste belangrijke regelingen in de historie van Engeland is
de Magna Carta van 1215. De oorzaak van het opstellen van de Magna
Carta vormde in feite de bezetting van de Normandiers onder leiding van
Willemde Veroveraar van Engeland in 1066. De Normandiers haddeneen
aan de Angelsaksische traditie tegengestelde opvatting inzake het eigendoms-
recht (zie hierna 3.2.2). Bovendien onderdrukten de Normandiers de Engelse
bevolking met harde hand maar pretendeerden desalniettemin wettige
opvolgers te zijn van Edward de Confessor, de laatste Saksische koning
van Engeland (1042-1066). Na de komst van de Normandiers kwam
Engeland sterk onder de invloed van de Kerk van Rome te staan. Onder
koning John (1199-1216) kwam het zelfs zover dat John zijn land aan de
Paus in leen opdroeg en het vervolgens in leen terugkreeg. 15 John maakte

15 Butt 1989, p. 59; zie hieromtrent uitvoerig Blackstone II 1766, p. 44-58.

179



Hoofdstuk 3

echter onrechtmatig gebruik van zijn positie en dat achtte de adel in strijd
met de wetten van Edward de Confessor en het Charter van koning Henry
I uit 1100.16 Nadat John in 1214 door de Fransen bij Bouvines een zware
nederlaag was toegebracht, weigerden de baronnen nog langer mee te
werken aan de frnanciering van zijn oorlogen. Deze geschiedde door het
heffen van zgn. scutages. 17 Deze bepalingen vormden een afkoopsom voor
het niet zenden van soldaten. Deze reden en dan met name de aantasting
van hun vrijheden vorrnden voor de baronnen de aanleiding om het Great
Charter op te stellen." Het Charter beoogde derhalve de antieke Laws
and Customs of the Realm te herstellen." Tevens betekende het Charter
het begin van een ontwikkeling naar een in macht beperkte monarchie
waarin de Koning niet meer als alleenheerser kan optreden. Dit betekende
dat 'the King is and shall be below the law' .20

Over het juridische karakter van de Magna Carta bestaat in de literatuur
verschil van mening. Coke stelt: 'It was for most part declaratory of the
principal grounds of the fundamental Laws of England, and for the residue
it is additional to supply some defects of the Common Law'. De Magna
Carta 'should be taken as the Common Law'. aldus Coke." Coke duidt
hier op het opnieuw in omloop brengen van de Magna Carta in 1225.22

Later zouden nog vele (her)bevestigingen plaatsvinden. Het Charter is niet
als een Act of Parliament te beschouwen aangezien het door de Council
is vastgesteld en er in 1215 nog geen sprake was van een parlement. In
het algemeen wordt het Charter dan ook aangemerkt als het eerste Statute
van England waarvan nog een enkele bepaling in het huidige Statute Book
is terug te vinden. In ieder geval wordt de Magna Carta als een van de
fundamenteelste staatsstukken van Engeland beschouwd en is de invloed

16 Charter of Liberties, A.D. 1100, dat werd gepubliceerd bij de kroning van Henry I in de
vorm van zijn kroningseed (zie de tekst in Stubbs 1913, p. 116-119 en tevens Holt 1992,
p. 36-38).

17 Zie ook de oorspronkelijke betekenis van deze term Coke I 1664, Lib. 2 Cap. 3: Escutage
en Blackstone Il 1766, p. 74 en 75.

18 Zie voor een gedetailleerde opsomming van alle grieven van de baronnen Holt 1992, p.
75-122.

19 Jones 1971, p. 102; nog duidelijkervindt men deze gedachte terug in het andere belangrijke
document uit deze tijd, het Charter of the Forest, A.D. 1217 dat de Laws and Customs of
the Forest beoogde te herstellen (zie de tekst in Stubbs 1913, p. 344-348); Thomson 1829,
p. 3-6 en Pallister 1971, p. 2-5.

20 Chrimes 1936, p. 74 en Pollock & Maitland I 1968, p. 173.
21 Coke II 1667, Proeme.
22 Idem; Coke spreekt in zijn Proeme van zijn Second Institute over de elfde februari in het

negende jaar van Henry III.
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op de rechtsontwikkeling omvangrijk geweest. 23 Vooral in dit laatste is
de essentie van de Magna Carta gelegen.

Twee artikelen uit de Magna Carta van 1215 zijn hier van belang.
Vooraf dient wel te worden gesteld dat be ide artikelen die hier zullen
worden besproken in alle latere versies van de Magna Carta ontbreken.

Artikel 12 Magna Carta 1215 luidt:

No scutage nor aid shall be imposed on our kingdom, unless by common counsel
of our kingdom, except for ransoming our person, for making our eldest son
a knight, and for once marrying our eldest daughter; and for these there shall
not be levied more than a reasonable aid. In like manner it shall be done concer-
ning aids from the city of London.

Dit is een fameuze bepaling uit de Magna Carta met name vanwege haar
preciese formuleringen en beperkte reikwijdte. De termen scutage en aid
kan men slechts binnen de toen vigerende feodale verhoudingen goed
begrijpen. Een scutage (lat.: scutagium) hield in dat men geld gaf in plaats
van persoonlijke hulp in de vorm van een krijgsdienst. De hoogte van het
bed rag was afhankelijk van het grondbezit." De scutage vormde hierdoor
de essen tie van de feodale verhoudingen. Onder de term aid werd iedere
betaling op vrijwillige basis verstaan." Wat betreft het inzamelen van
een aid kan worden gesteld dat dit reeds v66r 1215 geschiedde met
instemming van de common council of our kingdom. Ten aanzien van de
scutages was dit echter niet het geval en er kan worden gesproken van een
nieuwe eis die men aan de koning stelde." Verder bevat het artikel een
drietal uitzonderingen op het vereiste van de instemming door de common
council: voor het loskopen van de persoon van de Koning (indien hij
krijgsgevangene mocht worden), het slaan van zijn oudste zoon tot ridder
en het huwelijk van zijn oudste dochter." Voor deze gebeurtenissen dient
de aid 'reasonable' te zijn. Wat precies onder 'reasonable' dient te worden
verstaan is niet duidelijk (zie echter hierna Statute of Westminster I).
Tenslotte geeft de laatste zin van dit artikel aan dat de voorschriften ook

23 Gough 1961, p. 15 en 16; sonunigen beschouwen de Magna Carta als een Verdrag waarin
vrede is overeengekomen tussen koning en adel (Pall ister 1971,p. 101), anderen beschouwen
de Magna Carta enerzijds als een verklaring van rechten en anderzijds als een verdrag tussen
Kroon en bevolking (Anson I 1922, p. 27 en 28).

24 Thomson 1849, p. 179 en 180.
25 McKechnie 1924, p. 233 en 234; onder de Tudors werd de term 'benevolence' gebruikt.
26 McKechnie 1924, p. 233 en Holt 1992, p. 301 en 318-320.
27 Zie hieromtrent Blackstone II 1766, p. 63 en 64.

181



Hoofdstuk 3

voor de City of London gelden. Deze toevoeging schijnt gebaseerd te zijn
op een Charter van William I uit 1210 waarin hij stelt dat de vrije burgers
van de stad zullen worden gevrijwaard van alle feodale heffingen."

Ret artikel maakt echter geen melding van tallages. De term tallage
hield in dat individuele burgers een bepaald bedrag moesten afstaan zonder
de mogelijkheid dit te weigeren." Zo kon aan alle inwoners van steden
op koninklijk grondgebied een tallage worden opgelegd. Juist deze vorm
van belastingheffmg was - en werd vooral onder de Tudors - het
belangrijkste en meest omstreden instrument van onderdrukking. Ret zou
tot 1340 duren alvorens ook deze vorm van belastingheffing zou worden
onderworpen aan parlementaire goedkeuring.

Artikel 14 Magna Carta 1215 luidt:

And for obtaining the common counsel of the kingdom anent the assessing of
an aid (except in the three cases aforesaid) or of a scutage, we will cause to
be summoned the archbishops, bishops, abbots, earls, and greater barons,
severally by our letters; and we will moreover cause to be summoned generally
through our sheriffs and bailiffs, all others who hold of us in chief, for a fixed
date, namely, after the expiry of at least forty days, and at a fixed place; and
in all letters of such summons we will specify the reason of the summons. And
when the summons has thus been made, the business shall proceed on the day
appointed, according to the counsel of such as are present, although not all who
were summoned have come.

Dit artikel is onlosmakelijk verbonden met de inhoud van artikel 12. De
belangrijkste vraag die zich bij de tekst van artikel 14 voordoet is wat er
dient te worden verstaan onder de term counsel. Sprak artikel12 nog van
het opleggen van scutages en - buitengewone - aids 'by common counsel
of our kingdom'; hier wordt ingegaan op de samenstelling van de counsel.
De Latijnse aanduiding consilium betekent zowel beraadslagende vergadering
als het besluiten over zaken. Naderhand zal dit van grote constitutionele
betekenis blijken te zijn. Verder spreekt het artikel van summoning hetgeen
betekent dat er formele writs of summons (oproeping) aan de belangrijkste
personen van het koninkrijk werden gestuurd met aanduiding van tijd, plaats
en onderwerp van de beraadslaging. De minder belangrijke personen
('smaller barons') werden collectief en indirect via de sheriffs en bailiffs

28 Zie de tekst van dit Charter in Liebermann I 1903. p. 490 en McKechnie 1924, p. 236.
29 Zie voor de oorspronkelijke betekenis van de term Coke I 1664, sec. 97 en Blackstone I

1765, p. 300 en 301.
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van elk district opgeroepen." Dit houdt in dat de counsel uitsluitend een
vergadering van de baronnen en hun hoofdleenrnannen betrof. Hun
aanwezigheid was niet zozeer een privilege als weI een plicht voortv Ioeiend
uit het bezit van grond. Dit betekent dat de counsel geheel op basis van
leenverhoudingen was samengesteld en men kan hier dan ook nauwelijks
spreken van een vorm van vertegenwoordiging van burgers. 31 De bevoegd-
heden van de counsel waren in feite beperkt tot het controleren van enkele
vormen van belastingheffing. Van een recht van toezicht op de publieke
financien was nog geen sprake; de baronnen beschermden hun individuele
financien tegen een toeneming van feodale heffingen, Derhalve gold in 1215
het adagium: 'No new exactions without consent of the individual taxed' .32

Wanneer men de artikelen 12 en 14 van de Magna Carta in onderling
verband beschouwt, dan kan men de volgende conclusies trekken. De
voorschriften dienen allereerst te worden gezien in het kader van de feodale
verhoudingen rond 1215. Dit betekent dat men niet kan spreken van de
grondslagen voor de algemene doctrine van belastingheffing en parlementaire
vertegenwoordiging." De voorschriften hadden slechts be trekking op
feodale heffingen en niet op algemeen geldende vonnen van belastingheffing.
Bovendien behield de Koning het recht om naast de scutages en aids andere
feodale heffingen op te leggen waarvoor geen instemming van de counsel
noodzakelijk was. 34 Het belang van beide artikelen moet dan ook meer
gezocht worden in de theoretische en politieke betekenis voor de rechtsont-
wikkeling. Zo werden beide artikelen ondanks het schrappen ervan uit latere
versies van de Magna Carta in de loop van de 13e eeuw steeds ingeroepen
als argument tegen arbitraire belastingheffing." Hierna raakte de Magna
Carta enigszins in vergetelheid om aan het begin van de 17e eeuw weer
naar voren te komen als een van de belangrijkste argumenten in diverse
rechtszaken over arbitraire belastingheffmgen en bij de opstelling van de
Petition of Right in 1628.36 Deze heropleving van de de belangstelling

30 Zie over het onderscheid tussen de 'greater' en 'smaller barons' Maitland 1908, p. 64-66).
31 Anson I 1922, p. 48-50; pas in 1254 kan men volgens Anson spreken van vertegenwoordiging

van de shires. De feodale samensteUing van de counsel wordt in een passage van de Assize
of Clarendon van 1166 benadrukt wanneer gesproken wordt van "de consilio omnium baronum
suorum" (zie de tekst in Stubbs 1913, p. 170; zie tevens Pike 1894, p. 92).

32 McKechnie 1924, p. 254.
33 Dit standpunt huldigt o.a. Taswell-Langmead (1946, p. 106).
34 McKechnie 1924, p. 240.
35 Bijvoorbeeld in 1217 door Peter des Roches die weigerde een aid van 2 marks te betalen

omdat de council hiermee niet had ingestemd. Zowel de King's council als de baronnen
van de Exchequer honoreerden zijn aanklacht (Holt 1992, p. 399 en 400).

36 Over de betekenis van de Magna Carta onder de Tudors raadplege men Thompson 1948,
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voor Magna Carta dient primair te worden toegeschreven aan Sir Edward
Coke die in zijn Second Institute on the Laws of England de Magna Carta
uitvoerig behandelt. 37 Vanaf dit moment kan men stellen dat de Magna
Carta was uitgegroeid tot een heilige tekst en een onherroepbaar 'fundamen-
tal statute'. 38

In 1275 kwam het eerste parlement onder Edward I bijeen. 39 Dit parlement
nam twee belangrijke besluiten: de vaststelling van het Statute of Westmin-
ster I en de invoering van een custom (invoerrecht) op wol, wolvellen en
leder. De aanleiding tot de opstelling van het Statute of Westminster I was
de chaotische situatie op bestuurlijkJadministratief en fmancieel terrein.
Na een grondig onderzoek in heel Engeland besloot Edward I de problemen
aan te pakken door een wettelijke regeling tot stand te brengen. Bovendien
besloot hij het voorstel ter goedkeuring aan het pariement voor te leggen
waardoor de wet maximaal gezag zou kunnen verwerven. Tevens is
opvallend dat in dit pariement reeds een aantal vertegenwoordigers van
de gewone burgers aanwezig was" waarmee het een voorbode is voor
het befaamde parlement van 1295. In feite is hier dus voor het eerst sprake
van wetgeving (in de vorm van een Statute) naast de al langer bestaande
common lawen tevens van instemming door het parlement met wetgeving,
alhoewel de heersende leer was dat de Koning zelfstandig wetten kon
uitvaardigen." Het Statute of Westminster 142 bevat maar liefst 51
artikelen waarin diverse zaken worden geregeld. Voor mijn betoog is van
belang artikel 36 waarin het bed rag van een aid voor 'making sons knights
or for marrying daughters' werd gefixeerd op 20 shillings. Dit betekende
derhalve dat de vrijheid van de feodale landsheer ten aanzien van het
opleggen van een aid aan zijn leenmannen aanzienlijk werd beperkt. In

p. 139 - 230.
37 Thompson (1948, p. 354) stelt dat in Coke's Second Institute (1629) alle toen bestaande

kennis van vier eeuwen recbtsontwikkeling is samengebald. Uitgebreid over Coke's rol:
Holt 1992, p. 2-9 en 12-21; zie tevens William Blackstone, Magna Carta, Carta de Foresta,
etc., in: Law Tracts, Oxford 1762, p. 1-93.

38 Aldus Pollock & Maitland I 1968, p. 173 en Butt 1989, p. 51, die stelt dat de Magna Carta
bij alle constitutionele conflicten tot 1688 als 'ultimate appeal' gold.

39 Zie over Edward I en zijnopvattingenover bet parlement Pollard 1926, p. 44-60 en Richard-
son/Sayles 1981, p. 129-155.

40 De preambule van bet Statute of Westminster I luidt: 'These be the Acts of King Edward,
( ... ), made at Westminster at his first parliament general after his coronation, (... ), by his
council and by the assent of archbishops, bishops, abbots, priors, earls, barons, and the
community of the realm being thither summoned C ••• )", geciteerd in Stubbs 1913, p. 442.

41 Bun 1989, p. 128 en 129.
42 3 Edw. I; zie de volledige tekst in Evans/Jack 1984, p. 88-97
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1350 volgde een wet die hetzelfde bepaalde ten aanzien van de persoon
van de Koning. 43

Wat betreft de invoering van een custom op wol, wolvellen en leder,
door hetzelfde parlement in 1275 goedgekeurd, is er voor het eerst sprake
is van wetgeving op dit terrein. De verlening van deze custom aan de Kroon
was derhalve van grote constitutionele betekenis." Tot 1275 ging men
er namelijk van uit dat de Koning toestemming verleende om goederen te
importeren en de havens en de handelaren diende te beschermen tegen
piraterij. Dit betekende tevens dat de Koning op basis van oude gebruiken
en de common law het recht had zelfstandig invoerrechten te heffen."
Coke wijst er echter op dat de hiervoor genoemde wet voorschreef dat
invoerrechten slechts konden worden geheven na toestemming van het
parlement." In 1297 wordt dan ook expliciet vastgelegd dat de Koning
geen customs aan de handelaren meer zal opleggen zonder toestemming
van het parlement."

Dit voorschrift is opgenomen in de Confirmatio Cartorum van 1297. Deze
wet is een bevestiging door Edward I van de Magna Carta van 1215 en
het Charter of the Forest van 1217. De aanleiding tot de opstelling van
deze bevestiging van beide Charters was de slechte financiele situatie in
1297 een gevolg van de door Edward I gevoerde oorlogen tegen Frankrijk
en Schotland. De Koning had hierdoor steeds meer behoefte aan geld. Na
diverse conflicten tussen Koning, adel en vooral geestelijkheid inzake
arbitraire belastingheffingen," besloot het parlement de Koning te dwingen
over te gaan tot een 'confirmation of the Charters'. In november 1297
stemde hij met de Confirmatio Cartorum in.

Artikel V van de Confirmatio luidt:

And for so much as divers people of our realm are in fear that the aids and
tasks which they has given to us before time towards our wars and other
business, of their own grant and goodwill, howsoever they were made, might
turn to a bondage to them and their heirs, because they might be at another

43 25 Edw. III, stat. 5, c. 11; zie hieromtrent Thomson 1829, p. 182, 183 en Pollock &
Maitland I 1968, p. 350, 351.

44 Aldus Stubbs 1913, p. 441 (tekst van de grant op p. 443 en 444).
45 Blackstone I 1765, p. 303 en 304.
46 Coke II 1667, p. 58 en 59: "(... ) certain it is, that these customs had their beginning by

common consent by Act of Parliament (... )".
47 25 Edw. I, c. 7.
48 Zie hierover uitvoerig o.a. Stubbs 1913, p. 482-490 en Butt 1989, p. 155-161.
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time found in the rolls, and so likewise the prises taken throughout the realm
by our ministers: we have granted for us and our heirs, that we shall not draw
such aids, tasks nor prises into a custom, for anything that hath been done
heretofore, or that may be found by roll in any other manner.

Artikel VI luidt:

Moreover we have granted for us and our heirs, as well to archbishops, bishops,
abbots, priors and other folk of holy church, as also to earls, barons and to
all the commonality of the land, that for no business henceforth will we take
such manner of aids, tasks nor prises, but by the common assent of the realm,
and for the common profit thereof, saving the ancient aids and prises due and
accustomed.

Coke wijst er in zijn fameuze commentaar op de Great Charter op dat de
in artikel V genoemde aid slaat op een vrijwillige bijdrage aan de
koninklijke financien. Hiernaast zijn er volgens hem nog aids die men kan
onderscheiden in aids gebaseerd op een wet en aids gebaseerd op leengoe-
deren." Vanaf ongeveer 1380 zal in plaats van de aanduiding aid de term
subsidy opkomen en weer enige tijd later gaat men spreken van een
supply. 50 Artikel V benadrukt derhalve het vrijwillige karakter van de
aid. De aanleiding hiervoor is dat inde praktijk weliswaar werd gesproken
van een aid maar dat de bevolking steeds meer onder zware druk kwam
te staan om bijdragen te leveren aan een aid. 51 Artikel VI benadrukt zeer
duidelijk dat het parlement het fundamentele recht heeft om over belasting-
heffingen te beslissen. Dit artikel vormt tot een dergelijke zeggenschap van
het parlement de eerste aanzet. Coke beargumenteert dat dit artikel tot stand
is gekomen vanwege het feit dat de Koning de 'ancient Laws and Customs
of the Realm' overtrad door zonder toestemming van het parlement geld
in te zamelen.? Het artikel Iaat nog weI de mogelijkheid open dat de
Koning 'ancient aids and taxes' opIegt gebaseerd op oude gebruiken en
de common law. 53 Het artikel bevat echter ook een extra eis namelijk dat
gelden zullen worden aangewend 'for the common profit'. Hiermee wordt
voor het eerst aangegeven dat de opbrengsten uit belastingen en andere
heffingen dienen te worden aangewend voor het algemeen belang. De
gedachte hierachter was dat Edward I de opbrengsten teveel voor oorlogen

49 Coke II 1667, p. 528.
50 Blackstone I 1765, p. 297 en Coke IV 1669, p. 28,29.
51 Blackstone I 1765, p. 296.
52 Coke II 1667, p. 529.
53 Zie noot 45 en Coke II 1667, p. 58-63 en 532-534.
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aanwendde en de belastingdruk op de bevolking dientengevolge zwaar
was."

In hetzelfde jaar kwam De Tallagio Non Concedendo tot stand. Over de
status van deze verklaring bestaat onzekerheid, Stubbs is van mening dat
de artikelen van deze verklaring zijn opgesteld door een van de baronnen,
Walter of Hemingburgh, onder de titel 'Articuli inserti in Magna Carta' .55

De artikelen zijn in elk geval nergens in de archieven van de middeleeuwse
wetgeving terug te vinden en Edward I achtte zich dan ook niet gebonden
aan de tekst van de verklaring." Inde preambule van de Petition of Right
van 1628 en in een uitspraak van de rechter in 1637 (Hampden-case) werd
deze verklaring echter als een wet beschouwd.

Artikel I van De Tallagio Non Concedendo luidt:

No tallage or aid shall be laid or levied by us or our heirs in our realm, without
the good will and assent of the archbishops, bishops, earls, barons, knights,
burgesses, and other freeman of our realm.

Artikel II luidt:

No officer of ours, or of our heirs, shall take corn, wool, leather, or any other
goods, of any manner of person, without the good will and assent of the party
to whom the goods belonged."

Coke stelt in zijn commentaar op De Tallagio Non Concedendo dat er twee
redenen waren om deze wet op te stellen. Ten eerste weigerden de adel
en de geestelijkheid bij te dragen aan de fmanciering van de oorlog tegen
Frankrijk omdat hiervoor geen 'common consent of Parliament' bestond.
Ten tweede, zo stelt Coke, had de Koning in 1296 een tallage aan alle
steden en gemeenten zander toestemming van het parlement opgelegd,
'whereupon grew great murmuring and discontentment among the

54 Zie hierover uitvoerig Michael Prestwich (ed.), Documents Illustrating the crisis of 1297-98
in England, Camden Fourth Series, vol. 24, 1980.

55 Waarschijn1ijk gaat het hier om een ontwerp-Charter dat de baronnen begin 1297 aan de
Koning aanboden (Stubbs 1913, p. 493).

56 Zich baserend op een strikte uitleg van de artikelen van de Confirmatio Cartorum legde
hij in 1304 een ancient custom on wool en een tailage aan de steden en de kroondomeinen
op.

57 Zie de tekst in Evans/lack 1984, p. 60 en 61.
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Commons' .58 Wat betreft de term tallage in artikel I stelt Coke dat het
hier gaat om elke opgelegde last, zoals het afstaan van geld, land of
eigendom aan de Koning door de bevolking. De term tallage kan volgens
Coke inhouden 'subsidies, fares, Tenths, fifteenths, Impositions or any other
burthens or charge put on or let upon any man'. 59 Verder stelt Coke dat
artikel I slechts betrekking had op nieuwe heffingen: 'Within this Act are
all new Offices erected with new fees, or old Offices with new fees, for
that is a Tallage put upon the Subject, which cannot be done without
common assent by Act of Parliament'. Van de Magna Carta, de Confumatio
Cartorum en De Tallagio Non Concedendo zegt Coke tenslotte: 'These
Acts are but declarations of the ancient Common Laws of this Realm'v'"
In feite herstelde De Tallagio Non Concedendo de artikelen 12 en 14 van
de Magna Carta 1215.61

De bevoegdheid van het parlement inzake wetgeving werd in 1322 expliciet
in een wet vastgelegd." De tekst luidt:

The matters which are to be established for the estate of our lord the King and
of his heirs, and for the estate ofthe realm and of the people, shall be treated,
accorded and established in parliaments by our lord the King, and by the assent
of the prelates, earls, and barons and the commonalty of the realm, according
as hath been heretofore accustomed.

In aansluiting hierop komt in 1340 een wet tot stand waarin wordt bepaald
dat aile vormen van belastingen en heffingen niet meer mogelijk zijn zonder
goedkeuring door het parlement. 63 Sommige schrijvers achtten deze wet
'the real statutem de tallagio non concedendo' en stellen dat de moderne
parlementaire controle op de financien van de staat in deze wet haar
oorsprong vindt. 64 Tenslotte wordt in 1371 bij wet bepaald dat geen
heffrngen op wol meer mogelijk zijn zonder voorafgaande goedkeuring door

58 Coke II 1667, p. 532.
59 Idem, p. 533; zie ook in dit verband Blackstone I 1765, p. 298-302.
60 Idem, p. 533.
61 Idem, p. 20 en 59 en Thompson 1948, p. 363.
62 15 Edw. II; geciteerd in Anson I 1922, p. 255 en 256; zie ook Lodge/Thornton 1935, p.

128 en 129.
63 14 Edw. III, s. 1, c. 4; Stubbs III 1875, p. 548 steIt: "Of the scope of this enactment there

can be no doubt; it must have been intended to cover every species of tax not authorised
by parliament, and (... ) it seems to have had the effect of abolishing the royal prerogative
of tallaging demesne"; zie de tekst in Anson lIb 1935, p. 160.

64 Me Kechnie 1924, p. 238 en Roseveare 1969, p. 30 en 31.
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het parlernent" en vanaf 1373 verleent het parlement aan de Koning
regelmatig het recht tot heffing van customs op wijn en handelsprodukten
voor een periode van enkele jaren of voor het leven van de Koning. 66 Deze
customs werden aangeduid met de termen tonnage (t.a.v. een ton wijn)
en poundage (t.a.v. het gewicht van de goederen)." Ret zou bijna
tweehonderd jaar duren alvorens de Kroon eenzijdig de heffingen op wijn
en stoffen zou verhogen. Conflicten hieromtrent ontstonden aan het begin
van de 17e eeuw.

3.1.1.2 1603-1714

Uit het hiervoor gestelde kan worden afgeleid dat het opleggen van
directe belastingen door de Kroon aan de bevolking slechts kan geschieden
door rniddel van een door het parlement goedgekeurde wet. De geschiedenis
van de indirecte belastingen is echter complexer. Lange tijd heeft de
opvatting geheerst dat het prerogatief van de Kroon ten aanzien van de
buitenlandse handel en de bescherming van het koninkrijk tevens inhield
dat de Kroon bevoegd was door middel van heffingen (zoals invoerrechten)
de handel te reguleren." Juist deze opvatting inzake de prerogatieven van
de Kroon kwam geleidelijk onder kritiek te staan. 69 De kritiek werd heviger
toen James I (1603-1625) aan het begin van zijn regeerperiode besloot zijn
inkomsten uit indirecte belastingen (impositions) te vergroten door de
heffingen op tabak en krenten eenzijdig te verhogen. John Bate, een
handelaar op Turkije, weigerde deze extra heffingen te betalen omdat hij
de maatregel in strijd achtte met de wet van 1371 (zie noot 65). De Case
of Impositions (Bate's Case) 70 werd door het Court of Exchequer behandeld
en de uitspraak in 1606 luidde dat Bate in het ongelijk werd gesteld. Ret
voornaamste argument van de rechters was dat de Koning geheel vrij was
in het reguleren van de handel en derhalve heffingen mocht opleggen of
verhogen zoals hij dat wenselijk achtte ('as he pleased for the purpose of
regulating trade'). De uitspraak was unaniem en werd in eerste instantie
door onder andere Edward Coke juist geacht. 71

65 45 Edw. III, c. 4; zie de tekst in Lodge/Thornton 1935, p. 144.
66 Anson I 1922, p. 355 en de tekst van het besluit in Lodge/Thornton 1935, p. 146.
67 Zieover de uitleg van deze termen Coke IV 1669, p. 32-34 en Blackstone 11765, p. 304-306.
68 Blackstone I 1765, p. 303 en Wade/Bradley 1985, p. 61.
69 Als eerste door Fortescue 1942, chap. 9 en 18 (resp. p. 25-27 en 41).
70 2 St Tr 371 (1606).
71 Hood Phillips/Jackson 1987, p. 45; later achtte Coke overigens deze uitspraak onwettig.

In zijn Second Institute dat in 1628 gereed was maar in 1641 werd gepubliceerd stelt hij
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Niet alleen veroorzaakten indireete belastingen problemen maar ook
direete belastingen werden voorwerp van diseussie. Ben belangrijke uitspraak
betrof The Five Knights' Case uit 1627.72In deze zaak ging het om enkele
personen die zonder enige vorm van proees waren opgesloten omdat ze
weigerden aan een gedwongen lening mee te betalen. Ook mer interpreteerde
de reebter de prerogatieven van de Kroon zo ruim dat de Koning door mid-
del van een speciaal besluit (per speciale mandatum regis) bevoegd was
personen op te sluiten indien zij weigerden mee te betalen aan een
(afgedwongen) lening. De reebter aehtte zich derhalve niet bevoegd deze
kwestie inhoudelijk te beoordelen. Met name deze laatste uitspraak heeft
de aanzet gegeven tot de opstelling van de Petition of Right in 1628.

Indien men de behandeling van de voorstellen die tot de Petition of Right
zouden leiden, bestudeert" dan kan men eonstateren dat de arbitraire
vasts telling en/of verhoging van zowel direete als indireete belastingen de
voornaamste oorzaak vormden voor de opstelling van de Petition of Right
door het Lagerhuis." Dit blijkt al direet uit de tekst van het eerste artikel
van de Petition of Right dat - voor zover hier van belang" - luidt:

( ... ) that whereas it is declared and enacted by a statute made in the time of
the reign of King Edward the First commonly called Statutum de TaUagio non
Concedendo, that no tallage or aid should be laid or levied by the King or his
heirs in this realm without the good will and assent of the archbishops, bishops,
earls, barons, knights, burgesses and other freemen of the commonalty of this
realm; ( ... ) that from henceforth no person should be compelled to make any
loans to the King against his will ( ... ) that none should be charged by any charge
or imposition called a benevolence nor by such like charge; ( ... ) that they should
not be compelled to contribute to any tax, tallage, aid or other like charge not
set by common consent in parliament.

hieromtrent: "(... ) but the common opinion was, that the judgement was against the law
and divers acts of Parliament" (Coke II 1667, p. 63).

72 3 St Tr 1; oak wei in de literatuur aangeduid als de Darnel's Case alhoewel Darnel zelf
weigerde verweer te voeren. Zie hierover uitvoerig Relf 1917, p. 1-10 en Gardiner 1906,
p. 57-64.

73 Commons Debates 1628 II tim IV.
74 De Petition of Right is ontstaan door een initiatiefvan enkele leden van het Lagerhuis; met

name het antwerp van Coke van 29 april heeft een belangrijke rol bij de vaststelling van
de uiteindelijketekst van 7 juni gespeeld (Common Debates 1628 III, p.149-167). DeKoning
stemde met het document dan ook in met de woorden: "Soit droit fait comme il desire"
(Commons Debates 1628 IV, p. 190 en uitvoerig hieromtrent Relf 1917, p. 27-43).

75 Zie de volledigetekst in Evans/Jack 1984, p. 319-321.
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In de eerste zinsnede van dit artikel wordt de Tallagio Non Concedendo
aangehaald. Blijkbaar gingen de opstellers ervan uit dat dit document uit
1297 als een wet diende te worden beschouwd. Bovendien kan men uit de
eerste zinsnede de kerngedachte van de rechtsontwikkeling in Engeland
afleiden, namelijk dat alle wetten en gewoonten hun oorsprong vinden in
de wetten van Edward de Confessor en de kroningseed van Henry J.16
Indit verband wordt gesproken van 'ancient customs and immemorial laws' .
Naar de mening van Coke was de common law derhalve de enige essentiele
waarborg voor de vrijheden van de burgers en tegen arbitraire prerogatieven
van de Kroon. Vandaar dat Coke in zijn Second Institute uitvoerig ingaat
op de constante elementen in de belangrijkste Charters vanaf de Magna
Carta in 1215.77 De Petition of Right werd in wezen gezien als een voort-
zetting en uitwerking van de Magna Carta. 78 Deze opvatting was overheer-
send in de 17e eeuw."

Vervolgens verbiedt de tweede zinsnede van het artikel gedwongen
leningen. Dit is geheel te verklaren uit de uitspraak inzake The Five Knights'
Case uit 1627. De derde zinsnede voert een nieuwe term in: de benevolence.
Deze giften van de boroughs and shires hadden een half gedwongen, half
vrijwillig karakter gekregen onder de Tudors'" en werden daardoor steeds
minder geaccepteerd. De laatste zinsnede lijkt iedere vorm van belastinghef-
fing te verbieden zonder toestemrning van het parlement. Wat betreft directe
belastingheffing is het artikel duidelijk en is het een voortzetting van de
hiervoor behandelde voorschriften uit de 13e en 14e eeuw. Onduidelijkheid
bestaat er omtrent de vraag of deze zinsnede ook betrekking had op de
impositions (customs duties) die de Koning oplegde zonder toestemming
van het parlement. 81 Hierbij dient men in het oog te houden dat het Court
of Exchequer dergelijke impositions wettig had verklaard in de Bate's Case
uit 1606. Bovendien ging Charles I (1625-1649) met deze vorm van belas-
tingheffing gewoon door. Dit laatste kan samenhangen met het feit dat de
Petition of Right er niet in slaagde de prerogatieven van de Kroon in
precieze formuleringen vast te leggen. Er bleven derhalve na 1628 nog
twee bronnen van de koninklijke soevereiniteit over: de macht als regaliter

76 Pocock 1987, p. 44 en 45.
77 Zie met name Coke II 1667, p. 1-78 en Pallister 1971, p. 2-25.
78 Zie Commons Debates 1628 II, p. 332-334 en 342-356 wat betreft de lange betogen van

respectievelijk Sir Dudley Digges en John Selden om aan te tonen dat de Petition of Right
haar grondslag vindt in de common lawen de oude gewoonten.

79 Pallister 1971, p. 43.
80 Zie hiervoor noot 25 en Elton 1982, p. 39-48.
81 Maitland 1908, p. 307 en Anson 11922, p. 358 en 359.
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(lett.: met vorstelijke pracht) op basis van goddelijk recht en de Koning
handelende op basis van de common law. 82De oorzaak hiervan zou kunnen
zijn dat Fortescue in zijn meesterwerk De Laudibus Legum Anglie be ide
bronnen van de koninklijke soevereiniteit naast elkaar liet staan." Pas
in de 18e eeuw zou in deze opvatting verandering komen wanneer de
doctrine van de volledige parlementaire soevereiniteit wordt geforrnuleerd
door met name Jeremy Bentham en John Austin. 84

Na de Petition of Right volgde een lange periode (1629-1640) waarin het
parlement niet bijeen kwam. In de tussentijd had de Koning toch behoefte
aan meer inkomsten. Om dit te bereiken vaardigde hij zowel in 1634, 1635
als in 1636 een bevelschrift uit waarin hij de sheriff van elk district opdroeg
een schip of enkele schepen volledig uitgerust en bemand op een bepaalde
dag in Portsmouth aan hem ter beschikking te stollen." Al snel hierna
eiste de Koning ook geld - Ship-money - om de schepen te kunnen
uitrusten. Enkele personen weigerden te betalen en dit leidde tot de bekende
Ship-money Cases (1635-1638).86 De uitspraak van het Court of Exchequer
verliep langs dezelfde lijnen als de uitspraak inzake Bates en de debatten
in het Lagerhuis in 1628. De rechters, althans een meerderheid van zeven
tegen vijf, stelden de Kroon in het gelijk en baseerden zich daarbij met
name op het argument van de koninklijke prerogatieven met betrekking
tot de verdediging van het land. Het Long Parliament besloot in 1641 bij
wet dat de uitspraken inzake de ship-money onwettig waren." Intussen
had hetzelfde parlement in 1641 besloten de Koning voor een beperkte
periode" het recht op tonnage en poundage op import- en exportgoederen
toe te kennen." Tevens beoogde deze wet de Koning te dwingen afstand
te doen van zijn prerogatief ten aanzien van het opleggen van impositions.
De wet stelde straffen op het inzamelen van allerlei vormen van heffrngen

•

82 Pocock 1987, p. 306.
83 Fortescue 1942, p. 29-33 en 37 en Pocock 1987, p. 306 en 307.
84 Pallister 1971, p. 82.
85 Zie de tekst van The First Writ of Ship-money in Gardiner 1906, p. 105-108.
86 Zie hierover uitvoerig Grapperhaus 1989, p. 267-274.
87 17 Car. I, c. 14; zie de tekst in Gardiner 1906, p. 189-192.
88 Sinds Edward IV (1471-1483) was het gebruik dat het parlement het recht op het heffen

van tonnages enpoundages de Koning voor het leven toekende. Vandaar dat in de preambule
van een dergelijke wet altijd de zinsnede voorkwam dat dit recht 'time out of mind' was
(zie bijv. I Elz. c. 20). In 1625 echter werd dit recht slechts voor een jaar aan Charles I
toegekend (Tanner 1928, p. 55 en 56).

89 17 Car. I c. 8; zie de tekst van deze wet in Gardiner 1906, p. 159-162.
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die niet waren goedgekeurd door het pariement. Verder bepaaide de wet
in artikel I onder meer:

( ... ): and it is hereby declared and exacted, that it is and hath been the ancient
right of the subjects of this realm, that no subsidy, custom, impostion, or other
charge whatsoever ought or may be laid or imposed upon any merchandise ex-
ported or imported by subjects, denizens or aliens without common consent
in Parliament: (... )

Inde jaren hierna komt geleidelijk het vraagstuk van de verhouding tussen
Hoger- en Lagerhuis met betrekking tot het primaat bij de financiele
wetgeving aan de orde. Zo werd ineen resolutie van het Lagerhuis uit 1671
bepaald:

That in all aids given to the King by the Commons, the rate or tax ought not
to be altered by the Lords.

In 1678 volgde een soortgelijke resolutie van het Lagerhuis maar deze steide
het nu wat explicieter:

That all aids and supplies, and aids to his Majesty in Parliament, are the sole
gift of the Commons; and all bills for the granting of any such aids and supplies
ought to begin with the Commons; and that it is the undoubted and sole right
of the Commons to direct, limit and appoint in such bills the ends, purposes,
considerations, conditions, limitations, and qualifications of such grants, which
ought not to be changed or altered by the House of Lords."

De principes die in deze beide resoluties zijn vastgelegd, werden in latere
jaren door andere resoluties van het Lagerhuis bevestigd, met name in 1860
en 1910.91 Het principe dat alle voorstellen met betrekking tot inkomsten
en uitgaven bij het Lagerhuis moeten worden ingediend, is hiermede
onderdeel geworden van de 'law and custom of Parliament' en tevens een
van de 'privileges of the Commons' (zie ook hierna de Parliament Act
1911).92

Met de Glorious Revolution kwam in 1689 de Bill of Rights tot stand. Ook
in dit document, soms weI als de tweede Magna Carta aangeduid, wordt
een poging ondernomen de prerogatieven van de Kroon te omschrijven.

90 Beide teksten geciteerd in Reid 1966, p. 55, 56 en Erskine May 1989, p. 743.
91 Zie hiema 3.2.6 bij noot 256 en noot 295.
92 Hood Phillips/Jackson 1987, p. 219.
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Het ging echter veel meer om de regeling van praktische problemen die
onder de Stuarts waren ontstaan." Bovendien greep ook dit document
terug op de 'ancient and undoubted rights and liberties' en bepleitte het
de soevereiniteit en suprematie van de wet. In die zin staat de Bill of Rights
in een lange traditie van de common law waarin de 'customs and laws
immemorial' zijn en kan worden gesproken van een afsluiting van een meer
dan 600 jaar durende rechtsontwikkeling." De Bill of Rights legde de
fundamenten voor de volledige soevereiniteit van het parlement en een
constitutionele monarchie waarin de Koning volledig onderschikt wordt
gemaakt aan de door het parlement goedgekeurde wetten. Bovendien wordt
in de Bill of Rights het laatste woord gesproken over de prerogatieven van
de Kroon ten aanzien van het recht op belastingheffing."
Artikel 1-4 van de Bill of Rights luidt dan ook:

That levying money for or to the use of the crown, by pretence of prerogative,
without grant of parliament, for longer time, or in other manner than the same
is or shall be granted, is illegal,"

Dit artikel heeft ertoe geleid dat de Koning vanaf 1716 niet meer - zonder
de wet te overtreden - wetten en belastingmaatregelen kon uitvaardigen
zonder toestemming van het parlement. 97 Bovendien leidde dit artikel in
samenhang met de hiervoor behandelde resoluties ertoe dat het parlement
tenminste eenmaal per jaar bijeen moest komen om de jaarlijkse uitgaven
vast te stell en. 98

Aan het begin van de 18e eeuw werden in de Standing Orders van het
Lagerhuis twee belangrijke voorschriften opgenomen met betrekking tot
de wijze van behandeling van begrotingsvoorstellen. Op 29 maart 1708
werd in de Standing Orders het volgende voorschrift opgenomen:

93 Pallister 1971, p. 41.
94 Todd II 1869, p. 51; Gough 1955, p. 160-173; Pallister 1971, p. 41 en 42 en Pocock 1987,

p. 229-251. Kern van de gedachte, met name door Coke helder naar voren gebracht, was
dat de rechtssubjecten zich bij de interpretatie van de wet gebonden voelden door het verleden.
Wetsuitleg was tegelijkertijd interpretatie van het verieden.

95 Maitland 1908, p. 309 en Anson II b 1935, p. 160-163.
96 I Will & Mar., s. 2, c.2; zie de volledige tekst in Williams 1960, p. 26-33.
97 Vanaf 1716 omdat de Koning zich in de eerste jaren na 1689 niet hield aan dit voorschrift,

zie Kemp 1959, p. 141; zie ook de Septennial Act van 1716 (I Geo. I, s. 2). Dicey (1959,
p. 48) noemt deze wet "The standing proof of Parliamentary sovereignty".

98 Maitland 1908, p. 373.
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That this House will not proceed upon any Petition, Motion, or Bill for granting
any Money, or for releasing, or compounding, any Sum of Money owing to
the Crown, but in a Committee of the whole House; and that the same be
declared to be a standing Order of the House."

Op 11 juni 1713 werd het volgende voorschrift in de Standing Orders van
het Lagerhuis opgenomen:

That this House will receive no Petition for any Sum of Money relating to public
Service, but what is recommended from the Crown.P'

Deze voorschriften in de Standing Orders zijn in wezen slechts een
codificatie van gewoonten die al geruime tijd voor 1707/1713 in het
Lagerhuis bestonden. 101 De voorschriften hebben bovendien geen wettelijke
status maar betreffen regels die het Lagerhuis aan zichzelf heeft opgelegd;
er bestaat verdeeldheid in de literatuur ten aanzien van de staatsrechtelijke
betekenis en reikwijdte.l'" Wat betreft het voorschrift uit 1707, dat het
Lagerhuis slechts in zijn hoedanigheid als 'Committee of the Whole House',
belasting- en begrotingsvoorstellen kan behandelen, dient te worden
opgemerkt dat deze regel niet meer van toepassing is sinds de vereenvoudi-
ging van de financiele procedure in het Lagerhuis in 1966-1967.103 Het
voorschrift uit 1713 daarentegen betreft een van de basisprincipes van de
financiele procedure en is al zo oud als de Commons zelf. Dit voorschrift
staat leden van het Lagerhuis niet toe amendementen in te dienen op
regeringsvoorstellen die een verhoging van de inkomsten of uitgaven
beogen.'?'

99 Standing Order, No. 67, 1707; zie de tekst in Williams 1960, p. 252.
100 Standing Order, No. 66, 1713,; zie de tekst in Williams 1960, p. 251 en dehuidige Standing

Order, No. 46
101 Erskine May 1989, p. 691.
102 Wheare (1953, p. 13) acht dit voorschrift "a major constitutional principle", terwij1 Anson

(I 1922, p., 286) ten aanzien van deze Standing Order stelt dat "it could be altered almost
as easily as a College by-law, quote as easily as a rule of the Marylebone Cricket Club."
Het standpunt van Anson lijkt het meest realistisch, het een hoeft het ander overigens niet
uit te sluiten.

103 Griffith/Ryle 1989, p. 269.
104 Erskine May 1989, p. 693 en 694.
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3.1.1.3 1866 - 1983

In 1866 kwam onder de bezielende ieiding van de Iiberale staatsman
Gladstone The Exchequer and Audit Departments Act 1866 tot stand. 105

Deze wet bevat een samenhangend systeem van procedures ten aanzien
van de Appropriations, Estimates, Accounts en Audit. In essentie zijn in
deze wet de grondslagen van de moderne parlementaire controle op de
staatsfinancien vastgelegd.'?' De belangrijkste elementen van deze wet
zijn de volgende.

Ten eerste voegt de wet twee oude functies, de Comptroller of the
Exchequer en de Board of Audit, samen tot een functie: de Comptroller
and Auditor General. Deze functionaris krijgt in de wet belangrijke
bevoegdheden ten aanzien van de controle op de voorgenomen en verrichte
uitgaven via de Treasury-raad. Met name zijn bevoegdheden betreffende
de controle op de rekeningen (audit) zijn in deze wet belangrijk uitge-
breid.'?' De Comptroller and Auditor General wordt volgens deze wet
door de Treasury-raad benoemd en bij behoudt zijn functie 'during good
behavior'; bij is tevens verantwoording verschuldigd aan het Lagerhuis
en dan met name aan de Public Accounts Committee.'?" Verder gaat de
wet expliciet ervan uit dat de Treasury geen geld meer kan uitkeren aan
de departementen zonder een grondslag daarvoor in een Act of Parliament
of een 'Vote' van de Commons. 109 Hiernaast liggen aan deze wet twee
principes impliciet ten grondslag: het recht van initiatief wat betreft
financiele wetsvoorstellen heeft de Kroon (in werkelijkheid de Treasury)
en de financiele procedure loopt via een commissie van het Lagerhuis. 110

Tenslotte schrijft de wet voor dat Her Majesty's Exchequer een rekening
aanhoudt bij de Bank of England van waaruit alle betalingen in het vervolg
dienen te worden verricht. 111

105 29 & 30 Vict. c. 39.
106 Roseveare 1969, p. 30 en 31; deze auteur is ook van mening dat de hier te bespreken wet

in essentie rechtstreeks afgeleid is van de hiervoor besproken wet van 1340.
107 Art. 22 tim 32.
108 Art. 32 en Todd II, 1869, p. 461, die stelt dat nu voor het eerst het hoofd van het Audit

Department in dienst staat van het Lagerhuis.
109 Art. II en Todd I 1867, p. 542; dit principe vinden we reeds in de Paymaster General Act

van 1835 (4 & 5 Will. III, c. 15, sec. 11) waarin word! gesteld dat de Comptroller-General
zich er eerst van moet verzekeren dat "the royal order has been made in conformity with,
and has not excluded, the amount of the grant of Parliament". Zie tevens art. 14 m.b.t.
de Royal orders ten aanzien van het doen van uitgaven en Reid 1966, p. 76.

110 Roseveare 1969, p. 140 en 141.
111 Art. 11.
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Na de invoering van de Exchequer and Audit Departments Act 1866
zou het in de praktijk nog jaren duren alvorens alle departementen een
adequaat systeem van boekhouding hadden. Hierdoor bleef de mogelijkheid
bestaan dat departementen uitgaven deden voor andere doeleinden dan die
door het parlement waren vastgesteld. De wet van 1866 heeft derhalve niet
kunnen voorkomen dat iUegale uitgaven bleven voorkomen. 112 Bovendien
behield de regering via de Treasury ruime zeggenschap over het beheer
van de middelen. Dit laatste was vooral te verklaren uit het feit dat de
Comptroller and Auditor General de details van aIle overheidsuitgaven nog
niet geheel kon overzien en daartoe ook niet de bevoegdheden had.'!'
Het is met name om deze reden dat in 1921 een herziening van de
Exchequer and Audit Departments Act volgde.!" Deze wet kent aan de
Comptroller and Auditor General verdergaande bevoegdheden toe met
be trekking tot het onderzoek van de rekeningen en de rapportages
hieromtrent aan het Lagerhuis.!" Desalniettemin laat ook deze wet aan
de Treasury belangrijke bevoegdheden met betrekking tot de controle op
de financien over. 116

In 1983 komt vervolgens de National Audit Act tot stand."? Deze
wet is tot stand gekomen dankzij een initiatief van een lid van het
Lagerhuis.!" De wet bepaalt onder andere dat de Comptroller and Auditor
General als hoofd van het National Audit Office (NAO) wordt benoemd
door de Kroon op voordracht van het Lagerhuis. De Prime Minister doet
een voorstel in overleg met de voorzitter van de PAC.1I9 Verder stelt
de wet: 'The Comptroller and Auditor General shall by virtue of his office
be an officer of the House of Commons' .Dit betekent dat deze functionaris
in dienst is van het Lagerhuis en dat thans wettelijk de functie van de
Comptroller and Auditor General waarvan men sinds 1866 impliciet was

112 Todd (I 1867, p. 545, 546) had dit reeds bij de totstandkoming van de wet voorzien.
113 Todd 11867, p. 543, 544 en Roseveare 1969, p. 140,141 en 289-291.
114 11 & 12 Geo. V c. 52.
115 Zie de art. 1-5 en het commentaar hierop van Roseveare 1969, p. 283 en 290.
116 Zie hieromtrent kritisch: Michael Elliott, The Control of Public Expenditure, in Jowell &

Oliver 1989, m.n.p. 166 en in het algemeen over de verhouding tussen beide wetten en de
Treasury: Samuel H. Beer, Treasury Control: The Coordination of Financial Policy in Great
Britain, in: The American Political Science Review, March 1955, p. 144-160.

117 The National Audit Act 1983 (1983 c. 44).
118 Norman St. John Stevis, thans Lord St. John of Fawsley en leider van het Lagerhuis in het

kabinet Thatcher 1en als zodanig direct verantwoordelijk voor de invoering van het systeem
van select comittees in 1979; zie hierna 3.2.7 bij noot 368.

119 S. (1) Z'n volledige titelluidt: Comptroller General of the Exchequer and Auditor General
of the Public Accounts.
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uitgegaan wordt vastgelegd."? Bovendien, zo stelt de wet, is de Comptrol-
ler and Auditor General geheel vrij in de wijze van uitoefening van zijn
taken; hij zal daarbij echter rekening moeten houden met voorstellen aan
hem gedaan door de Public Accounts Committee van het Lagerhuis.!"
Hiernaast geeft de wet duidelijk aan dat de Comptroller and Auditor General
bevoegd is onderzoek te verrichten naar 'the economy, efficiency and
effectiveness' van de departementen en andere instellingen die onder de
werking van de wet vallen.!" Dit wordt ook wel 'the value for money
audit' genoemd die sinds 1983 steeds meer in de belangstelling komen te
staan, met name vanwege het feit dat het aanvankelijk onderzoek naar de
details van de uitgaven thans is verschoven naar periodieke brede
onderzoeken van alle belangrijke uitgavenprogramma' s. 123 De onderzoeks-
bevoegdheden strekken zich in principe niet uit tot de genationaliseerde
industrieen'" en de lagere overheden.!" De achterliggende gedachte
van de National Audit Act is de NAO een duidelijker positie te geven zowel
ten opzichte van het parlement als ten opzichte van de regering. Juist hierin
faalden de beide Exchequer and Audit Departments Acts van 1866 en 1921
waardoor het parlement geen volledig inzicht in de verrichte overheidsuit-
gaven verkreeg. 126 Een versterking van de rol en betekenis van de onder-
zoeken van de NAO wordt de laatste jaren met name bewerkstelligd door
de openbare hoorzittingen van de Public Accounts Committee aan de hand
van de rapportages van de Comptroller and Auditor General.F' Een
beperking van de rol van de Comptroller and Auditor General ligt in het
feit dat hij niet bevoegd is 'to question the merits of the policy objectives
of any authority or body in respect of which an examination is carried

120 S. 1 (2) en Wade/Bradley 1985, p. 289 en 290.
121 S. I (3); zie ook art. 11 en schema 5.
122 S. 6 (1); zie hieromtrent Michael Elliott a.w. (noot 116) p. 177 en 178.
123 Griffith/Ryle 1989, p. 442 en John Bourn, National Audit Office sets its sights for the decade,

in: The Independent, May 14, 1991, p. 21. Bourn is hoofd van de NAO.
124 Althans voor zover deze bedrijven of instellingen niet voor meer dan 50% worden gefinan-

cierd uit publieke fondsen (zie s. 7(1) en Norman Lewis, Regulating Non-Governmental
Bodies: Privatization, Accountability, and the Public-Private Divide in: Jowell & Oliver
1989, p. 219-245).

125 Controle op de financien van de lagere overheden vindt plaats door de Audit Commission,
die in 1982 is opgericht bij de totstandkoming van de Local Government Finance Act 1982
(1982 c. 32; zie met name de s. 13 en 27). Zie hieromtrent Hood Phillips/Jackson 1987,
p. 595-597.

126 Aldus Michael Elliott a.w. (noot 116), p. 178.
127 Erskine May 1989, p. 661 en Griffith/Ryle 1989, p. 442-444.
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out' .128De NAO heeft thans 900 stafleden in dienst en heeft eenjaarlijkse
begroting van £ 30 miljoen.

Een andere belangrijke wet die hier de aandacht vraagt is de Parliament
Act van 1911.129Deze wet heeft waarschijnlijk de langste voorgeschiede-
nis: al sinds 1407 zijn er regelmatig conflicten voorgekomen tussen
Lagerhuis en Hogerhuis inzake de behandeling en goedkeuring van financiele
wetsvoorstellen.P? Het hooglopende constitutionele conflict tussen
Commons en Lords in 1909-1910 (zie hierna 3.2.6 vanaf noot 293) werd
uiteindelijk beslecht in het voordeel vanhet Lagerhuis. De Parliament Act
1911 maakt dit direct al duidelijk in het eerste artikel dat luidt:

If a Money Bill, having been passed by the House of Commons, and sent up
to the House of Lords at least one month before the end of the session, is not
passed by the House of Lords without amendment within one month after it
is so sent up to that House, the Bill shall, unless the House of Commons direct
to the contrary, be presented to His Majesty and become an Act of Parliament
on the Royal Assent being signified, notwithstanding that the House of Lords
have not consented to the Bill.

Dit artikel heeft belangrijke consequenties gehad voor de wetgevende macht.
Uitgangspunt is dat de wetgevende macht wordt gevormd door beide huizen
van het parlement en het staatshoofd. Dit artikel doorbreekt echter dit
uitgangspunt en verklaart ten aanzien van Money Bills dat instemming van
het Lagerhuis en staatshoofd voldoende is om het voorstel tot wet te ver-
heffen. Belangrijke vraag hierbij is wat onder Money Bill moet worden
verstaan. Art. 1 (1) Parliament Act 1911 stelt dat de Speaker van het
Lagerhuis bepaalt of een Public Bill als Money Bill dient te worden aange-
merkt en het artikel somt hiema enkele onderwerpen op. 13l De praktijk
na 1911 heeft uitgewezen dat de defmitie van Money Bill beperkt dient
te worden uitgelegd.!" Zo zijn de jaarlijkse Finance Bills die gebaseerd
zijn op de belastingvoorstellen van de regering in de jaren tachtig slechts

128 s. 7 (2) en Hennessy 1989, p. 599 en 600.
129 1 & 2 Geo. V c. 13.
130 Aldus Einzig 1959, p. 334 en Reid 1966, p. 2l.
131 Zie hiervoor uitvoerig Hood Phillips/Jackson 1987, p. 143 en 144; uit de wettekst kan men

afleiden dat het uitsluitend kan gaan om wetsvoorstellen die bepalingen bevatten met be-
trekking tot belastingen, uitgaven en leningen van de centrale overheid.

132 Het is in dit verband aardig dat de Speaker van het Lagerhuis van 1905 tot 1921 in zijn
memoires stelt dat de Finance Bill van 1909, waar het allemaal om begonnen was, in zijn
ogen niet aangemerkt kon worden als Money Bill in de zin van s. 1 (2) Parliament Act 1911
(Lowther II 1925, p. \03 en \04).
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voor de helft van de gevallen door de Speaker aangemerkt als een Money
Bill.133 Bovendien heeft de praktijk uitgewezen dat de beslissingen van
de Speaker onomstreden zijn en 'shall not be questioned in any court of
law'. 134 Desalniettemin bepaalt art. 6 Parliament Act 1911 dat 'Nothing
in this Act shall diminish or qualify the existing rights and privileges of
the House of Commons' . Deze c1ausule heeft in de praktijk zodanig effect
gehad dat het Lagerhuis meerdere malen amendementen van het Hogerhuis
op een Money Bill heeft overgenomen. 135 Tenslotte laat de tekst van artikel
1 ('unless the House of Commons direct to the contrary') in aansluiting
op artikel 6 het Lagerhuis volledig vrij om anderszins te beslissen.!"
Vastgesteld kan derhalve worden dat de Parliament Act 1911 de financiele
suprematie van het Lagerhuis heeft vastgelegd en daarvoor thans de
wettelijke grondslag verleent. Het Hogerhuis heeft sinds 1911 nauwelijks
meer zeggenschap over de financiele wetgeving (zie tevens hiema
3.3.5).137

Aan het slot van dit overzicht van regelingen en wetten in verband met
het budgetrecht dient nog kort aandacht te worden besteed aan The
Provisional Collection of Taxes Acts van 1913 en 1968.138Aanleiding
tot deze wet was de Bowles Case in 1913.139 Aan het einde van de 18e,
begin 1ge eeuw was het in het Lagerhuis gebruik geworden dat vooruit-
lopend op wetgeving de inning van bepaalde belastingen geschiedde op basis
van resoluties van het Huis. Voorrnalig lid van het Lagerhuis Thomas
Gibson Bowles en autoriteit op het gebied van de publieke financien,"?
legde de vraag aan de rechter voor in hoeverre de verhoging van tarieven
en heffingen gebaseerd kon worden op slechts louter de resoluties van het

133 Erskine May 1989, p. 753.
134 s. 3; De belangrijkste uitspraak wat betreft een dergeJijkeclausule is Anisminic Ltd. v. Foreign

Compensation Commission [1969] 2 AC 147, waarin het House of Lords zich ten principale
uitsprak over een soortgelijke clausule in de Foreign Compensation Act 1950. De clausule
bleek geen beletsel voor de rechters om in een beoordeling te treden. Zie hierover uitvoerig
Wade 1988, p. 725-728.

135 Erskine May 1989, p. 753, noot 2.
136 Zoals is gebeurd met de Land Settlement (Scotland) Bill van 1934 (Jennings 1961, p. 415).
137 Zie over de gevolgen van de Parliament Act 1911 voor het Hogerhuis Longford 1988, p.

153, She111992, p. 11, 14, 128-133 en 252 en over de positie van het Hogerhuis ten aanzien
van niet-financiele wetgeving: William Rees-Mogg, A place for the House the Lords have
built, in: The Independent, May 6, 1991, p. 16.

138 Resp. 3 & 4 Geo V c. 3 en (1968 c. 2). Binnenkort zaJ een herziening van deze wet
plaatsvinden in verband met de invoering van een unified budget in november 1993.

139 1 Ch. 57.
140 Willoughby/Willoughby/Lindsay 1917, p. 36 en 37.
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Lagerhuis. Bowles beriep zich hierbij op de Petition of Right en de Bill
of Rights en stelde dat de aangevochten praktijk met deze Charters in strijd
was. De rechter wees de eis van Bowles toe en stelde onder meer:' C ... )
a resolution of the Committee of the House of Commons for Ways and
Means, assenting to income tax at a certain rate for the ensuing financial
year does not C ... ) authorise the Crown to levy on the subject the tax so
assented to before the tax has been actually imposed by Act of Parlia-
ment' .141 Vrijwel tegelijkertijd diende namens de regering de Chancellor
of the Exchequer Lloyd George de Provisional Collection of Taxes Bill
in die de oude gewoonte - met enkele beperkingen - een wettelijke grond-
slag moest geven. Het voorstel werd reeds in 1913 tot wet verheven.'?
In 1968 volgde een herziening van de wet. 143 In artikel 1 van de wet wordt
tijdelijk kracht van wet gegeven aan resoluties van het Lagerhuis betreffende
'income tax, purchase tax or customs or excise duties'. Voorwaarde hierbij
is dat de betreffende resoluties die door de Chancellor of the Exchequer
in maart of april zijn ingediend, v66r 5 augustus worden opgenomen in
een wet (in casu de Finance Act; zie verder hierna 3.3.3.3).144 De wet
biedt derhalve de mogelijkheid dat bepaalde belastingmaatregelen van de
regering die op Budget Day door de Chancellor of the Exchequer in zijn
Budget Speech worden bekend gemaakt, nog dezelfde avond tijdelijk kracht
van wet krijgen. De wet heeft echter geen betrekking op nieuwe belastingen,
het kan slechts gaan om tariefswijzigingen en verlenging of afschaffing van
bepaalde belastingen en/of heffingen.l" De Provisional Collection of
Taxes Act 1968 is derhalve - evenals de Parliament Act 1911 - een
procedurewet en is daarmee in het constitutionele recht van Engeland uniek
omdat beide huizen van het parlement via een dergelijke wet hun procedures
aan bepaalde voorwaarden en tijdslimieten hebben gebonden. 146 Tenslotte
is de uitspraak Bowles v. Bank of England een voorbeeld van de betekenis
van de rule of law voor het Engelse constitutionele recht. 147 De waarde
hiervan is gelegen in de garantie dat van de zijde van de Kroon of de

141 Bowles v. Bank of England (1913), I Ch. 57 (Notes) en uitgebreid hierover Bowles v. Bank
of England: the proceedings and official court documents, London 1913.

142 3 & 4 Geo. V c. 3.
143 The Provisional Collection of Taxes Act 1968 (1968 c. 2).
144 Het tijdelijke effect geldt voor 4 maanden indien de resoluties op een ander tijdstip worden

ingediend (s. 1 (3».
145 Zie hierover uitvoerig Erskine May 1989, p. 734-736.
146 Aldus Hood Phillips/Jackson 1987, p. 203.
147 Zie tevens Stockdale v. Hansard (1839) 9 A. & E. I, waarin het principe is vastgelegd dat

een resolutie van het Lagerhuis de wetten van Engeland niet kan wijzigen.
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regering geen arbitraire maatregelen kunnen worden opgelegd (zie verder
hierna 3.1.3).

3.1.2 Budgetrecht en regeringsstelsel

Indien de hiervoor besproken Charters, Statutes, Standing Orders en
Resolutions in onderlinge samenhang worden beschouwd en men het geheel
tevens in verband brengt met de gewoonten en conventions dan kan een
vijftal principes voor de door parlement en regering gevolgde procedures
worden geformuleerd.!"

De eerste regelluidt dat voorstellen die uitgaven betreffen of be trekking
hebben op de inkomsten moeten worden ingediend door de Kroon ('the
Crown demands money'). Dit beginsel van de common law kan men
gedeeltelijk terugvinden in de Standing Orders van 1713. De regel geeft
het beheer van de regering over de uitgaven en inkomsten aan en voorkomt
dat individuele leden van het Lagerhuis aanvullende uitgaven en inkomsten
kunnen voorstellen.

De tweede regel die met de eerste regel direct verbonden is, luidt dat
de voorstellen moeten worden ingediend bij het Lagerhuis ('the Commons
grant it'). Deze regel is uit gewoonte ontstaan en kan men terugvinden in
de resoluties van 1671 en 1678 (bevestigd in 1860 en 1910, zie hierna 3.2.6
bij noot 261 en noot 300) en de Parliament Act 1911. Vandaar dat in de
Queen's Speech bij de opening van het zittingsjaar van het parlement een
passage voorkomt waarin wordt aangekondigd dat de regering voorstellen
aan het Lagerhuis zal voorleggen.

De derde regel houdt in dat de voorstellen van de regering door het
Lagerhuis in wetgeving moeten worden vastgelegd ('Legislative authorization
and appropriation of charges'). Deze regel kan men afleiden uit de Bill
of Rights en de jurisprudentie. 149 De regel is wel onderhevig aan wettelijke
wijzigingen, zoals de Provisional Collection of Taxes Act 1968.

De vierde regel bepaalt dat voorstellen met betrekking tot het heffen
van belastingen en het doen van uitgaven door het Lagerhuis allereerst in
de vorm van een resolutie moeten worden besproken. Consolidated Fund
Bills zijn gebaseerd op Supply resolutions, Finance Bills en andere belas-
tingvoorstellen op Ways and Means resolutions. Voor alle andere vormen

148 Deze principes stonden in het verleden bekend als de Four Rules of Campion, genoemd
naar de bewerker van de 14e editie "'f] Erskine May's Parliamentary Practice uit 1946;
ziehierover uitvoerig Reid 1966, p. 33-61 en inactuele vormErskine May 1989, p. 688-693.

149 Zie met name Bowles v. Bank of England (1913) Ch. 57 en Att=Gen. v, Wilts United Dairies
Ltd (1921) 37 T.L.R. 884 en 38 T.L.R. 781.
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van wetgeving die uitgaven of inkomsten tot gevolg hebben, geldt dat die
gebaseerd moeten zijn op een financial resolution.

De vijfde regel schrijft voor dat het Hogerhuis Money Bills150niet
mag wijzigen ('the Lords assent to the grant'). Theoretisch mag het
Hogerhuis een dergelijk voorstel wel verwerpen (zie echter de Parliament
Act 1911). De gronden voor deze regel kan men terugvinden in de resoluties
van 1671 en 1678 en artikel 6 van de Parliament Act 1911.

Tenslotte kan gewezen worden op het algemene beginsel voor wetgeving
dat een wetsvoorstel in drie lezingen moet worden behandeld en goedge-
keurd door het Lagerhuis.!" Ten aanzien van financiele wetgeving, de
Consolidated Fund Bills en de Appropriation Bills, zijn de tweede en derde
lezing zuiver formeel sinds 19 juli 1982.152Ook de Finance Bills kunnen
in een zeer kort tijdsbestek worden behandeld, zodat hier nauwelijks gespro-
ken kan worden van een afzonderlijke regel.

Naast deze vij f regels verdient in dit verband een aantal andere aspecten
van het Engelse regeringsstelsel de aandacht.

3.1.2.1 Het parlemenr"

Uitgangspunt bij een bespreking van de bevoegdheden van het Engelse
parlement is de 'almacht' van het parlement. Coke stelde in zijn Fourth
Institute: 'The power and jurisdiction of parliament is so transcendent and
absolute, that it cannot be confined either for causes or persons within any
bounds' .154Een eeuw later stelde Blackstone het als volgt: 'It has sover-
eign and uncontrollable authority in the making, confirming, enlarging,
restraining, abrogating, repealing, reviving, and expounding of laws,
concerning matters of all possible denominations, ecclesiastical or temporal,
civil, military, maritime, or criminal: ( ... ) it can, in short, do everything
that is not naturally impossible; and therefore, some have not scrupled to

150 De defmitie van Money Bill in de Parliament Act 1911 is echter beperkter dan de defmitie
die geldt voor de doeleinden van de door het Lagerhuis gevolgde procedures (Hood Phil-
lips/Jackson 1987, p. 219 noot 14).

151 Miers/Page 1990, p. 75-88.
152 Erskine May 1989, p. 692 en Standing Order nr. 54.
153 Onder parlement dient in verband met de financiele procedures vooral het Lagerhuis te worden

verstaan. Het Hogerhuis heeft slechts tot taak de besluiten van het Lagerhuis te bevestigen
(Erskine May 1989, p. 684 noot 1).

154 Coke IV 1669, p. 36 en R.A. MacKay, Coke - Parliamentary Sovereignty or the supremacy
of the law?, in: Michigan Law Review 1923, p. 215-247.
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call its power, by a figure rather too bold, the omnipotence of parlia-
ment' .155Opvallend in de defmitie van Blackstone is dat hij niet spreekt
van financiele wetgeving in het kader van de almacht van het parlement.
Dit hangt samen met de omschrijving van de parlementaire controle op
het beleid van de regering. De klassieke en nog steeds gangbare omschrij-
ving van de beperkingen van de parlementaire controle is van de hand van
John Stuart Mill en luidt: 'There is a radical distinction between controlling
the business of government, and actually doing it. The same person or body
may be able to control everything, but cannot possibly do everything: and
in many cases its control over everything will be more perfect, the less
it personally attempts to do (... ) It is one question, therefore, what a popular
assembly should control, another what it should itself do (... ) Instead of
the function of governing, for which it is radically unfit, the proper office
of a representive assembly is to watch and control the government; to throw
the light of publicity on its arts; to compel a full exposition and justification
of all of them which anyone considers questionable; to censure them if found
condemnable, and, if the men who compose the government abuse their
trust, or fulfil it in a manner which conflicts with the deliberate sense of
the nation, to expel them from office, and either expressly or virtually
appoint their successors'. 156 Uit deze omschrijving kan worden afgeleid
dat het Lagerhuis slechts tot taak heeft to scrutinize de regeringsvoorstellen
met be trekking tot de publieke financien en niet to control.t" Vandaar
ook dat de reikwijdte van de financiele procedures beperkt is en de spending
power van het parlement minimaal is.158

Dit uitgangspunt komt tevens tot uitdrukking in de vertrouwensrelatie tussen
regering en parlement ter zake van begrotings- en belastingvoorstellen.
Tegenwoordig wordt ervan uitgegaan dat een regering het als een
voorwaarde voor haar aanblijven beschouwt dat het Lagerhuis haar financiele
voorstellen aanvaardt. Indien het Lagerhuis zou weigeren een begrotings-
voorstel van de regering aan te nemen dan kan worden gesproken van de
ultieme sanctie van het parlement en dient de regering af te treden of het

155 Blackstone I 1765, p. 156; zie tevens over de mythe van de 'omnipotence of parliament'
Mount 1992, p. 158-162.

156 Mill 1878, p. 36 en 42; zie tevens in populaire bewoordingen Bagehot 1963, p. 154.
157 Zie onder meer Wade/Bradley 1985, p. 196 en 197 en Hood Phillips/Jackson 1987, p. 217

en 228.
158 Uitvoerig hierover Erskine May 1989, p. 684-688; zie ook GriffithlRyle 1989, p. 247 en

248.
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Lagerhuis te ontbinden.!" Ret adres van antwoord op de Queen's Speech
en de algemene begrotingsresolutie op Budget Day kunnen worden be-
schouwd als gelegenheden waarbij de vertrouwensrelatie tussen Lagerhuis
en regering aan de orde kan komen. Ook de verwerping van een belangrijk
wetsvoorstel dat al dan niet financiele consequenties heeft kan een vertrou-
wensconflict opleveren."" Bij belastingvoorstellen liggen de zaken iets
anders. Aangezien het Lagerhuis deze voorstellen uitgebreid en gedetailleerd
onderzoekt, wordt er frequent geamendeerd."! Slechts een verwerping
of ingrijpende wijziging van de Finance Bill zou tot een vertrouwensbreuk
tussen regering en parlement kunnen leiden. Deze situatie dreigde in 1909
(zie hierna 3.2.6 na noot 292). In deze eeuw heeft zich echter nog nimmer
een conflict tussen regering en parlement over begrotings- ofbelastingvoor-
stellen voorgedaan.F'

De wijze waarop het parlement de voorstellen van de regering
onderzoekt kan in hoofdzaak worden onderscheiden in drie methoden. De
eerste en in aantal meest omvangrijke methode is het stellen van vragen.
Ret kan hierbij gaan om zowel schriftelijke als mondelinge vragen op
diverse wijzen. Ret meest in het oog lopende is Question Time en dan in
het bijzonder het tweemaal per week te houden Question Time to the Prime
Minister.l'" In het verlengde van het vragenrecht ligt de mogelijkbeid
om een debat te voeren. Een debat kan plaatsvinden naar aanleiding van
een verklaring van een minister of aan het einde van een vergaderdag. Voor-
beelden hiervan zijn de debatten naar aanleiding van de Queen's Speech
en de zogenaamde all-night debates die worden gehouden naar aanleiding
van de Consolidated Fund Bills voor Kerstmis, in maart en eind juli.l64
Ten derde wordt een belangrijk deel van de controlerende functie van het
parlement uitgeoefend in de commissies en dan met name de select
committees.

Bet stelsel van select committees dat in 1979 in het leven werd geroepen
bestaat uit 14 aan de departementen gerelateerde commissies.I" In de

159 Wade/Bradley 1985, p. 196.
160 Hood Phillips/Jackson 1987, p. 150.
161 Zie hierover uitvoerig David Millar, Parliamentary Control of Taxation in Britain, in

Coombes 1976, p. 198-214.
162 Ann Robinson, The House of Commons and Public Expenditure, in Walkland/Ryle 1981,

p. 154 en 155; zie hiema 3.1.2.2 na noot 258.
163 Zie onder meer Griffith/Ryle 1989, p. 254-262 en Biffin 1989, p. 39-56.
164 Zie Standing Order nr. 54 (2) die leden de mogeJijkheid geeft onderwerpen aan de orde

te steUen in een debat dat tot 8.00 of 9.00 in de ochtend kan duren (zie, gei1lustreerd met
voorbee1den van dergeJijke debatten, Griffith/Ryle 1989, p. 405 en 406).

165 Standing Order nr. 130.
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meeste gevallen zijn backbenchers lid van een select committee. De leden
van een commissie worden benoemd voor de gehele parlementaire
zittingsperiode van maximaal vijf jaar. Na de verkiezingen van 1983, 1987
en 1992 werden de select committees overigens pas na ruim zes maanden
opnieuw samengesteld. De bevoegdheden van een select committee zijn
uitgebreid. EIke commissie is gemachtigd 'to examine the expenditure,
administration and policy' van het departement waaraan het gerelateerd
is, alsmede ten aanzien van 'associated public bodies'. 166 Verder heeft
een commissie de bevoegdheid 'to send for persons, papers and re-
cords' . 167 Wat betreft het horen van civil servants is in de zogenaamde
Oshmotherly Rules vastgelegd dat ambtenaren niet mogen worden gehoord
over adviezen aan de minister, publiekelijk omstreden kwesties, het niveau
van besluitvorming en interdepartementale kwesties.l'" Bovendien hebben
de commissies grote vrijheid in het bepalen van hun werkwijze en het selec-
teren van onderwerpen voor nader onderzoek. Over de resultaten van het
onderzoek worden regelmatig rapporten uitgebracht op basis waarvan
plena ire debatten in het Lagerhuis plaatsvinden. Het is convention dat de
regering een reactie geeft op het rapport van een select committee. 169

Een belangrijk onderdeel van het werk van de select committees is het
onderzoek naar de uitgaven van de departementen, zij het dat de commissies
tot op heden geen systematische en diepgaande studies hebben verricht. 170

Beschouwingen over de begroting en de belastingen als geheel vinden plaats
in de Treasury and Civil Service Committee. 171 Select committees worden
bij hun werkzaarnheden bijgestaan door een griffier.!" adjunct-griffier
en een secretaris ter algemene ondersteuning. Hiernaast beschikken sommige
select committees over enkele gespecialiseerde medewerkers die veelal ach-
tergrondstudies verrichten en concept-rapporten opstellen. Tenslotte kunnen
select committees adviseurs/specialisten aanstellen 'either to supply
information which is not readily available or to elucidate matters of

166 Standing Order nr. 130 (1).
167 Standing Order nr. 117 (1); zie omtrent deze bevoegdheid K.P. Poole, The Powers of Select

Committees of the House of Commons to send for Persons, Papers and Records, in:
Parliamentary Affairs 1979, p. 268-278.

168 Zie Norton 1985, p. 68, noot 1; Hennessy 1989, p. 361-363 en Garrett 1992, p. 94 en 95.
169 Zie hierover uitvoerig, gei:llustreerd met overzichten, GriffithlRyle 1989, p. 415-451.
170 Zie hierover uitgebreid Ann Robinson, The Financial Work of the Select Committees, in

Drewry 1989, p. 307-318.
171 Zie hierover uitgebreid Ann Robinson, The Treasury and Civil Service Committee 1979-1983,

in Drewry 1989, p. 268-285.
172 Die onder de verantwoordelijkheid van de Clerk of the House valt en derhalve tot de staf

van het Lagerhuis behoort.
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complexity'. 173 Dergelijke specialisten die op deeltijdbasis tijdelijk worden
aangesteld zijn meestal afkomstig van universiteiten en onderzoeks-
instituten.!"

Ben enigszins bijzondere commissie van het Lagerhuis binnen het stelsel
van select committees is de Committee of Public Accounts (PAC). De PAC
werd reeds in 1861 opgericht en is belast met het onderzoek naar en de
controle op de rekeningen (accounts). 175 Hiertoe beschikt deze commissie
over ruime bevoegdheden: 'The committee shall have power to send for
persons, papers and records, to report from time to time, and to adjourn
from place to place'. 176 Het is traditie dat de voorzitter afkomstig is uit
de oppositiebanken en in het verleden een hoge functie op de Treasury heeft
vervuld. De PAC controleert primair of de verrichte uitgaven zijn gedaan
volgens de door het parlement aangegeven doeleinden en middelen. Bo-
vendien wordt nagegaan of dit efficient, effectief en zonder geldverspilling
is gebeurd. Hiernaast is de PAC specifiek belast met het onderzoek naar
de zogenaamde excess votes (zie hierna 3.3.3.2).177 De PAC verricht
haar werk in nauwe samenwerking met de Comptroller and Auditor
General. 178 De PAC heeft de bevoegdheid de Comptroller and Auditor
General te vragen onderzoek te verrichten naar bepaalde departementale
uitgavenprogramma's.!" Het hoofd van de National Audit Office woont
aIle vergaderingen van de PAC bij en treedt ook vaak als getuige op bij
hoorzittingen van de PAC. Andere getuigen op deze hoorzittingen zijn de
Permanent Secretaries van de departementen die in hun hoedanigheid van
accounting officer verantwoordelijk zijn voor de uitgaven van het
departement. Hiernaast heeft de PAC de bevoegdheid om ter plaatse
onderzoek te verrichten. Tenslotte is het zo dat de regering altijd reageert
op de rapporten van de PAC en dat gedurende het zittingsjaar van het
parlement tenminste een dag gereserveerd is voor een plenair debat over
de rapporten van de PAC en de reactie van de regering.P"

173 Standing Order nr. 130 (5) (b).
174 Zie verder hierover Griffith/Ryle 1989, p. 422 en 423.
175 Zie uitvoerig Durell 1917, p. 103-140.
176 Standing Order, nr. 122 (1).
177 Standing Order nr. 53 (3) (c) die steltdat indien de PAC 'no objection to the sums necessary

being provided by excess vote' ziet, de excess votes in behandeling mogen komen.
178 National Audit Act 1983 (1983 C 44), s. 2, 9 en 13.
179 Idem, s. 1 (3).
180 Erskine May 1989, p. 660 en 661; overigens is de Financial Secretary to the Treasury een

(niet -actief) lid van de PAC en bestaat binnen het Lagerhuis de wens om aan dit lidmaatschap
een einde te maken (SCP 1990, par. 308 en 309 en Garrett 1992, p. 143 en 144).
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Een ander vraagstuk dat van belang is voor het toezicht van het
parlement op de uitgaven, is de controle op de 'secret spending'. De
geheime uitgaven hebben in Engeland zoals de meeste andere instellingen,
en procedures een lange voorgeschiedenis. Aanvankelijk maakten de geheime
uitgaven onderdeel uit van de uitgaven van de Koning en werden zij
vanwege de prerogatieven van de Kroon derhalve niet gecontroleerd. Vooral
onder George III (1760 - 1820) waren de geheime uitgaven de bron van
veelvoorkomende corruptie, met name onder degenen die waren belast met
het inzamelen van belastingen.!" Formeel kreeg de Treasury via een
Order in Council van 31 januari 1668 de bevoegdheid om de geheime
uitgaven te controleren.l" Maar vanwege de heersende opvattingen in
de 17e, begin 18e eeuw dat 'the King must live of his own' was deze
controle niet effectief. Pas vanaf 1777 controleerde de Treasury de details
van de Civil List. 183 In 1782 veroverde het parlement het recht om alle
civiele uitgaven te onderzoeken maar het zou hiervan aanvankelijk weinig
gebruik maken. Tevens werden indit jaar de geheime uitgavenfondsen van
de Civil List gehaald en naar het in 1787 opgerichte Consolidated Fund
overgeheveld. In 1885 werden de geheime uitgaven onderdeel van de
reguliere Supply Services. 184 Tegenwoordig zijn de fondsen voor geheime
uitgaven verdeeld over diverse departementale begrotingen, waarvan het
Foreign Office de meest omvangrijke begroting beheert ten behoeve van
de Government Communications Headquarters (G.C.H.Q.) in Chelten-
ham.!" Voorzover bekend draagt de Prime Minister een belangrijke
verantwoordelijkheid voor het beheer van en het toezicht op de geheime
diensten.!" Het opstellen van de begrotingen voor de geheime diensten
geschiedt door een selecte kring van direct betrokken ministers op advies
van de Permanent Secretaries Committee on Intelligence and Security. 187

Hierna wordt aan het parlement slechts een totaalbedrag voorgelegd zonder

181 Zie hierover Durell 1917, p. 124-126,268 en uitgebreid Namier 1960, p. 173-234.
182 Zie de tekst van dit besluit in Roseveare 1973, p. 113 en 114.
183 De gewoonte om een Civil List aan te houden gaat terug tot 1689 toen het parlement bij

het aantreden van William and Mary £ 600.000 in dit fonds stortte voor aile niet-militaire
uitgaven. In de loop der jaren werden geleideJijk vele items overgeheve1d naar het Consoli-
dated Fund. Thans bevat de Civil List nog slechts bedragen ter bekostiging van uitgaven
voor de Koningin en haar huishouding (zie over de geschiedenis van de Civil List Einzig
1959, p. 149-158)

184 Roseveare 1969, p. 88 en 89 en Einzig 1959, p. 252.
185 Hennessy 1989, p. 472.
186 Wilson 1971, p. 481 en Wilson 1977b, p. 204 en 205.
187 Hennessy 1989, p. 472; in 1979 gaf mevr. Thatcher toe dat vier vaste commissies uit het

kabinet zich bezighielden met geheime diensten en geheime uitgaven (Brazier 1988, p. 109).
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verdere details en motivering. De controle op de verrichte uitgaven geschiedt
door de Comptroller and Auditor General persoonlijk waarbij hij na controle
vaststelt: '1 certify that the amount shown in this account to have been
expended is supported by certificates from the responsible Ministeries of
the Crown'. 188 Het verband tussen de overlegde begrotingscijfers en de
verantwoordelijke ministers is echter onduidelijk.l'"

Van belang is tevens de wijze waarop het parlement de besluiten rond
begroting en belastingen in wetgeving vastlegt. Allereerst dient onderscheid
te worden gemaakt tussen de wetten die uitgaven vastleggen en wetten die
inkomsten regelen. De eerste categorie, de Consolidated Fund Bills en de
Appropriation Act bevatten de cijfers, getallen en de doeleinden van de
voorgenomen uitgaven per departement. De wetgevingstechniek van deze
wetsvoorstellen is niet complex en de behandeling door het Lagerhuis neemt
nauwelijks tijd in beslag (zie hierna 3.3.3). Hiermee wil overigens niet
gezegd worden dat het niet van belang is dat de overheidsuitgaven in een
Act of Parliament worden vastgelegd."? De noodzaak van een wettelijke
grondslag voor de overheidsuitgaven is reeds aan het begin van de 15e eeuw
ingezien en kan ook worden afgeleid uit de jurisprudentie.!?' Verder is
van belang vast te stell en dat een groot deel van de uitgaven reeds is
vastgelegd door wetgeving die aanspraken door burgers of instellingen bevat
(de zogenaamde entitlements) en, men denke aan wetgeving met betrekking
tot de sociale zekerheid, die slechts door wetswijziging kan worden
veranderd.

Met de tweede categorie van financiele wetgeving, de belastingen, liggen
de feiten iets anders. De belastingvoorstellen van de regering die op Budget
Day aan het Lagerhuis worden voorgelegd, worden uiteindelijk in de

188 Wilson 1977b, p. 205.
189 Aldus Hennessy 1989, p. 472, 473 en in kritischezinhieromtrent in breder verband Ponting

1986, p. 133-158.
190 Zie Churchward v. The Queen (1865) LR 1 Q B 173 waarin werd gesteld dat de Kroon

slechts een contract kan afsluiten onder de voorwaarde dat het parlement de uitgaven goed-
keurt. Verrichte uitgaven op basis van een contract tussen de Kroon en een bestuursorgaan
kunnen worden teruggevraagd indien het parlement het bedrag nietheeft gevoteerd; zie tevens
Auckland Harbour Board v. The King [1924] A C 318.

191 Zie onder meer Lord Haldane inA. -G. v. Great Southern and Eastern Railway Co. of Ireland
[1925] A C 754, 771. Een wettelijke grondslag voor de overheidsuitgaven sluit overigens
niet uit dat een minister, indien hij over ruime bestuursbevoegdheden beschikt, reeds uitgaven
mag doen in het kader van een nog niet aangenomen maar wei aanhangig wetsvoorstel in
het parlement indien de implementatie van een wetsvoorstel dit vereist (R. v. Secretary of
State for Health and Others, exp. Keen, QBD, February 21, 1990, in Crown Office Digest
1990, p. 371 en 372).
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Finance Act vastgelegd. De wetgevingstechniek van de Finance Bill is
aanzienlijk complexer en is zelfs voor capabele Chancellors of the
Exchequer moeilijk te doorgronden."" Voor deze complexiteit is een
aantal redenen. Ten eerste leent de aard van de materie - het gedwongen
verrichten van betalingen van burgers aan de overheid - zich niet voor
oppervlakkige wetgeving. Integendeel, de aard van de belastingheffing,
het tarief, de reikwijdte en de doelstellingen dienen tot in detail in de wet
te worden vastgelegd. Vandaar ook dat de belangrijkste voorstellen in de
Finance Bill plenair in het Lagerhuis aan de orde komen en dat de details
verder worden behandeld in vaste commissies. De behandeling van een
Finance Bill vergt aanzienlijk meer tijd dan de behandeling van de
Consolidated Fund (Appropriation) Bills.!" Overigens geeft de Bill of
Rights uitdrukking aan het oude principe dat de instemming van het
parlement duidelijk zichtbaar moet zijn bij iedere vorm van belastingheffing.
Op basis hiervan huldigt de rechter de opvatting 'that the citizen is not to
be taxed unless he is designated in clear terms as a taxpayer and the amount
of his liability is clearly defined'. 194 Dit vereiste leidt onvermijdelijk tot
complexe wetgeving. Ten derde doet zich bij de bevoegdheid tot belasting-
heffing het vraagstuk van de delegatie VOOL Uitgangspunt is dat delegatie
in principe niet is toegestaan. Gedelegeerde regelgeving is door de rechter
dan ook onverbindend verklaard indien het hiervoor genoemde principe
van de Bill of Rights was geschonden.!" Toch is in de praktijk delegatie
onverrnijdelijk gebleken. Bij belastingheffing en dan met name de wijziging
van de tarieven van belastingen en heffingen vindt delegatie aan de Kroon
plaats waarna het Lagerhuis vooraf dan wel achteraf de tarieven via een
resolutie bekrachtigt (meestal binnen 28 - 40 dagen). 196 Tevens dient in
dit verband gewezen te worden op wetteksten die door hun formulering
en reikwijdte ruime discretionaire bevoegdheid aan een minister overlaten.
De rol van het parlement is hier beperkt. De rechter heeft hier echter een
specifiek controlerende taak en heeft in een voorkomend geval beslist dat
een minister van een wettelijke bevoegdheid om de hoogte van kijkgelden

192 Callaghan 1987, p. 179 en Healey 1989, p. 367. Dit geldt echter niet voor Nigel Lawson
(1992, p. 12, 13, 15 en 333), althans naar zijn eigen mening.

193 Miers/Page 1990, p. 81.
194 Aldus in de bewoordingen van Lord Wilberforce in Vestey v. I.R.C. [1980] A.C. 1148,

1172.
195 (Zie onder meer) A.-G. v. Wilts United Dairies Ltd. (1921) 37 TLR 884, (1922) 127 LT

822 en Commissioners of Customs and Excise v. Cure and Deeley Ltd [1962] 1 Q B 340;
zie tevens hieromtrent Wade 1988, p. 866 en 869.

196 Zie hierover Miers/Page 1990, p. 116 en 117 en Wade/Bradley 1985, p. 613.
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te wijzigen niet zodanig gebruik mag maken dat hij in feite de burgers extra
lasten oplegt zonder parlementaire goedkeuring."?

Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, ligt een groot deel van de uitgaven
reeds vast, aangezien vele wetten aanspraken voor burgers bevatten. In
dit kader kunnen rechterlijke uitspraken consequenties hebben voor het
budgetrecht van het parlement. 198 Met name op het terrein van de sociale-
zekerheidswetgeving kan de interpretatie door de rechter van bepaalde
begrippen en criteria tot vergaande financiele consequenties voor de staat
leiden."? De enige remedie die voor regering en parlement dan nog
openstaat, is wetswijziging.P"

3.1.2.2 De regering

Indien men de bevoegdheden van de regering met betrekking tot de begro-
tings- en belastingvoorstellen en de uitvoering daarvan beziet dan valt
onmiddellijk de welhaast almachtige en centrale positie van de Treasury
op. Nadere beschouwing leert dat de Treasury algemeen gezien wordt als
het oudste departement en daardoor als het departement met wellicht nog
steeds de meeste invloed op de staatsfinancien.!" De macht van de
Treasury is echter nauwelijks te herleiden tot wettelijk omschreven
bevoegdheden. Slechts op basis van een ruime interpretatie van enkele
wetsartikelen kan uit de context van het artikel een bevoegdheid van de
Treasury worden atgeleid.?" De algehele controle van de Treasury op
de staatsfinancien is echter gebaseerd op langdurige traditie en gewoonten.
Deze traditie gaat terug tot de lle eeuw toen de Treasury als eerste

197 Congreve v, Home Office [1976] Q B 629; zie ook Wade 1988, p. 406 alwaar het standpunt
van Lord Denning wordt aangehaald.

198 Zie onder andere British Oxygen v Board of Trade [1971] A C 610 waarin de bevoegdheid
van de Board of Trade om financiele tegemoetkomingen te verstrekken volledig werd erkend.

199 Een goed voorbeeld van deze 'judicial power of the purse' is Metzger v Secretary of State
for Health and Social Services [1977] 3 All ER 444 waarin de uitgangspunten van de sociale
voorzieningen zodanig werden uitgelegd dat dit de staat naar schatting £ 500 miljoen zou
gaan kosten. Zie tevens Regina v. Social Security Fund Inspector, ex parte Sherwin (1990)
Q B (Law report in The Independent, 23-2-1990, p. 13), waarin Lord Justice Woolfbepaalde
dat het enkel bereiken van het budgetplafond (cash limit) niet kan leiden tot het vervolgens
weigeren van het verlenen van een sociale uitkering.

200 Zie n.a.v. de uitspraak van21 februari 1990 innoot 199, The Independent, March 27, 1990,
p. 10.

201 Zie - zij het enigszins gedateerd - Durell 1917, p. 241-350 en Hennessy 1989, p. 392.
202 Zie met name de Exchequer and Audit Department Act 1866, S. 1 (3), alwaar de bevoegdheid

van de Treasury om aile uitgaven te controleren wordt verondersteld; dezelfde wet uit 1921,
s. 1 (3) en de National Audit Act 1983, S. 7 (3), II en 12.
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departement is opgericht. Sindsdien zijn in de loop van de vele honderden
jaren gewoonten en gebruiken ontstaan die thans de basis vormen voor de
macht van de Treasury. 203 Slechts enkele onderdelen van de door de
Treasury gevolgde praktijken zijn neergelegd in zogenaamde Treasury
minutes.i" Zo is het bijvoorbeeld convention dat het parlement besluit
over de uitgaven en dat de Treasury de plicht heeft om de gevoteerde
bedragen te verde len en toe te zien op het feitelijk spenderen van de
middelen. Ook is het convention dat alle voorstellen die uitgaven tot gevolg
hebben en door ministers worden voorgesteld eerst de goedkeuring van
de Treasury behoeven alvorens ze in het kabinet aan de orde kunnen ko-
men.i'" De reikwijdte van de macht en bevoegdheden van de Treasury
is nimmer omschreven maar de praktijk heeft uitgewezen dat de Treasury
een centrale positie inneemt bij de besluitvorming rond de uitgaven en
inkomsten van de centrale overheid. 206

Formeel wordt de Treasury sinds 1714 geleid door een Board of
Commissioners. Aan het hoofd van deze raad van zeven Commissioners
staat de First Lord of the Treasury. De Second Lord of the Treasury is
de Chancellor of the Exchequer en de overige vijf leden vormen de Junior
Lords; zij zijn lid van het parlement en treden op als assistent van de Chief
Whip van de regering. Deze constructie is echter zuiver formeel van aard
en de Board of Commissioners of Her Majesty's Treasury is dan ook sinds
1856 niet meer bijeen geweest behalve voor ceremoniele doeleinden.?"
In de praktijk staat de Chancellor of the Exchequer aan het hoofd van de
Treasury. Bij het leidinggeven aan het departement wordt de Chancellor
bijgestaan door vier ministers: de Chief Secretary, de Financial Secretary,
de Economic Secretary en de Minister of State.f" De functie van Chief
Secretary to the Treasury is in 1961 ingesteld; deze minister is speciaal
belast met de controle op de uitgaven van de departementen en met de

203 Beer 1957, p. 16-20; Michael Elliott, a.w. noot 116 (I) p, 166 en Lawson 1992, p. 382-395.
204 Zie bijv. de belangrijke Treasury Minute van april 1868, die stelt dat "My Lords consider

that prior Treasury approval should be required for any increase of establishment, of salary,
or of cost of a service, or for any additional works or new services which have not been
specially provided for in the grants of Parliament" (zie de tekst in Roseveare 1973, p. 172
en 173).

205 Een aanknopingspunt voor deze convention kan men vinden in de geheime Questions of
Procedure for Ministers; zie de publikatie in de New Statesman, 14 February 1986, p. II;
zie ook Wilson 1971, p. 40 en 41 en Lawson 1992, p. 273 en 586.

206 Jennings 1959a, p. 152.
207 De laatste ceremoniele bijeenkomst vond plaats in 1983bij de pensionering van de toenmalige

Permanent Secretary Sir Douglas Wass (Pliatzky 1989, p. 1 en Lawson 1992, p. 382).
208 Zie hierover uitvoerig Hennessy 1989, p. 392-398.
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jaarlijkse onderhandelingen met de departementen over de uitgaven voor
het volgende begrotingsjaar. 209

De Treasury heeft globaal de volgende taken: de hefting en inning van
belastingen en heffrngen (taak van de Financial Secretary); de controle op
de uitgaven (taak van de Chief Secretary); het beheer van de Civil Service
in samenwerking met de Cabinet Office en - met een enkele onderbreking
in 1947 en tussen 1964 en 1969210

- het uitzetten van de economische
politiek (taak Economic Secretary). Wat betreft de eerste twee taken van
de Treasury kan worden vastgesteld dat dit departement voortdurend met
een cyclus van drie begrotingsjaren bezig is. Ten eerste start de Chief
Secretary al snel na de aanvang van het begrotingsjaar op 6 april met de
onderhandelingen met de departementen over de uitgaven voor het volgende
begrotingsjaar. Het kabinet stelt aan de start van dit proces de grote lijnen
van het begrotingsbeleid voor het volgende begrotingsjaar vast, waarna
de Treasury deze globale hoofdlijnen in samenwerking met de departementen
in detail uitwerkt, hetgeen uiteindelijk leidt tot de Budget in november (zie
verder hierna 3.3.2). lets later maar volgens een soortgelijke procedure
vinden onder leiding van de Financial Secretary de voorbereidingen plaats
voor de belastingvoorstellen van de regering die op Budget Day worden
bekend gemaakt. Deze laatste procedure is echter met de nodige geheimhou-
ding omgeven."! Ten tweede is de Treasury volgens convention belast
met de uitvoering van de belasting- en begrotingswetten van het Parlement.
Dit betekent dat de Treasury tot taak heeft nauwkeurig toe te zien op de
juiste heffing van de belastingen en de verrichting van de uitgaven door
de departernenten.?" Ten derde speelt de Treasury na het afsluiten van
een begrotingsjaar een belangrijke rol bij het opstellen en het ter goedkeu-
ring aan het parlement voorleggen van de rekeningen (Accounts). Dit
geschiedt in nauwe samenwerking met de Comptroller and Auditor General
(zie verder hierna 3.3.4).

Tevens dient er in dit verband op gewezen te worden dat de Treasury
vooraf aile vormen van wetgeving die uitgaven tot gevolg hebben, moet
goedkeuren. Wetsvoorstellen die tevens consequenties hebben voor de
staatsfinancien moeten bij het parlement worden ingediend tegelijk met een

209 Wade/Bradley 1985, p. 284 en Pliatzky 1989, p. 2.
210 Vanwege het toen opgerichte Department of Economic Affairs; zie over dit mislukte expe-

riment om o.a. de macht van de Treasury gedeeltelijk in te perken Crossmann I 1975, p.
247,484 en 485; 111976 p. 683 en 684; HI 1977, p. 675 en 676; Healey 1989, p. 298 en
Benn 1987, p. 155,441,468 en 472.

211 Zie over beide procedures Pliatzky 1989, p. 39-49 en Lawson 1992, p. 319-325.
212 Jennings 1959a, p. 164-169.
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financial resolution die een overzicht van de verwachte uitgaven bevat.
Een van de ministers van de Treasury dient een dergelijke resolutie te
ondertekenen en vervolgens is aIleen een Treasury-minister bevoegd een
financial resolution bij het parlement in te dienen. Bovendien onderzoekt
de Treasury vooraf aile voorstellen en memoranda aan het kabinet op hun
financiele gevolgen voor de staatsfinancien.i" Tevens is de Treasury bij
uitsluiting bevoegd binnen de goedgekeurde begrotingswetten bepaalde uitga-
vencategorieen over te schrijven naar andere uitgavencategorieen (virement,
zie hierna 3.3. 1).214 Bijkomende factor is dat de Treasury constitutioneel
bezien niet de plicht heeft de door het parlement gevoteerde bedragen in
de Appropriation Act ook feitelijk uit te geven. Formeel stelt de Appropriati-
on Act de middelen dan ook ter beschilcking aan het staatshoofd (.... we
have cheerfully granted to Your Majesty in this Session of Parliament, have
resolved to grant unto Your Majesty the sum hereinafter mentioned;
... ).215

De inning van directe belastingen is opgedragen aan de Commissioners
of Inland Revenue die gezamenlijk de Board of Inland Revenue vormen
dat bestaat uit een voorzitter, twee vice-voorzitters en 5 andere leden. De
taak van de Inland Revenue is dat 'the commissioners shall have all necessa-
ry powers for carrying into execution every Act of Parliament relating to
inland Revenue, and shall in the exercise of their duty be subject to the
authority, direction, and control of the Treasury, and shall obey all orders
and instructions which have been or may be issued to them in that behalf
by the Treasury' ,216 De aanduiding Treasury slaat hier formeel op de
Lords Commissioners of the Treasury maar in de praktijk betekent dit dat
de Chancellor of the Exchequer als hoofd van dit departement fungeert.
De Chancellor is ten opzichte van het parlement verantwoordelijk voor het
algemene functioneren van de Inland Revenue, maar niet voor de individuele
gevallen waarover de Board of Commissioners beslist. 2J7 De Inland
Revenue verkrijgt permanente bevoegdheid tot inning van bepaalde directe
belastingen via wetten zoals de Income and Corporation Taxes Act 1970
en de Taxes Management Act 1970. De hoogte van deze belastingen, zoals
de income tax, de corporation tax en de capital gains tax, wordt jaarlijks

213 Punnett 1987, p. 331 en 332.
214 De Appropriation Act stelt het Parlement door rnidde1 van Voles vast. Binnen deze Votes

is de Treasury bevoegd tussen diverse sub-hoofden begrotingsge1den over te schrijven (Beer
1957, p. 40-43; Jennings 1959a, p. 165-167 en Punnett 1987, p. 324).

215 Beer 1957, p. 126 en 127 en Hood Phillips/Jackson 1987, p. 221.
216 The Inland Revenue Regulation Act 1890 (53 & 54 Vict. c.21), s. 1.
217 Johnston 1965, p. 20 en Hennessy 1989, p. 475.
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bepaald door de Finance Act. Indien de individuele belastingbetaler bezwaar
heeft tegen een besluit van de belastinginspecteur dan kan hij hiertegen in
beroep gaan bij de General Commissioners of Income Tax of de Special
Commissioners of Income Tax afhankelijk van de aard van zijn bezwaar.
Van deze uitspraken kan de burger 'on a point of law' in beroep gaan bij
het High Court in England (of Court of Session in Schotland) en eventueel
bij het House of Lords. 218 Wat dit betreft kan in het algemeen worden
gesteld dat de rechter nauwkeurig toeziet op de juiste toepassing van de
fiscale wetten en op de vraag of de belastinginspecteurs de door het
parlement vastgestelde wetten, waaronder de Finance Act, niet te buiten
gaan.?" Met name tegemoetkomingen in de belastingen worden door de
rechter kritisch beoordeeld.F" Het departement is overigens zeer omvang-
rijk en heeft ongeveer 60.000 ambtenaren in dienst. 221

De inning van de belangrijkste vormen van indirecte belastingen, zoals
de value added tax, customs and excise duties, gambling and betting duties,
geschiedt door de Commissioners of Customs and Excise. De belangrijkste
taak van dit departement is dat 'the Commissioners shall, subject to the
general control of the Treasury, be charged with the duty of collecting and
accounting for, and otherwise managing, the revenues of customs and
excise'.222 Voor het overige gelden voor dit departement dezelfde kenmer-
ken als hiervoor aangegeven ten aanzien van de Inland Revenue. Een
verschil be staat echter ten aanzien van de hoogte van de tarieven. In diverse
Acts of Parliament wordt de bevoegdheid tot het nader vaststellen van
tarieven vaak gedelegeerd aan de Treasury of een Secretary of State.223

Op de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid wordt door de rechter
nauwlettend toegezien. 224 Het departement heeft ongeveer 27.000 ambtena-

218 Wade/Bradley 1985, p. 292.
219 Zie hierover uitvoerig Harding 1989, p. 70-74.
220 Zie de bekendste uitspraak inzake de reikwijdte van belastingtegemoetkomingen: Vestey

v Inland Revenue Commissioners [1980] A C 1148 en verder hieromtrent Wade 1988, p.
437 en 438.

221 Zie verder over de structuur van het departement Johnston 1965, p. 20-51 en Hennessy 1989,
p. 475-478 zie tevens hierna noot 256.

222 De Customs and Excise Act 1952 (15 & 16 Geo. 6 and Eliz 2 c.44) s. 1 (2).
223 Zie bijv. de Finance Act 1961, s. 9.
224 Zie o.a. Commissioners of Customs and Excise v. Cure & Deeley ltd [1962] 1 Q B 340 wat

betreft een gevaJ van 'ultra vires' (de Commissioners gunden burgers slechts een periode
van zeven dagen om in beroep te gaan tegen de vaststeLIing van de hoogte van de
omzetbelasting en dit werd in strijd geacht met de Finance Act (no. 2) van 1940) en tevens-
in duidelijke bewoordingen - R. v. Customs and Excise Commissioners ex p. Hedges and

Butler Ltd [1986] 2 All E R 164.
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ren in dienst. Ter vergelijking: de Treasury telt slechts 1400 ambtenaren
en heeft de supervisie over beide 'money-raising departments' .225

Tussen de Treasury en de Bank of England bestaat een nauwe samenwer-
king. De Bank of England werd in 1694 opgericht als private instelling.f"
Pas in 1946 volgde de nationalisering van de Bank.227 Op basis van deze
wet heeft de Treasury de bevoegdheid 'to give such directions to the Bank
as, after consultation with the Governor of the Bank, they think necessary
in the public interest' .228 Van deze bevoegdheid is echter nimmer gebruik
gemaakt. In de praktijk is de vrijheid van handelen van de Bank beperkt,
zoals enkele incidenten uit het verleden aantonen.?" Lange tijd heeft het
Lagerhuis geen enkele interesse getoond in het functioneren van de Bank
of England. Pas vanaf 1968 werd onder leiding van Richard Crossman een
ontwikkeling in gang gezet die ertoe heeft geleid dat een commissie uit
het Lagerhuis informatie inwint over het opereren van de Bank.230 Vanaf
1979 is de Treasury and Civil Service Committee belast met het onderzoek
naar het reilen en zeilen van de Bank of England. Deze select committee
verricht onderzoek op basis van hoorzittingen en brengt hierover in rappor-
ten aanbevelingen uit aan het Lagerhuis.?" De meeste aandacht trekken
thans de hoorzittingen waarbij de gouverneur van de Bank of England door
de Treasury and Civil Service Committee wordt gehoord. De laatste tijd
gaan er steeds meer stemmen op om de Bank of England een onafhankelijke
status te verlenerr'"

Een andere vraag is op welk niveau en op welk moment binnen het
systeem van cabinet government beslissingen worden genomen over de

225 Hennessy 1989, p. 394 en p. 478-481; Lawson 1992, p. 384; zie verder over de organisatie
van Her Majesty's Customs and Excise Crombie 1962 p. 43-59 en hiema noot 256.

226 The Bank of England Act 1694 (5 & 6 Will & Nar. c. 20). Op basis van deze wet en latere
wijzigingen had de Bank een quasi-publiekrechtelijk karakter mede vanwege het feit dat
de Bank een instrument van de regering was om de nationale schuld te financieren. Volgens
Lord North was de Bank "from long habit and usage of many years (... ) a part of the
constitution" (geciteerd in Clapham I, 1944, p. 174). Zie over de relatie met de Treasury
Lawson 1992, p. 83, 84 en 383.

227 Bank of England Act 1946 (9 & 10 Geo. 6 c. 27).
228 Idem, s. 4 (1).
229 Mackintosh 1977, p. 574-576; zie ook Callaghan 1987, p. 476.
230 Zie hierover uitvoerig Michael Moran, Parliamentary control of the Bank of England, in:

Parliamentary Affairs 1980, p. 67-78 en Crossman II 1976, p. 666 en 667.
231 De Bank of England wordt in dit kader als een van de 'associated public bodies' gezien

die gerelateerd is aan de Treasury en zich derhalve !enen voor onderzoek door het Lagerhuis
(Wade/Bradley 1985, p. 208; zie ook Standing Order nr. 130 (l)).

232 Zie hierover Lawson 1992, p. 860-873 en The Independent, 9-12-1992, p. 9.
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inkomsten en de uitgaven. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt
tussen belastingmaatregelen en begrotingsvoorstellen.

Het opstellen van de voorgenomen belastingmaatregelen die op Budget
Day aan het parlement worden voorgelegd, behoort tot de prerogatieven
van de Chancellor of the Exchequer. Deze voorbereidingen zijn met een
grote mate van geheimhouding omgeven. Inde officiele literatuur is over
deze besluitvorming weinig terug te vinden. Aan de hand van memo ires
van voorrnalige Chancellors of the Exchequer en Prime Ministers kan echter
het volgende beeld worden geschetst.

De Treasury is bij uitsluiting bevoegd de voorgenomen belastingmaat-
regelen voor te bereiden in nauw overleg met de Chancellor en de Financial
Secretary. De Prime Minister in zijn hoedanigheid van First Lord of the
Treasury is als enig lid van het kabinet volledig op de hoogte van de
voorbereidingen. Hiernaast wordt met enkele individuele ministers over
specifieke belastingmaatregelen die hun vakgebied betreffen, overlegd. Deze
ministers leveren ook de betreffende passages voor de Budget Speech in
concept aan.i" Het is convention dat het gehele kabinet op de maandag-
ochtend v66r Budget Day (op dinsdag) wordt geinformeerd door de Chancel-
lor. Deze vergadering van het Cabinet is een uitzonderlijke bijeenkomsr'"
aangezien vanwege de strikte geheimhouding geen schriftelijke stukken
tevoren worden rondgestuurd. De Chancellor of the Exchequer licht het
Cabinet gedurende ongeveer een uur mondeling in over de voorgenomen
belastingmaatregelen.i" Deze procedure laat derhalve weinig ruimte voor
verwerping of wijziging van de belastingmaatregelen.i" In de jaren 1975
tot 1979 werd een uitzondering op deze procedure gemaakt doordat de Prime
Minister reeds in het vroege voorjaar een volledige discussie in het Cabinet
toestond over de te nemen belastingmaatregelen. 237 Tijdens de kabinetten-
Thatcher (1979-1990) was het overigens niet ongebruikelijk dat het Cabinet
pas op de ochtend van Budget Day door de Chancellor werd ingelicht.i"

233 Zie o.a. Crossman I 1975, p. 35 over de geheimhouding Wilson 1976, p. 80; Callaghan
1987, p. 178-180 en Lawson 1992, p. 323.

234 Men spreekt in dit verband ook wei van het Budget Cabinet (Wilson 1976, p. 80).
235 Jennings 1959a, p. 237; Callaghan 1987, p. 180; Healey 1989, p. 443 en Lawson 1992,

p.324.
236 Pliatzky 1989, p. 83 en 84 stelt dat op het laatste moment nog wijzigingen kunnen worden

aangebracht. In het verleden is het een enkele keer voorgekomen dat het Cabinet de voor-
stellen van de Chancellor wijzigde op onderdelen (Mackintosh 1977, p. 414 wat betreft Hugh
Dalton in de periode 1945-1951 en Donoughue 1987, p. 24 wat betreft de amendering van
de Budget in 1981.

237 Callaghan 1987, p. 180,474 en 475.
238 CockerelllHennessy/Walker 1985, p. 136 en Lawson 1992, p. 324. Wijziging van de
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De betrokkenheid van het Cabinet bij de opstelling van de begrotings-
voorstellen is veel groter. In de eerste plaats speelt een interdepartementale
commissie, de Public Expenditure Survey Committee (PESC) hierbij een
belangrijke roI.239 Deze commissie is belast met het opstellen van de
begrotingsvoorstellen die, vanaf november 1993 tegelijk met de belas-
tingmaatregelen op Budget Day bij het parlement worden ingediend. Ret
ontwerp-uitgavenplan komt in volle omvang in het Cabinet aan de orde.
Ret Cabinet stelt vervolgens de belangrijkste prioriteiten voor de uitgaven
van het komende begrotingsjaar vast. Dit betekent dat de hoofdlijnen van
alle uitgavenprogramma's en de belangrijkste onderdelen (sub-heads) van
elk programma afzonderlijk worden vastgesteld.i" Binnen dit door het
Cabinet vastgestelde kader starten vervolgens de onderhandelingen tussen
de Chief Secretary to the Treasury en de departementen over de exacte
invulling van de afzonderlijke uitgavenprogramma's per departement. Indien
deze onderhandelingen tussen Treasury en departementen vastliepen dan
werden soms (tot 1986) definitieve beslissingen genomen in de kabinets-
commissies MISC 62, beter bekend als de Star Chamber.?" Tot 1979,
toen van deze ad hoc kabinetscommissie nog geen sprake was, kwamen
de resultaten van de bilaterale onderhandelingen weer aan de orde in een
plenaire vergadering van het Cabinet. 242 Deze procedure werd vanaf 1986
tot 1992 gevolgd. In de zomer van 1992 besloot het kabinet-Major de Star
Chamber af te schaffen. Thans stelt het cabinet jaarlijks in de zomer een
New Control Total (NCT) vast voor de totale uitgaven van het komende
begrotingsjaar en de drie jaren hierna. Eventuele verschillen van mening
over de allocatie van de bedragen over de departementen zullen worden
opgelost in een kabinetscommissie onder leiding van de Chancellor of the
Exchequer, de zogenaamde EDX-committee (Ministerial Committee on

voorstellen was derhalve onmogelijk.
239 Zie Clarke 1978; -in kritische zin- Heclo/Wildavsky 1981, p. 198-263; Simon Jenkins, The

"Star Chamber", PESC and the Cabinet, in: The Political Quarterley, Vol. 2, 1985, p. 113-
[21 en hierna 3.2.7 na noot 349.

240 In moeilijke financieel-economische omstandigheden kunnen zelfs vele vergaderingen van
het Cabinet worden besteed aan de vaststelling van de hoofdlijnen van de uitgaven voor de
volgende begrotingsj aren; bijv . in [975 (Mackintosh [977 , p. 469 en 470 en Callaghan 1987,
p.414).

241 Zie hierover Hennessy [986, p. 29, 31 en 96,97 en Pliatzky 1989, p. 45-47. Overigens
schiep Macmillan in [960 een precedent door een kleine Ministerial Action Group on Public
Expediture, bijgenaamd 'Magpie', in het leven te roepen (Hennessy 1986, p. 63). MISC
is de afkorting voor Ministerial sub-committee. Een dergelijke commisie wordt ad hoc
ingesteld.

242 Wilson 1976, p. 67, 94 en 95.
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Public Expenditure). Aangezien de Prime Minister de agenda van de
kabinetszittingen bepaalt kan hij - vaak in nauwe samenwerking met de
Chancellor of the Exchequer - bepaalde beslissingen buiten het Cabinet
houden.?" Vooral tijdens de kabinetten- Thatcher schijnt dit nogal eens
te zijn voorgekomen. 244

Hierbij is het van belang dat er een nauwe samenwerking bestaat tussen
Prime Minister en Chancellor of the Exchequer. In het algemeen wordt
de functie van Chancellor gezien als een eenzame positie aangezien hij als
enige de uitgavenprogramma's van de andere ministers in de hand moet
zien te houden.i" De steun van de Prime Minister is derhalve onont-
beerlijk, niet alleen politiek-inhoudelijk maar ook geografisch.?" Sinds
1976 is het convention dat de Chief Secretary to the Treasury tevens lid
van het Cabinet is en dit betekende ook een versterking van de positie van
de Chancellor in het Cabinet. 247 Enerzijds betekent dit samenwerkings-
verband tussen Prime Minister en Chancellor dat zij een dominerende
invloed kunnen hebben op de uitkomsten van het kabinetsberaad.?" An-
derzijds echter is het in het verleden weI eens voorgekomen dat de
Chancellor in een kabinetsvergadering werd 'overruled' door de Prime Mi-
nister. De Chancellor heeft in een dergelijk geval de keuze tussen zich
neerleggen bij het besluit van het Cabinet of aftreden.?"

Dit laatste dient mede in het kader van de al jarenlange discussie te
worden gezien over de vraag in hoeverre sprake is van Prime Ministerial
government in plaats van cabinet government. Reeds in 1963 wees Richard

243 Crossmann (1972, p. 63) wees hier al op; zie tevens Mackintosh 1977, p. 450 en 451. Een
voorbeeld van een dergelijke handelwijze yond plaats in 1966 toen Prime Minister Wilson
Chancellor Callaghan verbood bepaalde financiele gegevens inzake het betalingsbalanstekort
aan het Cabinet voor te leggen (Callaghan 1987, p. 197en een soortgelijke kwestie eveneens
in 1966 in Healey 1989, p. 334).

244 Zoals in november 1983 toen een belangrijk pakket van bezuinigingen in het geheel niet
aan de orde is geweest tijdens een vergadering van het Cabinet (Cockerell/Hennessy/Walker
1985, p. 224 en 225).

245 Healey 1989, p. 327; zie ook Callaghan 1987, p. 215 en 415 en Lawson 1992, p. 271-286.
246 Niet aileen grenzen Dr. 10 en 11 Downing Street aan elkaar en hebben een open doorgang,

maar tevens grenzen de kamers van Prime Minister en Chancellor in het paleis van West-
minster aan elkaar.

247 Wilson 1971, p. 92 en Healey 1989,385 en 386.
248 Zoals het dictaat van beide bewindslieden in december 1976 met betrekking tot een pakket

bezuinigingen (Healey 1989, p. 432).
249 Zoals in 1958 toen Prime Minister Macmillan Chancellor Thorneycroft niet steunde in zijn

bezuinigingsvoorstellen. Thorneycroft besloot daarop afte treden (Mackintosh 1977, p. 446
en 468). In oktober 1989 trad Nigel Lawson af vanwege ernstige meningsverschillen met
Prime Minister Margaret Thatcher over de te voeren economische politiek en de Europese
vraagstukken, zie Lawson 1992, p. 960-971.
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Crossman op deze ontwikkeling.?" Uit het voorgaande kan in elk geval
worden afgeleid dat de Prime Minister in hoge mate betrokken is bij de
opstelling van de belastingmaatregelen en de begrotingsvoorstellen. Welis-
waar heeft de Prime Minister geen uitgebreid en deskundig ambtenaren-
apparaat achter zich zoals de Treasury, maar in de praktijk kan hij met
behulp van zijn persoonlijke adviseurs veel invloed uitoefenen op het
voorgenomen financiele beleid. Deze adviseurs van de Prime Minister zijn
met name ondergebracht in de Policy UnieSl en de Efficiency Unit252

van de Prime Minister. De Policy Unit heeft vooral tot taak de Prime
Minister te voorzien van altematieve of aanvullende beleidsvoomemens
ten opzichte van de door de Whitehall-bureaucratie geproduceerde
beleidsdoelstellingen. Met name geldt dit voor het fmancieel-economische
beleid. In de praktijk heeft dit geleid tot wijziging van voorstellen van de
Treasury door de Prime Minister in 1975 en 1976 en tot amende ring van
de belastingvoorstellen door de Prime Minister in 1981.253 Er zijn
aanwijzingen dat de Policy Unit onder premier Major in hoge mate
betrokken is bij de opstelling van de belastingmaatregelen en begrotingsvoor-
stellen van de regering. 254

De Efficiency Unit legt zich vooral toe op de reorganisatie van de
departementen en heeft met het belangrijke rapport The Next Steps in
1988255 een proces op gang gebracht dat uiteindelijk moet leiden tot de
ornzetting van gedeelten van ministeries, zoals de Inland Revenue en de
Customs and Excise departments, in uitvoerende agenciesi" Een belang-
rijke doelstelling hierbij is de beheersing van de overheidsuitgaven. Het

250 In zijn introductie bij Walter Bagehot, The English Constitution 1963, m.n. p. 51-57 en
uitgebreider in Crossmann 1972. Zie echter tevens Mount 1992, p. 117, 118 en p. 135-146
die van mening is dat dit een achterhaalde discussie is.

251 In 1974 opgezet door Harold Wilson ter ondersteuning van de taken van de Prime Minister
(Wilson 1976, p. 117 en 1979, p. 19).

252 In 1979 opgezet door Margaret Thatcher om de effectiviteit van het door de departementen
gevoerde beleid te onderzoeken (Punnett 1987, p. 333).

253 Zie hierover uitvoerig het eerste hoofd van de Policy Unit van 1974 tot 1979 Donoughue
1987, p. 19-25 en 29.

254 Zie Nicholas Timmins, The new woman at No. 10 in: The Independent, 25 March 1991,
p.7.

255 Efficiency Unit, Improving Management in Government: The Next Steps, Report to the Prime
Minister, HMSO London, 1988.

256 The Next Steps 1988, p. 9-13 en uitvoerighierover Andrew Flynn, Andrew Grey and William
I. Jenkins, Taking the Next Steps: The changing management of government, in: Parlia-
mentary Affairs 1990, p. 159-178en in Nederland: M. W.J.M. Kickert, Meer aandacht voor
management. Verzelfstandiging van uitvoerende overbeidsdiensten hier en overzee, in:
Openbaar bestuur 1991, p. 6-13.
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toezicht van de Treasury op de nieuwe agencies met betrekking tot de
begroting, personeel en management zou behouden blijven.i" Uit deze
recente ontwikkelingen kan worden afgeleid dat de invloed van de Prime
Minister op het fmancieel-economische beleid van de regering en de daarmee
samenhangende reorganisatie van de departementen aanzienlijk is toegeno-
men. Het zou echter te ver voeren om te spreken van Prime Ministerial
Government. De hiervoor besproken ontwikkelingen vinden in essentie plaats
binnen het systeem van cabinet government. 258

Tenslotte dient in dit verband nog aandacht te worden besteed aan het
verband tussen de ministeriele verantwoordelijkheid en het de belasting-
en begrotingsvoorstellen van de regering. Indien het Lagerhuis een Supply
aan de regering zou weigeren dan verkeert de regering in een zodanige
positie dat zij dient af te treden. Dit is de ultieme sanctie binnen het stelsel
van de ministeriele verantwoordelijkheid en vloeit voort uit de 'power of
the purse' van het Lagerhuis. Dit is thans echter zuivere theorie. Overigens
kan het Lagerhuis de begrotingsvoorstellen van de regering met wijzigen.
Een motie tot verlaging van een Estimate zou dan ook door de regering
als een verwerping van de Estimate kunnen worden opgevat. Anders ligt
dit bij de belastingmaatregelen die in de Finance Bill zijn opgenomen. Het
Lagerhuis kan in dit geval wel amenderen. Een belangrijke en ingrijpende
amende ring van de Finance Bill zou de regering kunnen opvatten als een
vertrouwensbreuk en zij zou vervolgens kunnen aftreden of het Lagerhuis
ontbinden.i"

In het verleden hebben zich een tweetal incidenten in dit verband
voorgedaan. Op 10 maart 1976 verwierp het Lagerhuis in meerderheid een
motie waarin in zeer algemene bewoordingen werd gerefereerd aan de White
Paper on Public Expenditure 1975 - 1977.260 Hierna besloot Prime
Minister Wilson een vertrouwensmotie aan het Lagerhuis voor te leggen.
Deze motie werd op 16 maart 1976 in meerderheid aanvaard en de regering
bleef aan.261 In maart 1977 dreigde wederom een soortgelijke situatie

257 Pliatzky 1989, p. 101-104; zie echter tevens de kritiek op deze ontwikkelingen door William
Plowden, Whitehall and the Civil Service, in Holme & Elliott 1988, p. 194.

258 Aldus o.a. Hennessy 1986, p. 122; Donoughue 1987, p. 191 en 192 en Hailsham 1992,
p.28-32.

259 Ann Robinsona.w. (noot 162) p. 154en 155 en uitgebreid over de vertrouwensrelatie Philip
Norton, Government Defeats in The House of Commons: MythandReality, in Marshall 1989,
p. 33-41.

260 Zie de tekst van de motie in Wilson 1979, p. 229, noot 2 en Benn 1989, p. 528 en 529.
261 Om technische redenen betrof het 'a motion to adjourn the House' maar iedereen wist dat

de regering de vertrouwenskwestie stelde, aldus Wilson 1979, p. 230 en 231. Zie tevens
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toen een aantal linkse Labour-afgevaardigden in het Lagerhuis hun stem
dreigden te onthouden aan de White Paper on Public Expediture voor 1977-
1978. Technisch gesproken voorkwam de regering een nederlaag door aan
het Lagerhuis een motie voor te leggen waarin werd gesteld dat het huis
slechts kennis zou nemen ('Take Note') van de White Paper. Oppositie-
leidster Mrs. Thatcher diende hierna een motie van wantrouwen in. Deze
motie werd op 23 maart 1977 echter verworpen met 322 tegen 298 stem-
men. 262

In de tweede plaats dient er in dit verband op gewezen te worden dat
de begrotingsvoorbereiding via het PESC-systeem de collectieve ministeriele
verantwoordelijkheid aanzienlijk heeft versterkt. De uitkomsten van dit
systeem hebben altijd geleid tot beslissingen door het voltallige Cabinet.
Uitzondering hierop vormde de inschakeling van de Star Chamber tijdens
de regeerperiode- Thatcher. 263 Sinds 1987 werden vanuit het parlement
en de regering initiatieven ondernomen om tot een betere begrotingspre-
sentatie te komen.i" Bovendien vond een vierjarig onderzoek plaats naar
een nieuwe en betere rapportage van departementen aan het parlement over
de begrotingsvoorstellen. Het laatste rapport is in de zomer van 1992 ver-
schenen.i" Afgewacht moet worden of de voorstellen uiteindelijk zullen
leiden tot een versterking van de individuele ministeriele verantwoordelijk-
heid.

3.1.3 De rechter

Met de plaats van de rechter is het Engelse staatsbestel hangt een tweetal
begrippen ten nauwste samen. Ten eerste het begrip rule of law waarop
de Engelse constitutie sinds 1688 is gebaseerd.i" Het begrip rule of law
heeft een aantal betekenissen. Ten eerste wordt hiermee het legaliteitsbegin-
sel bedoeld, hetgeen inhoudt dat alle overheidsdaden gebaseerd moeten zijn
op de wet, oftewel een Act of Parliament. Verder hangt het begrip rule
of law samen met de Royal Prerogative. De term 'prerogative' geeft
bevoegdheden van de Kroon aan die gebaseerd zijn op de common law.

Benn 1989, p. 535-537.
262 Callaghan 1987, p. 451, 452 en 458.
263 Hennessy 1986, p. 63.
264 Zie PAC 1987 en de reactie hierop van de regering in Financial Reponing 1988.
265 Likiennan/Taylor 1992.
266 Zie de klassiek geworden uit1eg van dit begrip door Dicey 1959, Chap IV, p. 183-205; zie

tevens de niet minder bekende kritiek op Dicey's redenering door Jennings 1959b, p. 42-62
en recentelijk de forse kritiek op de simplificaties van Dicey door Mount 1992, p. 47-65.
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Deze worden door de rechter erkend en worden afgeleid uit bestaande
bevoegdheden, hetgeen overigens niet wil zeggen dat het hier gaat om zuiver
discretionaire bevoegdheden."" Ten derde, betekent het begrip tevens
dat de regering van haar discretionaire bevoegdheden slechts gebruik mag
maken binnen het raamwerk van algemeen aanvaarde regels en principes.
Coke drukte dit in beeldend woordgebruik uit als 'the golden and straight
metwand (lett.: meetlat) of the law', as opposed to 'the uncertain and
crooked cord of discretion' .268 Een belangrijk deel van de rule of law
bestaat uit een stelsel van voorschriften dat misbruik van beleidsvrijheid
van de bevoegde autoriteiten moet voorkomen. Een vierde betekenis, die
uit het eerste kenmerk min of meer voortvloeit, is dat over de vraag of
overheidsdaden al dan niet rechtmatig zijn, wordt beslist door onafhankelijke
rechters. In dit verband staan bijzondere vormen van rechtspleging (met
name 'administrative tribunals') onder toezicht van de gewone rechterlijke
instanties: het High Court en in beroep het Court of Appeals en eventueel
het House of Lords. Een vijfde betekenis van de rule of law is dat regering
en burgers voor de wet gelijk worden behandeld.?"

Een tweede begrip dat met de positie van de rechter in het staatsbestel
samenhangt is de Sovereignty of Parliament. 270 Dit begrip houdt in dat
de wetgevende macht berust bij The Queen, The House of Lords and The
House of Commons, in de vorm van een Act of Parliament.?" Indien
een Act of Parliament eenmaal tot stand is gekomen dan kan de rechter
de wet slechts toepassen. Dicey stelde het aldus: 'that any Act of Parliament,
or any part of an Act of Parliament, which makes new law, or repeals or
modifies an existing law, will be obeyed by the courts'. 272 De polsstok
van de rechter is derhalve beperkt: 'In the courts there may be an argument
as to the courts' interpretation of the enactment: there must be none as to

267 Een preciese ornschrijving is moeilijk te geven, aldus Wade 1989, p. 58 en 59; zie ook
Blackstone I, 1765, p. 232 die stelt dat "it must be in its nature singular and eccentrical",
De rechter lijkt de uitoefening van de Prerogatieve onder rechterlijk toezicht te plaatsen
(zieLaker Airways Ltd. v. Department of Trade [1977] Q.B 643 en Councilfor Civil Service
Unions v. Minister for the Civil Service [1985] AC 374).

268 Coke IV 1669, p. 41; zie voor een recente analyse van de Royal Prerogative Brazier 1991,
p. 85-91.

269 Wade 1988, p. 23-25.
270 Zie ook mer Dicey's klassieke uitleg: Dicey 1959, chap I, p. 39-85 en de kritiek hierop

van S.A. de Smith, Constitutional and Administrative Law, London 1985, p. 75-87 en Mount
1992, p. 158-162.

271 Uitzonderingen zijn wetten die tot stand komen volgens de voorschriften van de Parliament
Acts 1911 en 1949; zie voor een afwijkende opvatting Hood Phillips/Jackson 1987, p. 90
en 91 en Wade 1989, p. 33 en 34.

272 Dicey 1959, p. 40.
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whether it should be in the Statute Book at all' .273 Deze onschendbaarheid
van de wet heeft geen betrekking op gedelegeerde wetgeving en beleidsregels
door bevoegde organen zoals ministers. Zo heeft in dit verband een resolutie
van een of beide huizen van het parlement geen kracht van wet tenzij een
Act of Parliament dit als zodanig bepaalt.?"

De taak van de rechter is derhalve beperkt tot de toepassing en uitleg
van een Act of Parliament. Ook mag de rechter de gevolgde procedure
van totstandkoming van een wet niet toetsen'" De vraag doet zich
overigens voor hoe ver de rechter mag gaan bij het interpreteren van de
woorden van de wet met het oog op de bedoeling van de wetgever. In de
eerste plaats kan zich de situatie voordoen dat de wettekst duidelijk
betrekking heeft op de casus die zich aan de rechter voordoet. De taak van
de rechter in deze situatie is door Lord Diplock als voIgt onder woorden
gebracht: 'My Lords, at a time when more and more cases involve the
application of legislation which gives effect to policies that are the subject
of bitter public and parliamentary controversy, it cannot be too strongly
emphasised that the British Constitution, though largely unwritten, is firmly
based on the seperation of powers; Parliament makes the laws, the judicary
interpret them. When Parliament legislates to remedy what the majority
of its members at the time perceive to be a defect or a lacuna in the existing
law (whether it be the written law enacted by existing statutes or the
unwritten common law as it has been expounded by the judges in decided
cases), the role of the judiciary is confined to ascertaining from the words
Parliament has approved as expressing its intention what that intention was,
and to giving effect to it. Where the meaning of the statutory words is plain
and unambiguous it is not for the judges to invent fancied ambiguities as
an excuse for failing to give effect to its plain meaning because they
themselves consider the consequences of doing so would be inexpedient,
or even unjust or immoral. In controversial matters such as are involved
in industrial relations there is room for differences of opinion as to what
is expedient, what is just and what is morally justifiable. Under our constitu-
tion it is Parliament's opinion on these matters that is paramount' .276 De
tweede beperking is dat de rechter niet bevoegd is wetgeving te herschrijven.

273 Aldus Lord Morris of Borth-y-Gest in British Railways Board v. Pickin [1974] A.C. 765,
789.

274 Stockdale v. Hansard (1839) 9 Ad & E 1; zie tevens indit verband de Provisional Collection
of Taxes Act 1968.

275 "The courts will not concern themselves with the procedure by which a Bill passed through
either House "tPickin v. British Railways Board [1974] AC 765).

276 Dupon Steel v. Sirs [1980] 1 W.L.R. 142, 157.
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Hiermee worden situaties bedoeld waarop de wettekst geen directe betrek-
king heeft of die niet binnen de doe Istelling van de betreffende wet vallen.
Een rechter moet derhalve gevolg geven aan 'the meaning of what
Parliament has said and not what Parliament meant to say'.277

Deze beperkingen die aan de taak van de rechter bij het toetsen van
wetgeving zijn gelegd, hebben in het verleden geleid tot een uiterst terughou-
dende positie van de rechter ten aanzien van financiele wetgeving. Slechts
in enkele gevallen was er sprake van rechterlijke interventie.?" Zo heeft
rechtstreekse toetsing van overheidsuitgaven zelden plaatsgevonden en de
laatste (mislukte) poging om de rechter te betrekken bij de controle op de
overheidsfinancien yond plaats in 1861 in Grenville-Murray v. Lord Claren-
donF"

Zoals hiervoor reeds aangeduid, is de betrokkenheid van de rechter
bij de toetsing van de uitvoering van belastingwetgeving (met name de
Finance Acts) veel groter. Hieraan dient te worden toegevoegd dat de
toegang tot de rechter sinds 1977 voor de burger aanzienlijk verbeterd is.
Indien een burger meent dat de overheid haar bevoegdheden te buiten is
gegaan dan kan hij rechtstreeks naar de rechter (het High Court) stappen.
Dit gebeurt dan op basis van een in 1977 ingevoerde nieuwe procedure:
de 'application for judicial review' .280 De klager moet aantonen dat de
overheid haar bevoegdheden heeft misbruikt of te buiten is gegaan. Van
groot belang hierbij is de doctrine van ultra vires die de grondslag vormt
van het administratieve recht in Engeland. Deze doctrine geeft simpelweg
aan dat de overheid haar bevoegdheden niet te buiten mag gaan. Een verdere
verfijning van de gronden waarop de judicial review is gebaseerd, is gegeven
door Lord Diplock: 'Judicial review has I think developed to a stage today
( ... ); one can conveniently classify under three heads the grounds upon
which administrative action is subject to control by judicial review. The
first ground I would call 'illegality', the second 'irrationality', and the third
'procedural impropriety'. That is not to say that further development on
a case basis may not in course of time add further grounds' .281 Soms komt

277 Aldus Lord Simon inBlack-Clawson Intemational Ltd. v. Papierwerke WaldhofAschaffenburg
[1975] A.C. 591, 645.

278 Zie hiervoor noten 190 en 19l.
279 (1861) L.R. 9 Eq 11; zie tevens over deze uitspraak Michael Elliott a.w. (noot 116), p.

189 en 190.
280 Supreme Court Act 1981 (c. 54), s. 31; zie hierover uitvoerig Wade 1988, p. 669-676.
281 Council of Civil Service Unions v. Ministerfor Civil Service [1985] A.C. 374,410; zietevens

Hood Phillips/Jackson 1987, p. 662 noot 6. Zie over deze indeling van Diplock in een breder
constitutioneel verband Lord Scarman, The development of administrative law: obstacles
and opportunities, in: Public Law 1990, p. 490-495.
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het voor dat de rechter een bestuursdaad van de overheid nietig verklaart
wegens 'unreasonableness', met name wanneer het om misbruik van
bevoegdheden gaat. 282 Verder is het sinds de invoering van de application
for judicial review voorsehrift dat de reehter voortaan uitmaakt welke
remedy het beste kan worden ingezet tegen het bestreden overheidsbesluit.
Remedies zijn niet te onderseheiden van de rechten van de burger, omdat
de aard van de remedy uitmaakt wat de aard van het reeht is waarin de
burger vraagt besehermd te worden. 283 Een klagende burger moet derhalve
een remedy tegen de regering of andere overheidsinstantie zien te
krijgen.P"

De eerste remedy is certiorari (bevelsehrift van hogere aan lagere
rechtbank tot revisie van een vonnis) die eehter voor het hier behandelde
onderwerp van minder belang is. Een tweede remedy isprohibition (verzoek
om een verbod). Deze remedy kan ingebraeht worden tegen de Ineome
Tax Commissioners wegens bijvoorbeeld schending van de wet. 285 Een
derde remedy is mandamus (opdraeht door de reehter aan de overheid om
een wettelijke taak uit te voeren). Deze remedy kan echter niet ingezet
worden tegen leden van de regering, meestal ministers, noch kan men langs
deze weg de Treasury dwingen tot betaling over te gaan.?" Mandamus
kan echter wel worden gebruikt om de Kroon of een minister te dwingen
zich aan zijn wettelijke verplichtingen te houden.P" De vierde remedy,
injunction (gerechtelijk bevel tot een verbod), kan gebruikt worden om onder
andere misbruik van wettelijke bevoegdheden tegen te gaan. Hierbij gaat
het eehter om een individueel gezagsdrager en niet als een houder van een
bepaalde funetie. Zo verbiedt de Crown Proceedings Act 1947 een injunction
tegen de Kroon in te stellen. Een interim injunction is overigens wel moge-
lijk.288 De reikwijdte van injunction is derhalve beperkt.?" Tenslotte

282 Zoals in Commissioners of Customs and Excise v. Cure and Deeley Ltd. [1962]1 Q B 340.
Lord Diplock laat unreasonableness resorteren onder de term irrationality. Wade (1988,
p. 398) is echter van mening dat beide termen dienen te worden onderscheiden.

283 Wade 1988, p. 33.
284 Zie hierover uitvoerig Wade 1988, p. 751-807.
285 Zie bijv. Kensington Income Tax Commissioners v. Aramayo [1916]1 A.C. 215; zie verder

uitvoerig over certiorari en prohibition Wade 1988, p. 624-649.
286 Regina v. Lords Commissioners of the Treasury (1872) L.R. 7 Q B 387. Daarentegen kan

mandamus weer wel worden ingezet tegen de Inland Revenue, zie R. v. Commissioners 0/
Inland Revenue (1891) 1 Q B 488.

287 The Queen v. Special Commissioners for Income Tax (1889) 21 Q.B.D. 313; zie verder
uitvoerig over de reikwijdte van mandamus om de overheid te dwingen zich aan zijn wettelijke
plichten te houden Harding 1989, p. 82-130.

288 Wade 1988, p. 588 en recentelijkRe M., QBD 26 July 1991, Law Report, The Independent,
6 August 1991, p. 22.
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dient een burger bij een application for judicial review te kunnen aangeven
dat hij voldoende be lang heeft. Voldoende belang (,sufficient interest') is
door de Judicial Committee van het House of Lords zeer ruim uitgelegd,
zij het dat de rechter zichzelf enige ruimte laat om in bijzondere gevaIlen
te weigeren een zaak te horen of een remedy te verlenen."" Zo wordt
in veel gevaIlen al snel aangenomen dat een individuele belastingbetaler
'voldoende belang' heeft om beslissingen van de belastingautoriteiten aan
te vechten.?"

De application for judicial review heeft sinds de invoering in 1977
belangrijk aan betekenis en invloed gewonnen.i" In het algemeen is in
Engeland een tendens waar te nemen naar een intensievere beoordeling
van het overheidsoptreden door de rechter. Een factor die hierbij van belang
is, is dat ten gevolge van het vigerende kiesstelsel in feite een partij haar
zin kan doordrukken in het Lagerhuis. Dit heeft vooral consequenties voor
de kwaliteit van de wetgeving. De wetten zoals die in het Statute Book
verschijnen, worden in de praktijk in belangrijke mate op de departementen
opgesteld. Dit geldt in het bijzonder voor de belasting- en begrotingswetten.
Bij een almachtige regering is de roep om een onafhankelijke beoordeling
van wetten door de rechter de laatste jaren steeds groter geworden.i"
Het rechterlijk activisme is zelfs zo toegenomen dat de Cabinet Office in
1987 een notitie voor de departementen opstelde, getiteld The Judge over
Your Shoulder, waarin aan aIle ambtenaren die namens een minister
besluiten nemen werd voorgehouden dat 'there are dangerous areas where
you are particularly at risk of laying your minister open to a challenge in
the courts'. 294 Deze ontwikkelingen hebben er recentelijk bijvoorbeeld
toe geleid dat de regering door een rechterlijke uitspraak over de toepassing

289 Ellis v. Earl Grey (1833) 6 Sim. 214; zie Wade 1988, p. 589.
290 Aldus de Law Lords in R. v. Inland Revenue Commissioners ex p. National Federation of

Self Employed and Small Businesses Ltd. [1982] A.C. 617; zie voor een voorbeeld van
'insufficient interest' Regina v. Secretary of State For The Environment Ex parte Rose Theatre
Trust Co.[1989] Law Report, 1990-18, p. 505-522.

291 Zoals in R. v, H.M. Treasury ex p. Smedley [1985] Q B 657; zie hierover Hood Phillips/
Jackson 1987, p. 690 en 691.

292 In 1980 werden in totaal in 491 gevallen een application for judicial review toegelaten. In
1990 was dit al opgelopen tot het aantal van 2129, aldus de toenmalige Lord Chief Justice
Lane in zijn rede in Mansion House, 9 juli 1991.

293 Zie bijv. het hoofdcommentaar van The Independent van 27-01-1988, p. 18, The judiciary
must limit over-mighty government; het interview met Lord Justice Woolf (,Defender of
the citizen against the bureaucrat') in: The Independent, 22-09-1989, p. 19 en uitvoeriger
Woolf 1990.

294 Zie hierover Dawn Oliver, The Judge over Your Shoulder, in: Parliamentary Affairs 1989,
p. 302-316.
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van een soeiale verzekeringswet gedwongen is per jaar tientallenmiljoenen
ponden extra uit te geven Of de wet te wijzigen.?" Niet in de laatste plaats
kan men in dergelijke uitspraken een oproep aan het parlement lezen om
de regering beter te eontroleren. 296

3.1.4 Conclusies

Het belangrijkste kenmerk van het budgetreeht in Engeland is dat het hier
gaat om het resultaat van een zeer lange en geleidelijke ontwikkeling vanaf
de Magna Carta van 1215. Interessant is dat er al wettelijke voorschriften
waren die enig verband legden tussen het opleggen van lasten aan de
bevolking door de Koning en een vorm van inspraak van de elite uit die
tijd nog v66rdat er sprake was van een parlement. Het wekt dan ook geen
verbazing dat in Engeland eerder sprake was van een parlement dan in de
landen van het Europese vasteland. Verder kwamen in een zeer vroeg stadi-
um van de ontwikkeling van de staatsinstellingen voorschriften tot stand
die steeds meer vormen van belastingen en heffmgen onderwierpen aan
parlementaire goedkeuring. De jurist en reehter Edward Coke heeft hierin
aan het begin van de 17e eeuw een belangrijke rol gespeeld door zijn
theorievorming over de parlementaire suprematie. Vele eeuwen is gesproken
en is jurisprudentie verschenen over de omvang en reikwijdte van de
prerogatieven van de Koning. Uiteindelijk kwam na de Glorious Revolution
aan het einde van de 17e eeuw vast te staan dat de Koning onder de
heersehappij van de wet diende te staan. De wet werd vastgesteld door het
parlement.

Eveneens aan het einde van de 17e eeuw kwam vast te staan dat het
House of Lords geen rol van betekenis meer diende te vervullen te aanzien
van belasting - en begrotingswetgeving. Pas in 1911 is een en ander formeel
vastgelegd in de wet. Tenslotte kan de 17e eeuw als een belangrijke eaesuur
in de reehtsontwikkeling worden besehouwd gelet op het feit dat het House
of Commons, met name door middel van resoluties, toen in belangrijke
mate een reguliere begrotingsprocedure heeft vastgesteld. In essentie zijn
deze procedures, afspraken en gewoonten nog steeds van be lang voor de
verklaring van de huidige begrotingsprocedure.

Een belangrijke wijziging van en aanvulling op deze procedure vond
in de tweede helft van de 1ge eeuw plaats op initiatief van de liberale

295 Zie hiervoor noot 199.
296 Zie o.a. A.W. Bradley, Why Parliament must act to constrain minister's powers, in The

Independent, 12-02-1988, p. 16 en Lord Scarman a.w. (noot 281), p. 493 ..
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staatsman Gladstone. Het toezicht van het Lagerhuis op de rekeningen werd
door zijn initiatieven aanzienlijk versterkt en verbeterd. Een belangrijke
taak hierin zou de Comptroller and Auditor General gaan vervullen. In 1983
werd deze functionaris formeel bij wet in dienst van het Lagerhuis benoemd.
Deze construe tie heeft in hoge mate bijdragen tot de versterking van de
controle van het Lagerhuis op de rekeningen van het afgesloten begro-
tingsjaar.

De bevoegdheden van het Lagerhuis zijn voor het overige beperkt.
Parlementsledenmogen belasting- en begrotingsvoorstellen van de regering
slechts beperkt amenderen. Een verhoging van een begrotingspost is niet
mogelijk. De essentiele taak van het Lagerhuis beperkt zich bij begrotings-
wetgeving derhalve tot het onderzoeken (scrutinize) van de regeringsvoor-
stellen. Van controle in de zin van beheersing (control) is geen sprake.
Wellijken de cornrnissies van het Lagerhuis de laatste jaren aan invloed
te winnen. Met name gaat het hier om de Treasury and Civil Service
committee en de reeds in 1861 opgerichtte Public Accounts Committee.
In ieder geval is de PAC de meest invloedrijke en gevreesde cornrnissie
van het Lagerhuis, met name vanwege haar traditie om in het openbaar
de Permanent Secretaries van de departementen te horen over het gevoerde
beleid.

De begrotings- en belastingprocedures zoals die door de regering worden
gevolgd, kenmerken zich door de allesoverheersende invloed van de
Treasury. De sterke positie van de Treasury is nergens wettelijk geregeld
en is slechts uit de historische ontwikkeling te verklaren. De invloed van
de Treasury in het Cabinet is onder meer versterkt door het feit dat naast
de Chancellor ook de Chief Secretary lid van het Cabinet is sinds 1961.
Wat betreft de besluitvorming over de begroting is het opvallend dat het
Cabinet als geheel over de vaststelling van de totale uitgaven en de verdeling
van dit totaal over de verschillende departementen beslist, maar dat het
Cabinet nauwelijks is betrokken bij het formuleren van de belastingvoorstel-
len. Dit laatste behoort nog steeds tot het prerogatief van de Chancellor
of the Exchequer, in nauw over leg met de Prime Minister. Toch worden
alle belangrijke besluiten uiteindelijk binnen het systeem van cabinet go-
vernment genomen.

De rol van de rechter in het Britse staatsbestel is beperkt. Belangrijkste
reden hiervoor is dat de rechter Acts of Parliament dient te respecteren.
Slechts in het kader van de toepassing van de wet in een concreet geval
is er ruimte voor rechterlijke interventie. De rechter ziet echter wel nauw-
keurig toe op de juiste toepassing van belastingwetten.
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3.2 Ontstaan en ontwikkeling van het budgetrecht

In deze paragraaf komt de vraag aan de orde wanneer en onder welke
omstandigheden het budgetrecht in Engeland is ontstaan. Aangezien een
historische benadering noodzakelijk is om - elementen uit - de constitutie
van Engeland goed te kunnen begrijpen 1 en de fundamenten van het huidige
regeringsstelsel reeds eeuwen geleden zijn gelegd.? zal allereerst worden
aangevangen met een schets van Engeland v66r 1066 in paragraaf 1. In
paragraaf 2 zal worden ingegaan op het ontstaan en functioneren van
Treasury en Exchequer inde 12e en 13e eeuw. Hierna wordt een overzicht
gegeven van de ontwikkelingen van de vroege Middeleeuwen tot 1660 in
de paragrafen 3 en 4. Aansluitend wordt in paragraaf 5 ingegaan op de
periode tussen 1660 en 1852, waarin het parlement de volledige zeggenschap
verovert over de staatsfinancien. Paragraaf 6 is in hoofdzaak gewijd aan
de hervormingen van Gladstone en de constitutionele crisis van 1909-1910.
Tenslotte volgt in paragraaf 7 een beschrijving van de ontwikkelingen in
de 20e eeuw waarbij de nadruk wordt gelegd op de verdere uitbouw en
ontwikkeling van het commissiestelsel in het Lagerhuis.

3.2.1 Situatie voor 1066

Voor het begin van onze jaartelling waren de Britse eilanden slechts zeer
dun bevolkt en voor het grootste gedeelte bedekt met uitgestrekte wouden
en moerassen. In de tijd van Stonehenge' - rond 1500 v. Chr. - was
voornamelijk de zuidelijke en oostelijke kuststrook van Engeland gecivili-
seerd. De dorpsgemeenschappen leefden voornamelijk van de landbouw
en de jacht. Waarschijnlijk stonden de dorpen toen al onder toezicht van
een overkoepelende organisatie, geleid door een sociale toplaag die het
nodige gezag uitoefende. 4 In ieder geval is uit Griekse en Romeinse bronnen
op te maken dat in de 2e eeuw v. Chr. - met name naar Grieks voorbeeld
- geldstukken de Britse eilanden binnendrongen en dat de eerste inheemse

Zie de inleiding van Paul Jackson tot de zevende editie van Hood Phillips/Jackson 1987,
p. V.

2 De periode voor 1066 is hiervan belang vanwege de invloed op de vorming en latere uitbouw
van het regeringsstelsel. In die zin dient het jaartal 1066 niet als een strikte cesuur te worden
beschouwd (zie Holdsworth 111936, p. 17 en 18 en Richardson/ Sayles 1963, p. 25 en 26).

3 Stonehenge, een verzameling van dertig rechtopstaande stenen van 6 meter hoogte en elk
ongeveer 25 ton wegend in een cirkel geplaatst, is ongeveer 13 kilometer ten noorden van
Salisbury in Zuid-Engeland gelegen. De betekenis ervan is onduidelijk; het zou een
zonnetempel of een koninklijk paleis kunnen zijn geweest (Van Caenegem 1982, p. 7).

4 Van Caenegem 1982, p. 6 en 25.
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Britse munten - vaak met beeldenaars van lokale vorsten - dateren van
50 v. Chr. 5 De introductie van muntstukken heeft in ieder geval in hoge
mate de handel met het vasteland gestimuleerd. 6

Rond 54 v. Chr. vielen de Romeinen onder leiding van Julius Ceasar
de Britse zuidkust aan en bezetten geleidelijk een groot deel van Engeland
tot aan de - later gebouwde - muur van Hadrianus in het noorden.
Hierrnee werd Engeland onderdeel van een groot imperium met een reus-
achtige gemeenschappelijke markt.? Er was echter geen sprake van een
goed georganiseerd centraal gezag of zelfs niet van een sarnenwerkingsver-
band tussen de diverse dorpsgemeenschappen." Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de Romeinse bezetting van Engeland zeer weinig sporen
heeft achtergelaten. Van het Romeinse recht, de arnbtelijke bureaucratie
en de fiscale organisatie bleef niets meer over. Een vrijwel volledige
verdwijning van een complete civilisatie mag wel uniek worden genoemd
in de geschiedenis. 9

Na het vertrek van de Romeinen in 410 leek Engeland weer op zichzelf
te kunnen terugvallen. Echter al snel werd het land overspoeld door andere
volksstarnrnen als uitvloeisel van de massale volksverhuizing in deze
periode. Met name Angelen en Saksen vestigden zich in Engeland. Alhoewel
het onderscheid tussen deze twee volkstarnrnen als snel vervaagde, 10 hebben
de Saksen met name grote invloed gehad op de vorrning van het bestuur,
de wetgeving en de rechtspraak." Zo zijn het de Saksen geweest die in
Engeland het erfelijk koningschap hebben geintroduceerd. 12 Als gevolg
hiervan ontstonden geleidelijk vele regionale koninkrijkjes. In de 7e eeuw

5 Idem, p. 8 en 10.
6 Zie over deze Keltische cultuurperiode met name de werken van Pytheas van Marseille,

wiens verloren gegane werk 'Op de Oceaan' (± 300 v. Chr.) ons via de Griekse historicus
Polybios is overgeleverd, en van Strabo die in zijn uit vele delen bestaande 'Geographia'
onder andere een beeld schetst van het leven op de Britse eilanden en de handel in graan,
vee, goud, zilver, huiden, jachthonden en slaven voor de Romeinse markt.

7 Stubbs I 1874, p. 17 en ook in dit verband Holdsworth II 1936, p. 62 en 63).
8 Stubbs I 1874, p. 26.
9 Maitland 1908, p. 5 en Van Caenegem 1982, p. 25 en 35.
10 Zo sprak de theoloog en historicus Beda (672173-735) in zijn Historia ecclesiastica gentis

Anglorum (in 5 delen, gereed gekomen in 731/32) reeds van een Angelsaksische beschaving.
11 Zie wat betreft de wetgeving het uitstekende en vrijwel volledige overzicht in Liebermann

I 1903, p. 1-270.
12 Alhoewel de Saksen van huis uit geen koningen kenden, kwamen in 495 twee edelen naar

Engeland: Cerdic en Cynric. Beiden werden Koning van de Westsaksen in 519. Tevens
werd het erfelijke karakter van het koningschap gemtroduceerd. Dit betekende overigens
een belangrijk verschil met het tot dan en ook nog later bestaande gekozen leiderschap van
de regionaie koningen in Engeland (Stubbs 11874, p. 66 en 67, met name noot 1).
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kan men zeven belangrijke koninkrijken onderscheiden: Northumbia,
Mercia, Kent, Eastanglia en de specifiek Saksische rijken Essex, Sussex
en Wessex. Uiteindelijk zou in de ge eeuw aileen Wessex overblijven onder
de bezielende leiding van Alfred de Grote en zijn directe opvolgers. Met
het koningshuis Wessex werd de grondslag gelegd voor de eenvormige
Engelse monarcbie na 1066.13

De Koning had in deze Angelsaksische periode geen onbeperkte macht.
Hij vormde om zich heen een raad van wijze mannen (witan). Meestal ging
het bier om bisschoppen, edelen en andere vooraanstaande figuren." De
raad vergaderde regelmatig (witenagemot) en nam op voorstel van de Koning
de belangrijkste besluiten. De bevoegdheden van de raad waren zeer
uitgebreid en betroffen met name besluiten omtrent het toewijzen van
land," het verklaren van oorlog, het in hoogste instantie rechtspreken,"
het opleggen van buitengewone belastingen en niet te vergeten het kiezen
en soms zelfs afzetten van een Koning." De kern van de macht lag in
deze periode bij de Koning en zijn wuan." Wat betreft het opleggen van
buitengewone belastingen aan de bevolking moeten we bier met name
denken aan de heffing van het Danegeld, de eerste directe belasting in de
gescbiedenis van het toenmalige Europa. 19 Behalve deze incidentele, extra

13 Holdsworth II 1936, p. 14 en 15 en Van Caenegem 1982, p. 34.
14 Deze figuren worden in de literatuur ook wei aangeduid mel sapiens, minister Regis, comes

of sorns praefectus of gerefa. Het aantalleden van de witan was aanvankelijk beperkt (±
18), later meer uitgebreid lot soms 100 leden (Stubbs I 1874, p. 124 en 125).

15 Zie hierover uitgebreid Holdsworth II 1936, p. 56-78; hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen Folkland, Bookland en loanland. Bookland betrof land dal was geregistreerd en was
het tegenovergestelde van Folkland. Bij loanland werd het land aan een persoon uitgeleend,
soms ook aan een nazaat. M.b.l. Bookland kon de Koning het Iand en de daarmee verbonden
rechten tot opstal, belastingheffing, militaire dienst en jurisdictie schenken aan anderen,
vooral aan de kerk. Folkland kwam toe aan individuen die gezamenlijk een dorpsgemeenschap
vormden. Het later lot stand gekomen Domesday Book (1086) geeft een goed inzicht in
de verdeling van het land.

16 Het in hoogste instantie beslissen, was in een geschil niet altijd eenduidig; soms besliste
de Koning op zijn reizen door het land alleen, soms stelde de witan bet vonnis vast (Stubbs
I 1874, p. 132 en Taswell-Langmead 1946, p. 23).

17 AIle oude Teutonische koninkrijken kenden gekozen leiders maar in ieder koninkrijk was
wei een koninklijke familie waaruit de witan de meest competente lot Koning koos. Bij
wanbeleid kon de witan een Koning afzetten, zoals in 755 gebeurde met Sigebert van Wessex
(Taswell-Langmead 1946, p. 21 en 22).

18 In feite zou men kunnen stellen dat Koning en witan de wetgevende, uitvoerende en recht-
sprekende macht tegelijk in zich verenigden (Maitland 1908, p. 58).

19 Deze belasting beoogde de Koning extra inkomsten te geven in verband mel de invallen
van de Denen in met name het noordoosten van Engeland. Met de opbrengst werd getracht
de Deense plunderaars af te kopen. Het Danegeld werd in de jaren 991,994, 1002, 1007
en 1011 geheven door de saksische Koning Ethelred the Unready. De omvang van deze
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inkomsten beschikte de Koning over inkomsten uit onder andere belastingen
op land (Folkland, zie voetnoot 15), inning van boetes en heffingen op
handelsgoederen. Ook kwamen gevonden schatten (treasure-trove) hem
toe." AIle inkomsten vloeiden rechtstreeks in de schatkist van de Koning.
Deze schatkist werd in de beginperiode op iedere reis van de Koning
meegenomen en werd 's-nachts bij voorkeur onder zijn bed bewaard. Ret
slaapvertrek werd aangeduid met Chamber en de chamberlains zagen toe
op de juiste gang van zaken." Wat betreft de bepaling van de waarde van
de inhoud van de schatkist werd geen onderscheid gemaakt tussen de
openbare en de privefinancien van de Koning."

am tot een efficient systeem te komen dat de inkomsten en uitgaven
van de Koning regelde, werd een bestuurlijk apparaat opgebouwd.
Uitgangspunt was dat Koning en witan de belangrijkste besluiten namen
betreffende de heffing van beiastingen en de uitgifte van land. Bovendien
werd het koninkrijk opgedeeld in provincies/graafschappen. Deze scirs of
shires vormden een verbinding tussen de hundreds, een samenwerkingsver-
band van een aantal dorpen die door een aaneensluitend territoir met elkaar
verbonden waren." Een hundred had een belangrijke taak met betrekking
tot het goede verloop van gerechtsprocedures en -administratie, het
handhaven van de vrede en veiligheid van de bewoners en de bepaling van
de hoogte van de belastingen uitgedrukt in bezit van grond." Een hundred
stond onder leiding van een centenarius of thunginus die gold als de
regionale vertegenwoordiger van de Koning. Belangrijke besluiten,
waaronder de benoeming van de leider, werden in een vergadering (hundred-
gemot) genomen die om de vier weken bijeen kwam. 25 De overkoepelende
shires, die van latere datum stammen, werden geleid door een ealdorman

extra inkomsten kon aardig oplopen: in 994 bedroegen zij bijvoorbeeld £ 16.000 en in 1011
£ 48.000 (Stubbs I 1874, p. 133 en Maitland 1908, p. 58).

20 Stubbs I 1874, p. 143 en Maitland 1908, p. 57 en 59.
21 Tot 1826 werden ieder jaar twee chamberlains benoemd bij de Treasury. Thans vindt men

de naarn Chamber nog terug in de Chamber of London, het financiele bureau van de City
(Poole 1912, p. 24).

22 Dit heeft nog lange tijd voortbestaan; zie hiema 3.2.2.
23 Zie over dit systeem uitgebreid Stubbs I1874, p. 96-108. Alhoewel deze aanduiding al terug-

gaat op de vroege middeleeuwen, komt de term voor het eerst pas voor in de wetten van
Koning Edgar in 946 (zie voor de tekst Liebermarrn I 1903, p. 192-195).

24 Volgens Stubbs had een hundred een belangrijke taak bij het op waarde schatten van stukken
grond: de hoogtevan de belastingen werd uitgedrukt in aantallen hides (= ongeveer 50 hecta-
re grond). Later kunnen we deze aanduiding ook terugvinden in het Domesday Book (Stubbs
I 1874, p. 105 en 106).

25 De hundred -gemot was een bijeenkomst van dorpsleiders en vooraanstaande figuren en droeg
een bijzondere verantwoordelijkheid als rechtbank (zie Stubbs I 1874, p. 102-104).
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(Lat.: princeps of dux). Deze functionaris werd benoemd door Koning en
witan en de titel zou later erfelijk worden." Tevens was hij zelf lid van
de witan.

In fiscale aangelegenheden werd de ealdorman bijgestaan door een graf
of gerefa. In de 10e eeuw kreeg deze plaatsvervanger van de ealdorman
de titel sheriff. De sheriff werd door de Koning benoemd (de functie had
geen erfelijk karakter) en had belangrijke taken ten aanzien van de uitvoering
van wetten, de handhaving van de orde en veiligheid en inning van de
belastingen - met name het Danegeld - in het voor hem aangewezen
gebied, meestal de shire." Na 1066 zou de sheriffwat de laatst genoemde
taak betreft een belangrijke rol spelen bij de Exchequer (zie hierna 3.2.2).
Tenslotte was er binnen elke shire een shiremoot en een folc-moot. De
sheriff riep overeenkomstig de wettelijke voorschriften de shiremoot
tweemaal per jaar bijeen." Behalve de sheriff maakten ook de ealdorman,
de bisschop, de grondbezitters en de vertegenwoordigers van de dorpsge-
meenschappen (hundreds en townships) deel uit van de shiremoot. Deze
shiremoot besliste over geschillen op juridisch en fiscaal terre in en gold
tevens als hogere beroepsinstantie van de uitspraken van een hundred-gemot.
Een uitspraak van de shiremoot was tevens een voorwaarde om in hoger
beroep te gaan bij de Koning. De folc-moot was een vergadering van
volksvertegenwoordigers van hundreds en townships. De vergadering diende
waarschijnlijk vooral als legitimatie van de uitvoering van wetten die door
de Koning en witan waren vastgesteld. Van enige taken of bevoegdheden
op fiscaal terrein is niets bekend."

Behalve over het hier beschreven bestuurlijk systeem dat zich sinds het
vertrek van de Romeinen geleidelijk in de loop van de eeuwen had
ontwikkeld en uitgebreid," is het hier van belang nog iets te zeggen over

26 De titel ealdormon was reeds veel ouder dan de verdeJing van het land in shires. GeleideJijk
werden deze functionarissen steeds belangrijker en werd hun titel erfelijk. In sommige konink-
rijken, zoals dat van Wessex onder Koning Ethelred, ontwikkelden zij zich tot een soort
onderkoning. Na 1066 werd de titel gewijzigd in earl (Stubbs I 1874, p. 112 en 113 en Tas-
well-Langmead 1946, p. 12 en 13).

27 Stubbs 11874, p. 113 en 114 en Taswell-Langmead 1946, p. 13).
28 Zie de wet van Koning Edgar, Ecclesiastical Ordinance, A.D. 959-962, Cap. 5, in Stubbs

1913, p. 83.
29 Er is verder zeer weinig bekend van de geschiedenis en taken van de folc-moot aangezien

er slechts een document uit Kent bekend is dat de folc-moot noemt (zie voor de tekst Lieber-
mann I 1903, p. 150-166: II Aethelstan: Aet Greatanleage, 925-935).

30 Men dient hier vooral in het oog te h~' 'den dat de Normandiers vanaf 1066 dit systeem in
feite aileen maar hebben uitgebreid; de principes bleven onveranderd (zie hierover Richard-
son/Sayles 1963, p. 25, 27, 32 en 33, dit in tegenstelling tot Stubbs (I 1874, p. 269 en 270)
die meent dat in 1066 wat dit betreft een geheel nieuw tijdperk aanbrak. Zie tevens het hier-
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de regeling van de inkomsten en uitgaven van de Koning. Voor zover we
kunnen teruggaan op geschreven brannen kan men vanaf Koning Aethelstan
(925-939), tevens de eerste Koning van Engeland, een volwaardige fiscale
administratie door medewerkers van de Koning waamemen. Op dit terrein
werd hij met name bijgestaan door de hiervoor reeds genoemde chamber-
lains." De chamberlains registreerden de inkomsten en uitgaven." De
inkomsten werden geregistreerd door middel van inkervingen op houten
kerfstokken (zie verder hiema 3.2.2) en de uitgaven geschiedden op basis
van een writ.33 De inkomsten bestonden aanvankelijk uit geld en natura.
De laatst genoemde bron van inkomsten werd vaak door de Koning en zijn
huishouding op hun reizen ter plekke geconsumeerd of verdeeld. De
inkomsten in geld kregen geleidelijk de overhand vanaf de 10e eeuw toen
rond 973 door koning Edgar in heel Engeland een monetaire hervorming
werd doorgevoerd en er een uniform geldstelsel ontstond. De centrale munt
was de zilveren penny. 34 De rekeneenheden werden van het Karolingische
stelsel overgenomen." Met name het Danegeld en de opbrengst van de
grand waarvan men een deel aan de Koning moest afdragen, werd in
zilveren pennies uitgedrukt. 36

Met het hiervoor beschrevene werden de fundamenten gelegd voor een
eigen geunificeerde Engelse natie na 1066. Opvallend is hierbij met name
dat er reeds vroeg sprake was van een netwerk van lokale besturen en
rechtbanken, een efficiente centrale en fiscale administratie en een
eenvormig muntstelsel. Deze - in tegenstelling tot het vasteland - vraege
uniforme ontwikkeling dient tevens in het licht te worden gezien van de

voor gestelde in noot 2).
31 Voordien zal een Koning ook wei hebben beschikt over een beperkte eigen huishouding maar

daarover is weinig bekend (Van Caenegem 1982, p. 53).
32 In ieder geval had een van hen de sleutels van de schatkist in beheer (Richardson/Sayles

1963, p. 222).
33 De koninklijke beslissingen van juridische aard werden uitgevaardigd in de vorm van een

writ, hetgeen in deze periode korte, zakelijke bevelen bevatten die in de volkstaal waren
opgesteld en van een afhangend zegel waren voorzien. In de shires en hundreds werden
de writs hardop voorgelezen (Holdsworth II 1936, p. 77 en Van Caenegem 1982, p. 48).

34 Zie hierover uitgebreid de grondige studie van C.E. Blunt, B.H.I.H. Stewart and C.S.S.
Lyon, Coinage in Tenth-Century England: From Edward the Elder to Edgar's reform, Oxford
1990.

35 Idem; 240 pence = een pound = 20 shillings. De termen pound en shilling waren slechts
een aanduiding. Doorslaggevend was het gewicht van de penny (Troy weight). Later, in
de Normandische tijd, duidde men de penny aan met esterlin (Lat. sterlingus of sterlingo)
wat in de dertiende eeuw zich ontwikkelde tot sterling (= een Engelse penny). Een pond
sterling betekende dus het gewicht van een pond van 240 pence (Poole 1912, p. 82-84).

36 Van Caenegem 1982, p. 71.
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volledige afwezigheid van de scheiding van kerk en staat. Ret koningschap
en de kerk waren de twee hoekstenen van de instellingen van de Angel-
saksen. Er ontstond een harmonische samenwerking en de leiders van kerk
en staat maakten deel uit van dezelfde socia le toplaag. De Koning was en
bleef in deze peri ode de behoeder van het recht, de wetgever en de
beschermer van zijn onderdanen. Hiernaast had het koningschap ook een
sacraal karakter. 37 Tenslotte heeft de organisatie van de Engelse kerk en
dan met name de totstandkoming van een centrale nationale organisatie
in 668, grote invloed gehad op de organisatie van de staarsinstellingen."

3.2.2 Ontstaan van Treasury en Exchequer

Ret resultaat van de inval van de Normandiers eind 1066 onder leiding
van Willem de Veroveraar was dat er in Engeland een feodaal systeem werd
ingevoerd met aan het hoofd een sterke Koning. De Normandische
koningen beschikten ook over een groot organisatietalent dat mede door
hun tirannieke wijze van optreden effectief zou blijken te zijn."

Een belangrijk verschil met de situatie van voor 1066 was dat de
Normandiers een eigen theorie over eigendom huldigden. De kern van deze
theorie was dat alle rechten en plichten - ook publieke - direct verband
hielden met grondbezit. Uitgangspunt was dat alle grond voortaan eigendom
van de Koning was en dat stukken grond in beheer konden worden gegeven
aan individuele personen, meestal in eerste instantie een earl (lord) die op
zijn beurt de grond weer kon verpachten aan anderen. Dit leenstelsel had,
naar wij thans zouden zeggen, een sterk privaatrechtelijk karakter maar
had echter ook vergaande consequenties voor het publiekrecht." Zo was
de hoogte van de belastingen afhankelijk van de omvang van het grondbezit
(zie hierover de precieze omschrijvingen in het Domesday Book van 1086)
en was de rechtspraak (civiel- en strafrechtelijk) direct verbonden met de
geografische grenzen van het grondbezit. Ook de militaire verdediging was
aan grondbezit gerelateerd. In de wetgeving van de 12e en 13e eeuw zijn

37 Zoals mag blijken uit de zalving van de Koning door de clerus, voor het eerst in Engeland
in 787 voltrokken. De zalving is, sarnen met de kroning, een vast element van elke Engelse
kroningsceremonie tot op de dag van vandaag. Zo is de tekst van de Koningseed van koning
Edgar uit 973 tot de kroning van Karel I in 1625bijna integraal gevolgd en sommige elemen-
ten worden zelfs tot op heden nog gebruikt; zie voor de tekst van de Koningseed inLieber-
mann 11903, p. 214 en 217 en hierover in het algemeen Stubbs 11874, p. 144-148.

38 Maitland 1908, p. 56; Holdsworth Il 1936, p. 49 en 50 en Taswell-Langmead 1946, p. 7.
39 Holdsworth I 1956, p. 24 en 25 en over de tirannie van de Normandiers Richardson/Sayles

1963, p. 27-29.
40 Zie hierover uitgebreid Maitland 1908, p. 23-39.
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hieromtrent talloze bepalingen terug te vinden." Toch hebben deze
denkbeelden niet geleid tot het ontstaan van streng gerangschikte feodale
gerechtshoven. Integendeel, juist door een strakke, centraal geleide
organisatie van het regeringsapparaat door de Normandische koningen en
hun opvolgers konden in deze tijd de fundamenten worden gelegd voor
het ontstaan van het Engelse gemene recht, het common law. 42

Wat betreft het centrale regeringsapparaat bleef de koninklijke
huishouding het centrum van de openbare macht. Centraal daarbij stond
de Curia Regis. Enerzijds was de Curia Regis als opvolger van de hiervoor
genoemde witan te beschouwen in de zin van een plaats waar de Koning
met zijn adviseurs en huishouding regelmatig vergaderde. Anderzijds
fungeerde de Curia Regis als hoogste rechtbank waaraan aile regeringszaken
werden overgelaten." De laatste betekenis is van belang voor de verdere
ontwikkeling op juridisch en met name staatsrechtelijk terein." Alvorens
hierop nader in te gaan, zal eerst worden stilgestaan bij de ontwikkelingen
rond de schatkist van de Koning in de 11e en 12e eeuw.

In de voorgaande subparagraaf is reeds gemeld dat de Koning de
schatkist meenam op zijn reizen. Uit onderzoek is gebleken dat reeds voor
1066 onder koning Eduard de belijder rond 1050 sprake was van een
volwaardige administratie rond de schatkist door leden van de koninklijke
huishouding, met name chamberlains en treasurers. De laatst genoemde
functionarissen kregen een steeds belangrijkere ro1.45 Na 1066 kreeg de
schatkist een vaste plaats in het kasteel van Winchester, ondanks het feit
dat er nog zeer veel met de schatkist werd rondgereisd. De plaats
Winchester lag voor de hand aangezien de schatkist ook veelvuldig werd
meegenomen naar Normandie. Een deel van de inhoud van de schatkist
werd echter bewaard in het paleis van Westminster in London ter

41 Zie met name de Leges Henrici (1114-1118) waarin o.a. expliciet wordt aangegeven dat
de lord het recht heeft om een rechtszitting voor zijn tenants te houden (Leges Henrici, LV,
I, in Liebermann 11903, p. 575).

42 Holdsworth I 1956, p. 24-26; deze auteur traceert het begin van het ontstaan van common
law in de eerste helft van de 12e eeuw (II, 1936, p. 12); zie tevens in dit verband Ogilvie
1958, p. 9-14.

43 Holdsworth I 1956, p. 32.
44 Het Central Court was de feitelijke plaats waar het regeringsbeleid werd geformu1eerd en

uitgevoerd. Er werd driemaal per jaar vergaderd: op Christmas, Easter en Pentecost. Een
duidelijk grondslag voor het Central Court is te vinden in de Constitutions of Clarendon
(1164), chapter XI (zie Stubbs 1913, p. 16).

45 De titel 'treasurer' komt voor het eerst voor rond 1050 (Richardson/Sayles 1963, p. 217
en uitgebreid hierover C. Warren Hollister, The Origins of the English Treasury, in: English
Historical Review, april 1978, p. 262-275).
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ondersteuning van de Curia Regis. 46 Gedurende de 11e en begin 12e eeuw
is de Treasury als een zelfstandige instelling te beschouwen, ook letterlijk
los van de Curia Regis:" Enige tijd later, na 1154, ontstonden er in den
lande meerdere schatkisten." Vanwege een zeer actief fiscaal beleid van
Henry II (1154-1189) en John (1199-1216) was er op meerdere plaatsen
in het land behoefte aan een schatkist. Meestal werden deze schatkisten
(in totaal zijn het er vijf geweest) bewaard in een koninklijk kasteel. 49

Overigens zou er vanaf het begin van de 13e eeuw weer sprake zijn van
een schatkist te Londen, met name vanwege het toegenomen belang van
de financiele besluitvorrning in de Exchequer. 50 Hadden de treasurers met
name tot taak toe te zien op een zorgvuldige administratieve afhandeling,
de feiteIijke bewaking van de schatkist (-en) was in handen van de
Tempeliers."

Inmiddels vonden in de 12e eeuw belangrijke ontwikkelingen plaats
binnen de Curia Regis. Aangezien de Koning als gevolg van de theorie
omtrent eigendom van de Normandiers na 1066 over een enorm groot
grondgebied beschikte en de inkomsten dientengevolge geweldig toenamen,
werd de werkdruk op de Treasury vergroot. Voegt men hierbij het feit dat
de Normandische koningen bijna voortdurend met hun - belangrijke-
schatkist op reis waren, dan is het begrijpelijk dat de financiele administratie
uitbreiding en specialisering behoefde.? Dientengevolge werden vanaf
ongeveer 1110, in ieder geval na een hervorming van het geldstelsel in
1108, zittingen van het Court of the Curia Regis gehouden die in het
bijzonder waren gewijd aan de telling, registratie van en controle op de
koninklijke inkomsten en uitgaven." De plaats van handeling was een
van de kamers van het koninklijk paleis. Deze beide factoren indiceren dat
de besluitvorming omtrent de financien en de rechtspleging samengingen.
Deze combinatie heeft tot de hervormingen van Gladstone in de 1ge eeuw
voortgeduurd.

46 R.A. Brown, The Treasury of the Later Twelfth Century, in Conway Davies 1957, p. 38.
47 Richardson/Sayles 1963, p. 223 en 224.
48 Idem, p. 235 en 236 en Brown a.w. (noot 46), p. 41-47.
49 Idem; naast Winchester waren dat Salisbury, Southampton en London. In London was de

schatkist soms ondergebracht in de Tower, soms in de New Temple, dan weer in SI. Pauls
kathedraal of in het Paleis van Westminster.

50 Brown a.w. (noot 46), p. 48.
51 Tempeliers waren leden van een ridderorde (Poor Knights of Christ and of the Temple of

Salomon). Zie Umberto Eco, De slinger van Foucault, Amsterdam 1989, p. 101 en over
de rol van de Tempeliers in het algemeen Holdsworth II 1936, p. 501-503.

52 Richardson/Sayles 1963, p. 240 en 24l.
53 Poole 1912, p. 66 en Richardson/Sayles 1963, p. 218.
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Een goed inzicht in het functioneren van de Exchequer hebben we
gekregen dankzij het werk van Richard, bisschop van London (ook wel
genoemd Richard Fitznigel; 1130-1198) en onder meer treasurer onder
Henry II en Richard I.54 Zijn werk, de Dia/ogus de Scaccario (the Course
of the Exchequer), heeft eeuwenlang gegolden als het standaardwerk op
het terrein van de openbare financien, 55 Bovendien zijn de meeste verslagen
van de zittingen van de Exchequer (pipe Rolls) vanaf 1131 bewaard
gebleven." Gelet op deze twee betrouwbare bronnen ontstaat het volgende
beeld van de Exchequer.

De aanduiding Exchequer slaat op de bijeenkomsten van leden van de
koninklijke huishouding tweemaal per jaar (Pasen en op 29 september) in
een van de kamers van het pale is . De leden, ook weI aangeduid als de Board
of the Exchequer, waren gegroepeerd rond een tafel (de indeling van de
tafel - eigenlijk gaat het om het kleed dat erover werd gelegd - doet
denken aan een schaakbord). 57 De wijze van berekening met behulp van
een telraam door de treasurer sloot precies aan bij het hiervoor reeds
gemelde gebruik van houten kerfstokken (tallies) waarop door middel van
inkerving de inkomsten werden geregistreerd. Ret systeem van de
kerfstokken heeft parallel aan de opkomst van moderne rekenmethoden
tot 1826 stand gehouden." Op 16 oktober 1834 werden vrijwel alle oude
houten kerfstokken met enig ceremonieel in het paleis van Westminster
verbrand, met alle gevolgen van dien."

54 Richard Fitznigel was de won van Nigel, bisschop van Ely, die reeds treasurer was onder
Henry I en Stephen. Bovendien was hij een neef van Roger, bisschop van Salisbury, die
als de oprichter van de Exchequer onder Henry I wordt beschouwd.

55 Elk lid van de Exchequer heeft het werk gehanteerd, met name wat betreft de procedurevoor-
schriften. Het werk is voor het eerst gepubliceerd in 1711 als bijlage van Madox, History
and Antiquities oj the Exchequer oj England (London 1711; 2nd ed. 1769). De eerste in
het Engels vertaalde editie verscheen in 1902 door Charles Johnson (Oxford) waarop de
hier gebruikte editie van 1983 is gebaseerd.

56 Vanaf de regering van Henry II (1154-1189) zijn de jaarlijkse Pipe Rolls van de Exchequer
vrijwel compleet bewaard gebleven. Ter bevordering van nadere bestudering van en publika-
ties over de inhoud van de Rolls werd in London in 1884 de Pipe Roll Society opgericht.
Zie als resultaat van dit onderzoek in dit verband J. Conway Davies, The Memoranda Rolls
oj the Exchequer to 1307, in Jenkinson 1957, p. 97-154.

57 Dialogus 1983, p. 6 en 7 en Poole 1912, p. 43 en 44 die stelt dat het hier een aritmetische
wijze van berekening gaat, eerst in zand en later met behulp van een abacus (telraam).

58 Poole 1912, p. 34 en 86-90.
59 Als gevolg van de enorme hitte-ontwikkeling raakten de verwarmingsbuizen van het House

of Lords oververhit. Het vuur sloeg ook over naar het Lagerhuis zodat beide huizen van
het parlement uiteindelijk volledig in de as werden geIegd.
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Elk lid van de (Board of the) Exchequer had een eigen taak. Vooropge-
steld dient te worden dat vier van de zes belangrijkste functionarissen van
de Koning ambtshalve zitting hadden in de Exchequer. Ret gaat hier om
de Justiciar, de Chancellor, de Treasurer en de bisschop van Winchester
(alwaar zich de schatkist en de Treasury bevondj." De Justiciar was de
hoogste, tevens rechterlijke functionaris, hij verving de Koning bij diens
afwezigheid en zat de bijeenkomsten voor. Bovendien was hij gemachtigd
de opstelling van writs voor de uitgave van geld te bevelen." De Chancel-
lor had een dermate machtige positie dat zonder zijn advies en instemming
geen beslissing kon worden genomen. Hij beheerde het koninklijke zegel,
dat zich in de Treasury beyond, en was verantwoordelijk voor de
verslaglegging in de Chancellor's Roll.62 De Treasurer hield toezicht op
zowel de werkzaamheden in de Exchequer als in de Treasury en was
daarmee een soort liaisonfunctionaris. Hiernaast ontving hij de rekeningen
en inkomsten van de sheriffs en diende hij het verslag (de Pipe Roll) te
maken." De bisschop van Winchester, gezeten aan de rechterhand van
de voorzitter controleerde op zijn beurt weer de Treasurer en het schrijven
op de Roll en diende tevens toe te zien op het persoonlijk functioneren van
alle leden van de Exchequer. 64 Deze vier functionarissen werden tijdens
de zittingen van de Exchequer geassisteerd door enkele andere, lager in
de hierarchie staande figuren." Tenslotte werden gedeelten van de zitting
door de sheriff en zijn klerk bijgewoond. Dit was het moment dat elke
sheriff voor zijn gebied (shire; zie hiervoor 3.2.1) volledige verantwoording
aflegde voor het beheer van de koninklijke inkomsten en uitgaven. Bij

60 Poole 1912, p. 91.
61 Dialogus 1983, p. 15 en 16.
62 Dialogus 1983, p. 19; Het King's Seal werd op bevel van de Justiciar alleen uit de schatkist

naar Londen gebracht door een van de chamberlains tijdens de zitting van de Exchequer.
Na afloop van de zitting werd het zegel in een lederen buidel (purse) opgeborgen, verzegeld
door de Chancellor en aan de Treasurer ter bewaring overhandigd. Tot op de dag van vandaag
is de Lord Chancellor bewaarder van het grootzegel. De Chancellor's Roll werd naast de
Pipe Roll voor verslaglegging bijgehouden (in feite dus een duplikaat).

63 Dialogus 1983, p. 28 en 29; De Treasurer was derhalve verantwoordelijk voor een zeer
nauwkeurige registratie van de rekeningen, bedragen en personen aan wie geld moest worden
uitgekeerd aangezien de tekst van de Roll voor iedereen bindend was. Slechts de zitting
van de Exchequer als geheel of na de sluiting van de zitting de Koning persoonlijk, konden
wijzigingen aanbrengen. Maar voor het laatste geval, zo stelt Richard, geldt dat de Koning
'can do no wrong' (" ... , nulJi mutare licet nisi regi, cui super hiis Jicent quecunque Jibent",
Book I, V, p. 29).

64 Dialogus 1983, p. 26 en 27.
65 Zoals de Calculator, de Cutter of tallies en verschillende klerken en schrijvers (Dialogus

1983, p. 19-21).

240



Engeland

eventueel geconstateerde tekorten konden de leden van de Exchequer een
sheriff dwingen tot het aanzuiveren van het tekort; bij het verrichten van
teveel uitgaven, anders dan vanwege verminderde inkomsten, kon het bedrag
gecompenseerd worden door bijdragen van andere sheriffs. 66

De leden van de Exchequer, later ook weI de barons of the Exchequer
genoemd, genoten tijdens de zittingen onschendbaarheid en behoefden geen
belastingen te betalen. Indien men elkaar tijdens een zitting beledigde dan
diende men een geldboete aan de Koning te betalen, tenzij men zijn spijt
betuigde."

Naast het werk voor de Exchequer" waren de leden ook beschikbaar
voor de overige taken van de Curia Regis, met name de rechtspraak."
In de loop van de 12e eeuw ontstond een verdere specialisering.Bovendien
breidden de centrale staatsdiensten zich verder uit, mede vanwege de
afnemende reislust van de koningen. Een eerste indicatie van specialise ring
was dat het Court of Exchequer in een aparte afdeling van de Curia Regis
ging vergaderen." In 1199 volgde een defmitieve scheiding tussen de
Chancery en het Court of Exchequer en kwamen beide los te staan van de
Curia Regis. 71

De geleidelijke verzelfstandiging van de Exchequer (later het eerste
departement) en de Chancery in de 12e en 13e eeuw deed de Curia Regis
niet inboeten aan belang voor de bestuurs- en rechtsontwikkeling. Allereerst
was de King's Council (de raad van adviseurs) van belang, waaruit zich
later het kabinet heeft ontwikkeld. Vervolgens was dankzij de jurisprudentie

66 Dialogus 1983, p. 78-127; hier gaat Richard uitvoerig in op de taken van de sheriff.
67 Dialogus 1983, p. 45 en 46 en Poole 1912, p. 125.
68 Richard maakt in zijn Dialogus het onderscheid tussen de Greater or Upper Exchequer en

de Lower Exchequer of the Receipt. Met de eerste aanduiding beoogde hij de zittingen te
Londen en met de tweede aanduiding de Treasury te Winchester aan te duiden. Dit
onderscheid is in de Pipe Rolls echter nergens terug te vinden en wordt in de literatuur niet
meer dan als symbolisch beschouwd (zie Dialogus 1983, p. 8-13, Poole 1912, p. 6, 7 en
71,72 en Richardson! Sayles 1963, p. 228).

69 De barons of the Exchequer werden vanaf het ontstaan ook wei aangeduid met 'officers
of the law' . Een eerste verwijzing naar een jurisdictionele taak van de leden van de Exchequer
komen we tegen in een writ van rond 1118 (Poole 1912, p. 39 en 174).

70 Geheel duidelijk is het niet maar in een interessante passage in de Dialogus wordt melding
gemaakt van een thalamus secretorum, een prive-vertrek (woon- of slaapkamer) binnen het
paleis en in een Pipe Roll van 1196 onder Richard I vinden we een betalingsopdracht voor
twee stukken stof voor de leden van de Exchequer in de thalamus van de Koning (Poole
1912, p. 178).

71 De Chancellor werd door koning John tot hoofd van de Chancery benoemd en dit orgaan
kreeg met name tot taak writs en charters op te stellen (Poole 1912, p. 188) en begon met
het vastleggen van de besluiten op eigen Rolls vanaf 1194 (Holdsworth I 1956, p. 37, 38
en 396, 397).
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van de Curia Regis een zich snel ontwikkelend centraal systeem van
common law ontstaan." Zodoende 1eidde een desintegratie van de Curia
Regis in de 12e eeuw geleidelijk tot de oprichting van aparte rechtbanken
en departementen." Wat betreft de rechtspraak ontstond als eerste een
apart Court of Common Pleas rond 121374 en het Court of King's Bench
kart na 1300.75 Door deze ontwikkelingen werden de justitiele taken van
de Exchequer geleidelijk overgenomen door de andere twee courts of
common law. Deze overname van taken heeft zeer lang geduurd." Het
Court of Exchequer hield op te bestaan in 1875.77

3.2.3 Parlement en financien in de periode 1213-1485

Reeds onder Henry IIbleek de behoefte aan geld zo groot te zijn dat de
Koning zich genoodzaakt voelde naast directe belastingen op land ook
belastingen op roerende goederen in te voeren. Aanvankelijk beschouwde
men de betaling van deze belastingen als een vrijwillige gift van de indivi-
duele burger. 78 Geleidelijk ging zich echter de noodzaak voordoen om
met vertegenwoordigers van de belastingplichtigen te overleggen over aard
en omvang van op te leggen belastingen. Een eerste voorbeeld van een
dergelijk overleg yond plaats in 1213 in het plaatsje St. Albans onder koning
John (1196-1216). Naast geestelijken en adel waren van elk stadsbestuur
vier afgevaardigden aanwezig. Hierna volgde tot 1265 nog een viertal

72 Holdsworth I 1956, p. 38 en 40.
73 Idem, p. 47; vooral de omvangrijke wetgeving van Henry II (1154-1189) bevorderde verder-

gaande specialisatie.
74 Idem, p. 52, 53 en 196.
75 Idem, p. 204-207.
76 Idem, p. 231-242; aan het begin van de 14e eeuw kan men spreken van een apart Court

of Exchequer dat bemand werd door officieel benoemde Barons, meestal professionelejuristen,
die eigen Rolls bijhield. Zijn bevoegdheid was gedurende de 14e, 15e en begin 16e eeuw
vrijwel geheel beperkt tot geschillen inzake belastingen en andere heffingen. In de loop van
de 16e eeuw werd zijn bevoegdheid weer uitgebreid, o.a. tot de kennisneming van zaken
betreffende common pleas en equity. Wat betreft het laatste, het optreden als court of equity
voor de Treasurer, de Chancellor of the Exchequer en de Barons of the Exchequer, is bekend
dat Walpole in 1732 als Chancellor of the Exchequer een zaak hoorde en -bij een gelijke
stemverhouding tussen de Barons- de doorslag gaf bij de beslissing. In 1842 is deze
bevoegdheid van het Court overgedragen aan het Court of Chancery.

77 Pas in 1873 maakte de eerste Judicature Act een einde aan alle jurisdictie van het Court
of Exchequer door een Supreme Court of Judicature in England in te stellen. Hiermee verloor
ook de Chancellor of the Exchequer zijn rechtsprekende bevoegdheid (36, 37 Vic. c.66 par.
66 en 97). Zie hierover uitgebreid Holdsworth I 1956, p. 638-642.

78 Maitland 1908, p. 94 en 95.
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soortgelijke bijeenkomsten van verschillende samenstelling." Deze
vergaderingen hielden overigens direct verband met bepalingen uit de Magna
Carta van 1215 waarin onder andere werd bepaald dat geen belastingen
mochten worden opgelegd zonder raadpleging van de raad van geestelijken
en hoofdleenmannen (zie hiervoor 3.1.1). Inmiddels had zich indeze periode
op lokaal en regionaal niveau een systeem van vertegenwoordiging
ontwikkeld voor met name juridische en fiscale doeleinden. Zowel in
stedelijke gebieden (boroughs) als graafschappen (counties en shires)
ontwikkelde zich naar het voorbeeld van de oude folk-moot representatief
samengestelde bijeenkomsten die besluiten namen over onder andere
belastingoplegging en -inning. 80 Sluitstuk van deze ontwikkeling vormde
het parlemenr" dat Simon de Montfort (zie noot 79) op 20 januari 1265
bijeen riep. Op deze vergadering waren naast een opvallend klein aantal
vertegenwoordigers van de adel (5 earls en 18 barons) en een groot aantal
geestelijken, vele medestanders van de graaf van Montfort en afgevaardigden
van graafschappen en stedelijke gebieden aanwezig.f De vergadering had

79 In 1213 was er eveneens een vergadering te Oxford van vertegenwoordigers van de graaf-
schappen ('four discreet knights of each shire') op verzoek van de Koning" ... ad loquendum
nobiscum de negotiis regni nostri." (tekst Summons To a Great Council, A.D. 1213, in Stubbs
1913, p. 282). In 1254 was er in het paleis van Westminster een bijeenkomst van
vertegenwoordigers van graafschappen (twee per graafschap die voor dit doel apart werden
verkozen door het graafschap, i.c. het county court; zie tekst Writ of Summons for two Knights
of the Shire to grant an Aid, A.D. 1254, in Stubbs 1913, p. 365 en 366). In 1261 had tijdens
een burgeroorlog onder Henry III een bijeenkomst in St. Albans plaats van drie vertegenwoor-
digers van elke graafschap. Deze bijeenkomst was belegd door oppositionele baronnen
voor" ... secum tractaturi super communibus negotiis regni". De Koning reageerde hierop
direct door een bijeenkomst te Windsor van dezelfde afgevaardigden te beleggen voor "... ,
nobiscum super praemissis colloquium habituros, ... " (zie tekst Writ summoning three Knights
of the Shire to Parliament at Windsor, A.D. 1261, in Stubbs 1913, p. 394 en 395). Na een
nederlaag op het slagveld van Henry III op 14 mei 1264 kreeg Simon de Montfort van de
opstandige baronnen de leiding inhanden. Hij riep inhetzelfde jaar op 22 juni een vergadering
bijeen bestaande uit vertegenwoordigers van elk graafschap, buitengewone rechterlijke
ambtenaren en vier juridisch geschoolde ridders van elk graafschap (zie tekst Form of Peace
determined on in the Parliament, A.D. 1264, in Stubbs 1913, p. 400-403).

80 Taswell-Langmead 1946, p. 151 en 152; zie over de allereerste ontwikkelingen omtrent
het verband tussen belastingheffing en vertegenwoordiging tussen 1100 en 1215: Stubbs
I 1874, p. 576-587.

81 De term parliamentum komt geleidelijk in gebruik tijdens de bijeenkomsten van 1254 en
1264. Hierv66r werd meestal de term colloquium gebruikt om dergeJijke vergaderingen aan
te duiden (Maitland 1908, p. 72).

82 In de literatuur blijft de vraag omtreden of Simon de Monfort gelet op de samenstelling
van 'zijn' parlement als de grondlegger van het Lagerhuis kan worden aangemerkt (zie o.a.
Stubbs 1913, p. 398; Taswell-Langmead 1946, p. 150, noot (e) en Erskine May 1983, p.
8).
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tot taak nieuwe leiders te benoemen. Hierna brak een overgangsperiode
aan waarin op onregelmatige tijden en in wisselende samensteIling
parlementen bijeenkwamen. Zo werden in 1275 door Edward I (1272-1307)
twee bijeenkomsten van het parlement belegd. De eerste vergadering, bijeen
vanaf 22 april, had tot doeIhet Statute of Westminster I vast te steIlen en
invoerrechten te heffen op wol, wolvellen en leer." De tweede vergade-
ring, in oktober 1275, werd besteed aan het aanvuIlen van de koninklijke
financien door middel van andere indirecte belastingen. Beide vergaderingen
van het parlement waren voornamelijk samengesteld uit afgevaardigden
van adel en geestelijkheid doch later bronnenonderzoek heeft uitgewezen
dat de Commons (de vertegenwoordigers van burgers en inwoners van
steden) op de eerst genoemde zitting aanwezig waren." Dit duidt op een
eerste aanwijzing dat het feodale karakter van de counsels afnam.
Desalniettemin belegde met name Henry ill (1216-1272) nog tal van feodale
bijeenkomsten waarbij hij de adel persoonlijk en de hoofdleenmannen door
middel van writs via de sheriffs uitnodigde."

Een belangrijke bijeenkomst van het parlement yond plaats in 1295 onder
Edward 1. Deze vergadering was de eerste niet feodale bijeenkomst van
vertegenwoordigers uit aIle windstreken van het Engelse rijk. Deze
bijeenkomst wordt in de literatuur aangeduid als het begin van een nieuwe
periode in de constitutionele geschiedenis en de start van het parlement. 86

Tijdens deze vergadering kwam duidelijk naar voren dat de insternming
van het parlement voor het heffen van belastingen en de vaststeIling van
wetgeving onontbeerlijk was. Deze regel werd twee jaar later formeel
vastgelegd in de Confirmatio Cartarum (zie hiervoor 3.1.1). Met deze
codificatie werd de eerste belangrijke stap gezet naar de algemene
aanvaarding van het adagium 'no taxation without representation'. Dit
adagium kan overigens niet beschouwd worden als een exclusief Engelse
uitvinding. Reeds in de late Middeleeuwen ontwikkelde zich dit beginsel
in verscheidene Duitse vorstendommen."

83 Zie tekst van het eerste parlement van Edward I in 1275 in Stubbs 1913, p. 440-444.
84 Zie de tekst van de writs in Stubbs 1913, p. 441 en 442.
85 Maitland 1908, p. 70.
86 Stubbs (II 1875, p. 128) spreekt van de inauguratie van het vertegenwoordigende systeem;

Maitland spreekt van een vergadering van 'The Three Estates of the Realm' (adeI/Hogerhuis,
geestelijkheid/Hogerhuisen burgers/Lagerhuis) oftewel "... those who fight, those who pray
and those who work ... " (Maitland 1908, p. 75) en Taswell-Langmead constateert dat vooral
de 1ageregeestelijkheid voor het eerst in het parlement was vertegenwoordigd (Taswell-Lang-
mead 1946, p. 159).Zie voor de tekst van de writs Stubbs 1913, p. 477-482.

87 Einzig 1959, p. 29.
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Vanaf 1297 werd eveneens geleidelijk duidelijk dat de Koning geen
wetten meer zelfstandig kon uitvaardigen zonder de medewerking van het
parlement. Aanvankelijk ging het hierbij vooral om de instemming van adel
en geestelijkheid, maar vanaf 1325 vormden de Commons een vast
onderdeel van het parlement en werd er ook gescheiden vergaderd." In
de loop van de 14e eeuw werd het systeem van belastingheffing verder
uitgebreid en verfijnd. Wat betreft de indirecte belastingheffing ontwikkelde
zich een zeer gecompliceerd stelsel." Resultaat hiervan was in ieder geval
dat de Koning aan het einde van de 14e eeuw nog slechts weinig mogelijkhe-
den had om de bevolking belastingen op te leggen zander de wet te
overtreden." Ret parlement besliste van geval tot geval over belastingvoor-
stellen van de Koning. De vergaderfrequentie werd dan ook niet zozeer
bepaald door de wettelijke voorschriften als wel door situaties waarin de
Koning, vanwege oorlogen e.d., behoefte had aan extra inkomsten. Ret
parlement had echter geen zeggenschap over de heffing van feodale
belastingen (tallage) op inkomsten uit kroondomeinen. Dit betekende overi-
gens wel dat de Koning, die beschikte over uitgestrekte kroondomeinen
(terra Regis genaamd), op aanzienlijke extra bronnen van inkomsten kon
rekenen buiten de controle van het parlement om."

Naast de behandeling van en instemming met belastingvoorstellen van
de Koning door het parlement ontwikkelde in de 14e eeuw het verschijnsel
van de grant (besluit van het parlement om de Koning toe te staan uitgaven
te verrichten). Zo werd reeds in 1309 eengrant aan koning Eduard II (1307-
1327) toegestaan 'upon this condition that the king should take advice and
grant redress upon certain Articles, in which their grievances were set
forth'. Met deze - eerste - voorwaarde werd geduid op de elf Articles
of Stanford van 1309 waarin door het parlement specifieke vragen aan de

88 Stubbs II 1875, p. 306 en 307 en Maitland 1908, p. 92. De scheiding Lords-Commons is
niet precies te traceren. Uit de verslagen van het parlernent blijkt in ieder geval dat
halverwege de 14e eeuw de Lords vergaderden in de Parliament Chamber van het koninklijk
paleis en de Commons vergaderden in het Chapter House van het Refectoriurn van de Abbey
of Westminster.

89 Zie voor een overzicht van enkele wettelijke regelingen hierorntrent Maitland 1908, p. 180.
90 Maitland 1908, p. 180 en 181.
91 Zoals: oude feodale rechten en inkornsten die niet waren geregeld in de Magna Carta van

1215; ornvangrijke opbrengsten van de koninklijke rechtbanken; inkornsten uit verkoop van
land en derhalve ook uit de daaraan gekoppelde verkoop van privileges; toeeigening van
regionale kerkelijke bezittingen indien een bisschop was overleden; heffingen opgelegd aan
leenmannen die zijn kroondorneinen beheerden en tenslotte oude vormen van heffmgen op
irnportgoederen (zgn. antiquae et rectae consuetudines) die de Magna Carta aan de Koning
toestond (Maitland 1908, p. 92-94).
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Koning werden voorgelegd in de vorm van een petitie. In juli 1309
beantwoordde de Koning de elf vragen naar tevredenheid en werd de grant
verleend" Met deze gebeurtenis zette het parlement de eerste stap naar
een systeem waarin de verlening van een grant gelijktijdig werd gekoppeld
aan de formulering van politieke voorwaarden. Het logische vervolg hierop
was in 1340 de opstelling van de eerste appropriation." Met name in de
tweede helft van de 14e eeuw werden veelvuldig eisen gesteld door het
parlement - veelal met als doe I een charter af te dwingen - bij het
verlenen van extra financiele middelen aan de Koning. 94

Hiernaast ontwikkelde zich een systeem van controle door het parlement
op de uitgaven van de regering. Hiertoe dienden de Accounts te worden
onderzocht. Eveneens in 1340 werd een parlementaire commissie voor dit
doel in het leven geroepen. De cornmissie diende na te gaan of de inning
van indirecte belastingen geheel volgens de door het parlement geformuleer-
de voorwaarden verliep. Het jaar daarop stemde de Koning ermee in dat
voor dit doel commissioners zouden worden aangesteld." Vanaf 1341
werd derhalve steeds duidelijker dat de ministers niet aIleen meer aan de
Koning doch ook aan de natie verantwoording dienden af te leggen." In
1377 eisten Lords en Commons dat betrouwbare personen door de Koning
zouden worden benoemd tot treasurers 'to such effect that that money might
be applied entirely to the expenses of the war and no part of it in any other
way' .97 In 1379 gaf de Koning, zonder een verzoek van het parlement,
zelfstandig opdracht de rekeningoverzichten van inkomsten en uitgaven
aan de treasurers te overleggen. Hiermee werd het principe erkend dat het
parlement via afzonderlijk door het parlement voorgedragen treasurers
controle uitoefent op de rekeningen van de regering. Tevens werd een
commissie uit het parlement benoemd die speciaal met dit toezicht werd

92 Zie over de betekenis van deze gebeurtenissen in 1309 Stubbs II 1875, p. 323-325.
93 Einzig 1959, p. 79 en Roseveare 1969, p. 30; sommige auteurs traceren de eerste appropria-

tion (= toewijzing van middelen. Later wordt de term subsidy/supply gebruikt) in 1353
wanneer een heffing op wol werd toegestaan met als enig doel de gelden te gebruiken voor
de oorlog (Stubbs II 1875, p. 565 en Taswell-Langmead 1946, p. 179).

94 Zo riep Edward III (1327-1377) in zijn regeerperiode het parlement maar liefst achterveertig
maal bijeen om extra financiele middelen te vragen. Zowel in 1330 als in 1362 stelde het
parlement als voorwaarde dat er jaarlijkse zittingen dienden te worden gehouden (Taswell-
Langmead 1946, p. 176 en 177).

95 Srubbs II 1875, p. 390 en 566; met de benoeming van een aantal commissioners was er
sprake van een eerste controle van het parlement op regeringsfunctionarissen, belast met
de inning van heffingen en belastingen. Het parlement wees de auditors/commissioners aan
waarna de Koning hen in hun ambt bevestigde en beedigde.

96 Aldus in soortgelijke woorden Stubbs (II 1875, p. 391).
97 Citaat in Srubbs II 1875, p. 567.
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belast. 98 Hiennee was de eerste effectieve controle van het pariement op
de financien van de Koning (er was nog geen onderscheid tussen koninklijke
en staatsfinancien) een feit. 99

Wat betreft de verhouding tussen Lords en Commons in de 14e eeuw
dient het volgende te worden opgemerkt. Zoais hierboven reeds is
aangestipt, speeiden aanvankelijk de adel en de geestelijkheid, verzameld
in de Lords, een belangrijke rol bij elke parlementaire bijeenkomst. Vanaf
Simon de Montforts parlement en in ieder geval vanaf 1325 gingen
geleidelijk de Commons regelmatig deel uit maken van de parlementaire
vergaderingen. Vrijwel ongemerkt kregen de Commons het recht om grants
and duties op te stellen en in samenwerking met de Lords toe te staan. Reeds
in 1373 stelden de Commons als eerste de grants op en keurden de Lords
ze naderhand goed.'?' Het beslissende gevecht omtrent het financiele
initiatiefrecht yond in 1407 plaats. Een poging van de Lords om het
initiatiefrecht terug te krijgen, mislukte door een zeer heftige reactie van
de Commons. 101 Slechts een gemeenschappelijke vergadering in december
1407 kon een einde maken aan het conflict: koning Henry IV (1399-1413)
stelde een verklaring op waarin werd vastgelegd 'that in future no grant,
made by the Commons and assented to by the Lords, was to be reported
to the King until the two Assemblies have come to agreement about
it. .. ' .102 In 1463 volgde een eerste precedent toen de Koning zich direct
tot de Commons richtte met een verzoek om een grant. Na 1688 is deze
procedure een vaste gewoonte geworden.'?' Terzijde zij hier nog opge-
merkt dat gedurende de 14e en 15e eeuw het Latijn en het Frans als officiele
talen in de stukken werden verdrongen door het Engels. 104

De 15e eeuw kende in hoofdzaak slechts de stabilisatie van de ontwikke-
lingen uit de voorgaande periode. De volgende feiten zijn hier nog het
vennelden waard. Onder Henry VI (1422-1461 en 1470-1471) werden de
voorstellen tot belastingheffmg (of-verhoging) en uitgaven in de vorm van
money bills naar het parlement gestuurd. Deze financiele wetsvoorstellen
waren nauwkeurig en overzichtelijk ingedeeld en geformuleerd.'?" Over

98 Taswell-Langmead 1946, p. 190, noot h.
99 Einzig 1959, p. 71,72 en 88,89.
100 Idem, p. 108 en 109.
101 Inde Rolls of Parliamant werd vermeld dat "they were gravely disturbed by this, declaring

that it is greatly prejudical and derogatory to their liberties" (geciteerd in Einzig 1959, p.
111); zie tevens Chrimes 1936, p. 92, 93, 152 en 153.

102 Geciteerd in Stubbs III 1878, p. 61.
103 Einzig 1959, p. 113.
104 Stubbs III 1878, p. 496 en Taswell-Langmead 1946, p. 209.
105 Taswell-Langmead 1946, p. 110.
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de gevolgde procedure in het parlement - met name de behandeling in
drie lezingen _106 bestaat thans nog weinig duidelijkbeid. In ieder geval
werden gewone wetsvoorstellen bij de Lords ingediend door de Chancellor
en financiele voorstellen bij de Commons door de treasurer of commissio-
ner.""

Een interessant incident deed zich voor in 1469 onder Edward IV (1461-
1470). Een deel van de Commons onder leiding van Robin of Redesdale
kwam in opstand tegen te hoge belastingen en ongecontroleerde uitgaven.
De grieven werden in een manifest vastgelegd. De belangrijkste aanklacht
betrof meestal de besteding van geld voor andere doeleinden dan het
parlement had vastgesteld. De consequentie van dit incident was dat het
beginsel werd gevestigd dat koninklijke ambtenaren voortaan door het
parlement konden worden gecontroleerd en eventueel afgezet (impeach-
ment).108

In de hier beschreven periode werd Engeland met strakke hand geregeerd
door vorsten van de huizen Tudor (1485-1603) en Stuart (1603-1714).
Enerzijds betekende dit voor het land een geweldige materiele vooruitgang
maar anderzijds leed men ook onder de harde hand van despotische
koningen."" De erfenis van de Middeleeuwen hield in dat er geen directe
belasting noch een wet zonder de instemming van het parlement kon worden
opgelegd dan wel ingevoerd. Bovendien konden disfunctionerende
ambtenaren en ministers door middel van impeachment door het parlement
worden afgezet. 110Over de vraag wie besliste over het opleggen van
indirecte belastingen was nog geen duidelijkbeid ontstaan. 111

Koning Henry VII (1485-1509) voerde een handige financiele politiek.
Hij beschikte allereerst over vaste jaarlijkse inkomsten ter bekostiging van
zijn hothouding. Dit bed rag werd in 1486 door het parlement voor de duur

106 Stubbs is van mening dat het niet moet worden uitgesloten dat reeds in de loop van de 15e
eeuw zowel Lords als Commons een wetsvoorstel in drie lezingen behandelden (Stubbs III
1878, p. 459).

107 De indiening van financiele voorstellen geschiedde soms door de Koning persoonlijk maar
meestal door zijn vertegenwoordiger; zie Stubbs III 1878, p. 457-460.

108 Stubbs III 1878, p. 205 en 206 en Einzig 1959, p. 89 en 90.
109 Taswell-Langmead 1946, p. 247.
110 Idem, p. 259 en 250. De laatst genoemde bevoegdheid bleef in de hier beschreven periode

lange tijd ongebruikt.
111 Dit leidde zowel in 1488 als 1497 tot massale opstanden tegen dergelijke vormen van arbitraire

en niet democratisch gelegitimeerde belastingheffing (Dowell I 1965, p. 129).
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van Henry's leven vastgesteld.!" Verder kon hij beschikken over inkom-
sten uit de opbrengst van de koninklijke domeinen, andere landgoederen,
boetes en gelden uit langdurige rechtszaken (totaal aan inkomsten rond 1500:
£ 18000 per jaar). Bovendien voerde Henry de mogelijkheid van een
benevolence in. Tenslotte stegen vanwege de economische groei de
inkomsten uit douanerechten (van £ 20.000 tot £ 40.000 in 1509).113Van-
wege deze oorzaken behoefde Henry vn het parlement in zijn regeerperiode
slechts zevenmaal bijeen te roepen en was de controle van het parlement
op de inkomsten van de Koning derhalve minimaal. Uiteindelijke zou Henry
in 1509 een rijk gevulde schatkist achterlaten voor zijn zoon, de latere
Henry VIII. 114 Hiermee voldeed hij aan het middeleeuwse ideaal dat een
Koning fmancieel op eigen benen moet kunnen staan.!"

Behalve door de geringe betekenis van het parlement kenmerkte de
regeerperiode van Henry VII zich tevens door een afbraak van het systeem
van de Exchequer. Ten gevolge van een grondige reorganisatie van de
koninklijke Council, voortkomend uit de Curia Regis, yond een versterking
van de positie van dit centrale college plaats. Deze centralisatie betekende
op financieel terrein dat de belangrijkste besluiten in de Council of in een
commissie uit de Council werden genomen. Aangezien de Council een-
tot tweemaal per week vergaderde en de Koning vaak afwezig was, werden
de financiele belangen van de Koning waargenomen door de Lord Treasurer
en soms de Chancellor of the Exchequer. 116 Beide leden van de Council
dienden de instructies van de Koning strikt op te volgen. Tevens groeide
de Council uit tot het belangrijkste orgaan in de staatsmachinerie op het
terrein van de wetgeving en werd door de strakke organisatie de grondslag
gelegd voor de departementale indeling van het regeringsapparaat.!" In
feite bereidde de Council aIle besluiten voor en werd het parlement op
velerlei wijze geintimideerd.!"

Onder Henry VIII (1509-1547) was de rol van het parlement zo mogelijk
nog kleiner dan onder zijn voorganger. In de beginperiode van zijn regering

112 Achteraf gezien is men in de literatuur van opvatting dat het parlement zichzelf door deze
handelwijzevrijwilligaanzienlijke beperkingen oplegde (o.a. Hallam I 1912, p. 13en Einzig
1959, p. 82).

113 Taswell-Langmead 1946, p. 256.
114 Hallam I 1912, p. 16.
115 Van Caenegem 1982, p. 167.
116 Holdsworth IV 1945, p. 61-67; zie omtrent de Treasury hierv66r 3.1.2.2. De functie van

Lord Treasurer is waarschijnlijk in 1550 ingesteld (Roseveare 1969, p. 41-43).
117 Idem, p. 66 en 67.
118 Idem, p. 88; Holdsworth acht deze feitelijke controle van de Council op het parlement 'incon-

stitutioneel' (p. 106).
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plunderde deze Henry al vrij snel de goed gevulde schatkist en voerde hij
een feodale belastingpolitiek om zijn omvangrijke extra uitgaven te kunnen
bekostigen. Bovendien kreeg ook hij aan het begin van zijn regeerperiode
van het parlement een bedrag per jaar 'voor het leven' ten behoeve van
zijn hofhouding.!" Desalniettemin bleek de behoefte aan extra inkomsten
al snel groot te zijn, met name vanwege een oorlog tegen Frankrijk. In
1523 stelde de Lord Chancellor, kardinaal Thomas Wolsey, aan het
parlement voor een belasting van maar liefst twintig procent ('a fifth') op
land en goederen te heffen (opbrengst £ 800.000, hetgeen op dat moment
een ongewoon groot bedrag was) . Wolsey's voorstel stuitte op hevig verzet
van de Commons; met name zijn herhaalde persoonlijke verschijning in
het Huis beschouwden de parlementariers als een poging tot intirnidatie. 120

Door diplomatiek manoeuvreren van de Speaker, Sir Thomas More, kreeg
Wolsey uiteindelijk een veellager totaalbedrag aan inkomsten.!" Na dit
incident bleef Wolsey de Commons echter onder druk zetten en dwong
hij in de loop van de tijd diverse leningen en grants af. Afgevaardigden
die zich tegen de voorstellen zouden verzetten, werden bedreigd met
onthoofding.!" De rol van het parlement op het terre in van de staatsfinan-
cien leek echter geheel te verdwijnen toen in 1529 en nogmaals in 1544
wetten werden aangenomen die aUe schulden van de Koning kwijtschol-
den.F' Hier komt nog bij dat Henry vm in 1536 het parlement dwong
de Statute of Uses aan te nemen. Deze wet hield de invoering van een
feodaal succesierecht in. 124 In 1540 slaagde het parlement er door aanne-
ming van de Statute of Wills in enige matiging aan te brengen in de zware
erfbelasting.!"

De opvolgers van Henry vm op de Engelse troon voerden in wezen
dezelfde politiek en trachtten veelvuldig zonder goedkeuring van het
parlement belastingen op te leggen. Zoals hiervoor reeds is aangegeven,
ging het hier vooral om indirecte belastingen. Wat betreft de hefting van
algemene, directe belastingen had het parlement zijn controle weten te

119 Echter weI met een clausule '( ... ) that these grants be not taken in example to the kings
of England in time to come' (1 Hen. VIII, c.20, in Elton 1982, p. 50 en 51).

120 Reeds in 1523 kende de Commons het gebruik dat men alleen onder en met elkaar debatteer-
de. De verschijning van een kardinaal in vol ornaat was derhalve buiten de orde en achtte
men een inbreuk op de privileges van het Huis (Taswell-Langmead 1946, p. 256 en 257).

121 Dietz I 1964, p. 94 en 95.
122 Taswell-Langmead 1946, p. 257 en 258.
123 21 Hen. VIII, c. 24 en 35 Hen. VIII, c. 12 (Idem, p. 259 en 260 en Hallam I 1912, p. 22-

24).
124 27 Hen. VIII, c. 10, in Elton 1982, p. 159 en 160.
125 23 Hen. VIII, c. I, in Elton 1982, p. 160 en 161.
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behouden.?" Een fmancieel zuinige periode brak aan met Elizabeth I
(1558-1603). Deze koningin viel op door haar grote wijsheid en inzicht
en was zo populair dat de Commons haar zonder veel problemen aan de
benodigde inkomsten hielpen.!" Een belangrijke rol bij de vorming van
haar financiele politiek speelde Lord Burgbley, Lord Treasurer van 1572
tot 1598.128 Burgbley was de eerste adviseur van het staatshoofd en
vergrootte in aanzienlijke mate de effectiviteit van het regeringsapparaat.
Daarbij ging het niet langer meer om het voortdurend streven naar meer
en hogere inkomsten maar om een fmancieel verantwoorde bekostiging
van de uitgaven door met name een goede financiele controle op de
koninklijke hofhouding, leger en vloot. Een belangrijke stap op weg naar
de oprichting van een departement naar moderne vorm zette Burgbley in
1580 door een Secretary of the Treasury te benoemen.!" Deze Secretary
had tot taak alle inkomsten van de Treasury te controleren en toezicht te
houden op de uitgaven voor de koninklijke hofhouding, landstrijdkrachten
en marine. Mede dankzij deze opzet had Engeland einde 16e eeuw het meest
efficiente regeringsapparaat van de Europese landen.!"

Met deze reorganisatie van het regeringsapparaat herwon het parlement
aan het einde van de 16e eeuw enigszins zijn onafhankelijkheid en was er
weer ruimte voor constructief overleg tussen regering en parlement.!"
In 1543 werd overigens nog een mislukte poging van de Lords ondernomen
om het initiatiefrecht van de Commons ten aanzien van money bills te
doorbreken'f Onder James I (1603-1625) en Charles I (1625-1649) deden
zich enkele belangrijke ontwikkelingen voor. 133 Beide Stuarts achtten het
opleggen van belastingen een prerogatief van de Kroon. Dit standpunt viel
verkeerd bij het parlement en zou Charles I zelfs de troon en zijn hoofd
kosten. Zo verzetten de Commons zich in 1606 heftig tegen een buiten hen
om opgelegde verhoging van heffmgen op importartikelen.P' Ook de

126 Zie verder uitgebreid hierover Dietz I 1964, p. 178-214
127 Taswell-Langmead 1946, p. 324 en 348; Elizabeth I wordt vanuit constitutioneel oogpunt

overigens van geringe betekenis geacht.
128 William Cecil, 1 st Baron Burghley (1520-1598). Lord Bridges beschouwt hem als de eerste,

modeme Engelse staatsman (Bridges 1964, p. 17).
129 Sir Henry Maynard.
130 Bridges 1964, p. 18.
131 Taswell-Langrnead 1946, p. 349-35l.
132 Idem, p. 364.
133 Einzig spreekt van "het beslissende gevecht" (Einzig 1959, p. 56); zie over deze chaotische

periode uitgebreid Grapperhaus 1989, p. 217-289.
134 Dit leidde in datzelfde jaar tot de uitspraak van het Court of Exchequer in de Bates Case

(zie hiervoor 3.1.1.2).
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publikatie van het Book of Rates dat zware heffrngen op diverse goederen
bevatte, leidde in 1610 tot felle kritiek van de Commons. Een eompromis
tussen Koning en parlement in de vorm van het Great Contract van 1610
bleek niet mogelijk.!" James I bleef op diverse wijzen proberen zonder
parlement te regeren.!" Bovendien traehtte hij heffrngen aan de handel
op te leggen buiten goedkeuring van het parlement om. De Koning beriep
zich hierbij op zijn koninklijke prerogatieven, hetgeen door enkele - zeer
omstreden - uitspraken van het Court of Exchequer later zou worden
bevestigd (zie hiervoor 3.1.1.2; de Shipmoney casesj.!" Het direete
gevolg van deze reehterlijke uitspraken was dat de heffrngen zelfs werden
vastgelegd in het Book of Rates. Ondanks verzet van de Commons bleven
de heffingen vooralsnog van kraeht. Charles I zette in feite het omstreden
beleid van James I voort en traehtte op diverse wijzen buiten het parlement
om heffrngen op te leggen en leningen van bepaalde personen af te
dwingen.!" Aanvankelijk leken de Commons enig sueees te boeken bij
het tegengaan van illegale inkomsten van de Koning. Zo willigde de
Commons een grant aan de Koning voor sleehts een jaar in, in plaats van
voor het leven en koppelde men iedere volgende grant aan een lijst van
klaehten waarop de Koning eerst een bevredigende reaetie diende te geven.
Mede door de royalistisehe opstelling van het Hogerhuis mislukten deze
pogingen.l" Hier moet nog aan worden toegevoegd dat Charles I van
1629 tot 1640 zelfs geheel zonder parlement regeerde ondanks de tot-
standkoming van de Petition of Right in 1628 (zie hiervoor 3.1.1. 2).140
Het daaropvolgende Long Parliament (1640-1660) nam een aantal besluiten
die een verbetering van de situatie inhielden. Allereerst erkende het
Hogerhuis in 1640 voor het eerst explieiet het initiatiefreeht van de Com-
mons met betrekking tot de indiening van money bills. 141 Tevens werd
besloten een einde te maken aan de koninklijke prerogatieven met betrekking

135 Taswell-Langmead 1946, p. 385.
136 Zoals afgedwongen leningen, heffingen opgelegd door de Star Chamber, het verkopen van

peerages voor £ 10.000 per stuk en het verkopen van Kroondomeinen. Bovendien lukte het
de koning Nederland zo ver te krijgen de Engelse schuld kwijt te schelden en de Franse
koning te bewegen een oude schuld aan Engeland alsnog te betalen (Taswell- Langmead 1946,
p. 386-390).

137 Hiermee dreigde het Court of Exchequer de hele constitutie omver te werpen, aldus Hallam
(I 1912, p. 315 en 319).

138 Zie hierover uitgebreid Taswell-Langmead 1946, p. 407-425.
139 Idem, p. 407 en 408.
140 Indeze periode werden tevens de omstreden uitspraken gedaan in de zgn. Ship-Money Case

(1635-1638); zie hiervoor 3.1.1.2.
141 Maitland 1908, p. 247.

252



Engeland

tot het opleggen van heffingen op de handel en zouden deze heffmgen slechts
voor twee maanden worden toegestaan.!" Tenslotte werden de uitspraken
inzake de Ship-money cases onwettig en onrechtmatig verklaard.l"

De restauratie onder Charles II (1660-1685) had ook betrekking op het
regeringsstelsel. De belangrijkste ontwikkeling in dit verband vormde de
oprichting van de Treasury in 1667. Reeds in 1612, en wederom in 1614
en 1618, werd de functie van Lord Treasurer overgenomen door een raad
en werden diens taken uitgeoefend door deze raad van vijf of zes leden.!"
Deze Treasury-raad werd geleidelijk steeds invloedrijker en zou uiteindelijk
leiden tot de opheffmg van het ambt van Lord Treasurer in 1714.145 Een
volgende stap werd in 1660 gezet toen de Lord Treasurer en de andere
leden van de raad werden losgemaakt van de Exchequer.l" in 1667 werd
tevens defmitief het verband met de Privy Council verbroken. De Privy
Council was het enige orgaan dat, als onderdeel van de Kings Council,
formeel niet werd afgeschaft in deze periode. De Koning benoemde een
geheel nieuw type raad die vanaf dit moment niet meer zou bestaan uit leden
van de Privy Council behalve de Chancellor of the Exchequer."? Tot
secretaris van deze raad werd Sir George Downing'" benoemd. Met name
door toedoen van Downing is de Treasury-raad al snel in 1676 uitgegroeid

142 17 Car. I. c. 8 in 1664 herroepen, echterhet principewerd herbevestigd (Taswell-Langmead
1946, p. 444, noot i).

143 17 Car. I. c. 14: "An Act for declaring illegal and void the late proceedings touching ship
money and for vacating all records and processes concerning the same" (zie hierover: Dowell
I 1965, p. 221-223).

144 De reden van deze maatregelen was gelegen in het feit dat men de opkomst van sterke en
invloedrijke persoonlijkheden zoals de hiervoor genoemde Lord Burghley, die het gehele
regeringsbe1eid controleerden, wilde vermijden (Bridges 1964, p. 17 en 18).

145 De laatste Lord Treasurer was de Earl of Shrewsbury (1660-1718), zie over hem Bridges
1964, p. 18.

146 De Exchequer zou zich vanaf 1660 voortaan uitsluitend richten op de inning en het registreren
van de inkomsten conform de wettelijke voorschriften. Pas in 1834 zouden de taken van
de Exchequer ingrijpend worden veranderd (Chubb 1957, p. 12 en 13).

147 De Treasury-raad van 1667 bestond voomame1ijk uit 1edenvan de Commons en zou aI snel
een actief en deskundig college worden dat een sterk gezag ten opzichte van de ministers
zou opbouwen (Roseveare 1973, p. 19).

148 (1623-1684); Downing had een grote reputatie als manager en bezuiniger. Wat het eerste
betreft voerde hij in 1667 direct een systeem in waarbij aile bes1uiten van de Treasury-raad
werden vastgelegd in aparte documenten (zgn. Treasury Minute Books). Deze documenten
zouden de volgende tweehonderd jaar regelrnatig worden gepubliceerd. Later zou zijn naam
worden verbonden met de bekendste straat van Engeland alwaar op nummer 10 de First
Lord of the Treasury en op nummer 11 de Chancellor of the Exchequer woonachtig zijn
(zie over Downing uitgebreid Beresford 1925, p. 201-226).
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tot een departement in de modeme betekenis van het woord.!" De
consequenties van deze ingrijpende veranderingen waren van groot belang.
Ten eerste zou de functie van Lord Treasurer in 1714 door de First Lord
of the Treasury worden overgenomen en deze functionaris zou geleidelijk
uitgroeien tot de belangrijkste minister van de Kroon. Binnen enkele jaren
zou Robert Walpole langs deze weg bekend worden als de eerste Engelse
Prime Minister. ISO Ten tweede werd een ontwikkeling in gang gezet die
er - in een later stadium dan de Prime Minister - toe zou leiden dat de
Chancellor of the Exchequer minister van financien en hoofd van het
Treasury-departement zou worden. lSI

Een tweede belangrijke ontwikkeling in de hier beschreven periode deed
zich voor binnen de Commons. Tijdens de zitting van 1665 vroeg Charles
II extra geld van de Commons voor de oorlog tegen Holland. Op voorstel
van de hiervoor genoemde Downing namen de Commons in de ontwerp-
grant een voorwaarde op die bepaalde dat de verleende gelden alleen
mochten worden aangewend voor de oorlog tegen Holland.152 Nu was
de opname van een dergelijke dwingende bepaling in een ontwerp-grant
geen novum (zie hiervoor 3.2.3), maar in dit geval was er voor het eerst
sprake van een appropriation for supply waarbij een nauw verband werd
gelegd tussen het bedrag en de doeleinden waarvoor dit bed rag besteed
mocht worden. Na 1688 zou dit beginsel praktijk worden. 153 Het hierop-
volgende jaar, 1666, besloten de Commons een Committee for Public
Accounts in te stellen. Deze commissie diende vooreerst de uitgaven van
de regering te controleren en voorts toezicht te houden op de wijze van
inning van belastingen en andere heffmgen door de Treasurers. Met name
ten gevolge van gebrek aan bevoegdheden en aan medewerking van de rege-
ring mislukte deze commissie. Ook op een volgend voorstel van de
Commons tot instelling van een onderzoekscommissie door de Koning werd
door de regering afwijzend gereageerd. Uiteindelijk stelden de Commons
bij wet toch een commissie in die voornamelijk bestond uit deskundigen

149 Downing belangrijkste voorbeeld was overigens Den Haag. In de hier beschreven periode
beschouwde men de Nederlandse administratieve en financiele methoden als dennate geavan-
ceerd dat die in Engeland navolging verdienden (Hennessy 1989. p. 25).

150 Wilson 1977a. p. 8 en 20.
151 Vooral vanwege het feit dat de Lord Chancellor en andere ministers in de loop van de 17e

eeuw uit de Treasury-raad en -commissies verdwenen, heeft bijgedragen aan de verdere
toenerning van invloed van de Chancellor of the Exchequer. Zijn huidige status. inclusief
het lidmaatschap van het kabinet is ontstaan onder Gladstone (Bridges 1964, p. 20).

152 17 Car. II. c. 1.
153 Taswell-Langmead 1946. p. 479; ook wat dit betreft wordt Downing als de uitvinder be-

schouwd (Beresford 1925 p. 202).
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die geen lid waren van het parlement en die beschikte over ruime
bevoegdheden. De commissie diende bovendien regelmatig te rapporteren
aan het parlement. 154 Deze commissie vormde het begin van de controle-
rende functie van het parlement op de uitgaven van de regering. 155 Tevens
was hiermee de noodzaak aangetoond dat de regering regelmatige
begrotingsvoorstellen naar het parlement zou sturen zodat er ook praktisch
sprake kon zijn van controle op de inkomsten en op het beheer van de
uitgaven. Ook dit principe zou na 1688 volledig in praktijk worden gebracht.
In aanvulling hierop ondernamen de Commons voor het eerst in 1672 een
serieuze poging om tegelijk met het verlenen van toestemming aan de
Koning om een lening aan te gaan een controle op deze lening door het
parlement in de betreffende wet op te nemen. Deze controle hield in dat
het parlement bepaalde inkomsten expliciet bestemde voor de aflossing van
de schuld. Hierbij werd een systeem ontwikkeld dat vanaf 1688 zou leiden
tot een volledige parlementaire controle op publieke leningen.!" Vervol-
gens kwam in 1671178 vast te staan dat het Hogerhuis geen recht van
amendement heeft ten aanzien van money bills. WeI dreigde in deze peri ode
nog een royal veto indien een voorstel van de Commons niet naar de zin
van het staatshoofd was. 157

Aan het slot van deze paragraaf dient nog een kwestie te worden vermeld
die van direct belang voor de schatkist bleek te zijn: de confiscatie van de
kloosters. In het kader van de verwikkelingen tussen kerk en staat onder
Henry VIII ontstond geleidelijk een sfeer waarin men na de nationalisatie
van de Engelse kerk en de uitroeping van de Koning tot haar hoofd, ook
het kloosterwezen wilde aanpakken. Met name de omvangrijke bronnen
van inkomsten, voornamelijk uit grondbezit, wekten de irritatie op van
vooral de rniddenstand alsmede de hebzucht van de vorst. Gesteund door
deze opvattingen wist Henry VIII in zeer korte tijd (1536-1540) vrijwel
alle kloosters te sluiten. Alle bezittingen werden geconfiskeerd en vooral
goud en juwelen verdwenen rechtstreeks in de schatkist.!" De geconfis-
keerde gronden werden grotendeels weggegeven aan vooraanstaande leden

154 19 & 20 Car. II. c. 1 (1668).
155 Hallam II 1912, p. 360.
156 Einzig 1959, p. 178 en Taswell-Langmead 1946, p. 480 die spreekt van het ontstaan van

de Nationaal Debt in 1672.
157 Taswell-Langmead 1946, p. 483 en Maitland 1908, p. 247.
158 Ter illustratie van de kloosterrijkdommen: het totale jaarlijkse inkomen van de kloosters

bedroeg rond 1535 £ 140.000. Dit bedrag was ongeveer gelijk aan het jaarlijkse inkomen
van de Kroon innormale jaren (als er dus geen buitengewone belastingen werden geheven).
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van de gentry. 159 Desalniettemin werden deze nieuwe rijkdommen van
de Kroon aan oorlogen verspild en liet Henry Vlll een berooide schatkist
achter.l'"

3.2.5 Naar het parlementaire overwicht (1688-1852)

De Glorious Revolution van 1688-1689 was voor Engeland van grote con-
stitutionele betekenis. Speciaal op het terrein van de controle op de
staatsfinancien werd grote vooruitgang geboekt. Inhet algemeen kan worden
gesteld dat 1688-1689 het begin vormt van de volledige controle van het
parlernent over de staatsfinancien in de 18e eeuw.'?' Maar ook op dit
deelterrein van het Engelse publiekrecht hebben de ontwikkelingen zich
zeer geleidelijk voltrokken. Reeds voor de revolutie was kornen vast te
staan dat het Lagerhuis het exclusieve recht had tot wijziging en vaststelling
van money bills. 162 Alvorens er echter sprake kon zijn van een volledig
controlernechanisrne waren zowel van parlementaire als van regeringszijde
vele hervormingen noodzakelijk.

Hiervoor (3.1.1. 2) is reeds ingegaan op de betekenis van de Bill of
Rights van 1689 en de Standing Order van 1713 voor het budgetrecht. In
aansluiting hierop zijn de volgende ontwikkelingen in de hier beschreven
periode van belang. Ten eerste vormde de invoering van de Land Tax in
1693 een belangrijke grondslag voor de inkornsten van de staat. Het betrof
hier een nationale uniforme belasting op grondbezit die jaarlijks geheven
werd. Deze belasting bleef gedurende de gehele 18e eeuw de belangrijkste
directe bron van inkomsten.l'" Zowel voor de Land Tax als voor alle
andere vorrnen van belastingheffing gold sinds 1688 de regel dat het
parlernent hierrnee diende in te stemmen; buitenparlernentaire (belasting)hef-
tingen waren niet rneer mogelijk.l'" In principe werden de belastingen
voor onbepaalde tijd toegestaan. Het Lagerhuis zag echter wel toe op
oorrnerking van de inkomsten en bracht met het oog op de door deze
oorrnerking vastgelegde doeleinden voor de uitgaven, de inkornsten in
bepaalde categorieen onder zodat er een zichtbaar verb and kon ontstaan

159 Dit vormde de grondslag voor veel familiebezittingen in de 16e en 17e eeuw (Van Caenegem
1982, p. 171 en 172).

160 Zie over het proces van eonfiseatie van de kloosters Holdsworth IV 1945, p. 36, 37 en 490.
161 Holdsworth X 1938, p. 584 en Einzig 1959, p. 117.
162 Holdsworth VI 1937, p. 250-254.
163 In het algemeen kan gesteld worden dat de algehele belastingdruk in de hier besehreven

periode zeer lieht is geweest. (Dowell II 1965, p. 50-53 en 117-118).
164 Einzig 1959, p. 134 en 135.
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tussen een bepaalde hefting en het karakter van de uitgaven. 165 In de loop
van de 18e eeuw ontstond evenwel de behoefte aan een eenvormige
systematiek van belastinginning, met name vanwege de vele soorten
belastinginningen in de Britse kolonien waaronder Amerika. In 1780
verscheen een rapport van de Commissioners of Public Accounts waarin
werd gepleit voor 'one fund into which shall flow every stream of public
revenue and from which shall issue the supply for every service'. 166 De
aanbevelingen van deze commissie leidde in 1787 tot de oprichting van
het Consolidated FUnd.167 In 1816 volgde de Consolidated Fund Act168

die nog steeds de formele grondslag vormt van het Consolidated Fund. De
Act van 1787 werd in 1871 ingetrokken door de Statute Law Revision Act
of 1871.169 De totstandkoming van het Consolidated Fund stelde het
Lagerhuis in staat om voortaan met veel grotere vrijheid te bepalen voor
welke doeleinden de belastingen en andere heftingen zouden worden
opgelegd. Bovendien bleek het Lagerhuis beter dan voorheen in staat om
belastingen te verlagen en eventueel te beeindigen, Deze bevoegdheid van
het Lagerhuis werd echter weI beperkt door de verplichtingen van de staat
om contracten na te komen en leningen af te lossen. In het algemeen kan
men stellen dat het Lagerhuis in de hier beschreven periode een steeds
sterkere greep op de belastinghefting en -inning kreeg en dat buitenparle-
mentaire bronnen van inkomsten van de regering nauwelijks meer mogelijk
waren. 170

In het kader van de oprichting van het Consolidated Fund in 1787 is
ook de oprichting van de Bank of England in 1694 van belang.!" Met
de totstandkoming van een nationale bank - wat betreft opzet en
bevoegdheden overigens sterk gelijkend op de Bank van Amsterdam van
1609 - konden de inkomsten en uitgaven van de centrale overheid in een
fonds worden ondergebracht. Bovendien kon met de oprichting van het
Consolidated Fund een duidelijke procedure voor de inning van belastingen
en heffingen en voor de uitgave van geld worden vastgelegd.!" Verder
nam de Bank of England in 1715 alle transacties omtrent staatsleningen,

165 Brittain 1959, p. 14; zo werden de militaire uitgaven bekostigd uit de Land Tax.
166 Idem.
167 27 Geo. III, c. 13 s. 47-52 (The Customs and Excise Act of 1787).
168 56 Geo. III, c. 98.
169 34 & 35 Vic. c. 116.
170 Einzig 1959, p. 138-140.
171 5 & 6 Will & Mar. c. 20 (Charter oftbe Bank of England). Later volgdede Bank of England

Act 1819 (zie uitvoerig hierover Clapman I 1944).
172 Zie hierover Maitland 1908, p. 408,409 en Brittain 1959, p. 15 en 16.
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transfers van geleend geld en het totale beheer ervan over van de Exche-
quer.!" Dit betekende het begin van een nieuw-fmancieel-tijdperk en staat
in de literatuur bekend onder de term de financial revolution van 1688-
1756.174 Met name vanwege de enorme expansie van Engeland in de 17e
en de 18e eeuw, de groei naar de status van wereldmacht!" en de sterk
verbeterde kredietfaciliteiten, overtroffen de uitgaven al heel snel de
inkomsten. Globaal kan worden gesteld dat ruim 30% van aIle uitgaven
in de periode tussen 1688 en 1783 werden bekostigd uit de nationale schuld.
Hiermee werd de National Debt een systeem op zicbzelf. 176 Het parlement
trachtte vooral door het stellen van voorwaarden aan de leningen en het
oormerken van de inkomsten de nationale schuld te beheersen. Ook de
regering trachtte de omvangrijke schuld in te perken. Befaamd in dit verband
is de oprichting van het Sinking Fund door Walpole in 1716. Het principe
van dit fonds was simpel: de surplussen van de inkomsten werden
overgeheveld naar dit fonds dat ertoe diende de nationale schuld te delgen.
Op deze wijze werd de plicht om inkomsten voor nauwkeurig aangegeven
doeleinden (de genoemde oormerking) te besteden, ontlopen.

Hetzelfde systeem is gedurende de 18e en ook 1ge eeuw herhaaldelijk
toegepast. Deze methode van schulddelging kwam voort uit de diep-
gewortelde gedachte van regering, parlement en publieke opinie dat schulden
ontstaan door oorlogen in vredestijd dienden te worden afgelost. 177 Desal-
niettemin is het met name in de 18e eeuw voorgekomen dat Chancellors
of the Exchequer misbruik hebben gemaakt van deze methode om
buitensporige uitgaven te kunnen financieren. Ook in de staatsrechtelijke
literatuur is de methode omstreden geweest.!" In 1828 werd het systeem
van het Sinking Fund voor het laatst toegepast door Pitt. 179

173 Roseveare 1969, p. 112.
174 Zie uitgebreid hierover Dickson 1967 en naar aanleiding van John Brewer, The Sinews of

Power: War, Money and the English State, 1688-1783, London 1989: Lawrence Stone, En-
gland's Financial Revolution, in: The New York Review of Books , March 15, 1990, p. 50-52.

175 Zie in een breder verband Kennedy 1988, p. 73-115. .
176 Roseveare 1969, p. 111 en Dickson 1967, p. 5 en 9.
177 Einzig 1959, p. 181.
178 Holdsworth X 1938, p. 69 en Einzig 1959, p. 182.
179 Zie hieromtrent Einzig 1959, p. 159-161.
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Zoals in de vorige paragraaf reeds is vermeld, noodzaakten de vele,
vooral financiele, hervormingen van voor en direct na 1688-1689 tot
jaarlijkse zittingen van het parlement en regelrnatige besluitvorming in het
Lagerhuis over de staatsfinancien. Reeds in 1689 dwong het Lagerhuis de
regering jaarlijks estimates over te leggen en in hetzelfde jaar stelde het
Lagerhuis een eerste Bill of Aid op die niet alleen als een appropriation
kon worden beschouwd maar tevens uitgebreide procedurevoorschriften
bevatte. De trend was hiermee gezet alhoewel in de 18e eeuw het financiele
toewijzingssysteem via een appropriation nog geen algemene regel was
en er vaak diverse andere systemen werden gehanteerd om financiele
besluiten van het parlement vast te leggen. Tegelijkertijd ontwikkelde de
Treasury de gewoonte om jaarlijkse bij de departementen de geplande
uitgaven VOOIhet volgende financiele jaar op te vragen en in de vorm van
estimates aan het Lagerhuis voor te leggen. Beide ontwikkelingen leidden
ertoe dat vanaf 1702 jaarlijks financiele voorstellen van de regering aan
het parlement werden voorgelegd. Indeze periode komt ook de term public
expenditure Op.180De term Budget komt overigens tussen 1730 en 1735
voor het eerst voor in officiele stukken.!" De controle door het parlement
op de diverse uitgaven van de regering was aanvankelijk echter nog beperkt.
Slechts op de militaire uitgaven, die na 1688-1689 een groot deel van de
totale uitgaven bevatten, was direct al sprake van een goede controle. In
verhouding tot de andere uitgaven legde de regering aan het Lagerhuis
hieromtrent zeer gedetailleerde estimates voor en bovendien werden extra
uitgaven streng gecontroleerd door het Lagerhuis.l" In combinatie met
de hiervoor genoemde methode inkomsten te oormerken, was er sprake
van een volledige en effectieve controle door het parlement op de militaire
uitgaven. Deze ontwikkeling zou later een voorbeeldfuncties vervullen voor
de controle op de civiele uitgaven.l'"

Een andere ontwikkeling die in dit kader van belang is, is de totstand-
koming van de Civil List in 1782. Reeds vanaf 1689 ontwikkelde zich de
gewoonte dat het parlement voor het leven van de regerende vorst ofvorstin

180 Roseveare 1969, p. 68.
181 Idem, p. 114; als 'uitvinder' van dejaarlijkse begrotingendient William Lowndes te worden

beschouwd. Lowndes heeft in diverse hoedanigheden de Treasury gediend tussen 1675 en
1724. Samen met Sir George Downing geldt Lowndes als het financiele en bestuurlijke genie
dat het centrale overheidsapparaat in London na 1688-1689 een efficiente en professionele
vorm heeft gegeven. Uit hun ideeen en initiatieven is uiteindelijk de Civil Service voortgeko-
men (Beresford 1925, p. 226 en Hennessy 1989, p. 26).

182 Ook het verschijnsel van 'virement', het overschrijven van begrotingsgelden van het ene
departement naar het andere, werd door het Lagerhuis streng gecontroleerd.

183 Einzig 1959, p. 141-147.
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een bepaalde som geld per jaar voor zijn of haar gehele regeerperiode
toestond om de individuele kosten, de uitgaven voor de koninklijke
hofhouding en alle andere civiele uitgaven te kunnen financieren.!"
Overigens was het staatshoofd vrij in de keuze van de aard van de
bestedingen. Er was hier derhalve geen sprake van een appropriation en
het parlement had dientengevolge nauwelijks zicht op de verrichte
bestedingen. Bovendien was er nog geen duidelijk onderscheid tussen
koninklijke en civiele uitgaven. ABe genoemde uitgaven vielen onder de
term Civil List. In de loop van de 18e eeuw bleken de gelden uit de Civil
List voor de Koning echter niet toereikend en vroeg hij incidenteel om extra
middelen. Zodoende kreeg het parlement de kans ten behoeve van deze
buitengewone uitgaven de Treasury te dwingen estimates te overleggen.
Dit betekende een eerste aantasting van het beginsel dat de inkomsten van
de Civil List tot de prerogatieven van de Kroon behoorde.l" Vanaf de
regeerterrnijn van George III (1760) ontstond zodoende een ontwikkeling
waarin de transacties van het staatshoofd geleidelijk onder het financiele
toezicht van het parlement werden gesteld. Inde loop van de tijd verdwenen
steeds meer posten van de Civil List en werden in een appropriation, de
Miscellaneous Supply Services, ondergebracht die ieder jaar behandeling
en goedkeuring door het Lagerhuis behoefde. In1782 vond een belangrijke
en verdergaande hervorming plaats door de totstandkoming van de Civil
Establishment Act. 186 Deze wet verdeelde de Civil List in acht categorieen
en dat betekende het begin van de praktijk om voor de civiele uitgaven (bij
de militaire uitgaven was dit al het geval) gedetailleerde estimates aan het
parlement over te leggen. Koning en ministers waren niet langer meer vrij
in de besteding van de estimates. Voor de details van de estimates waren
de ministers verantwoording verschuldigd aan het parlement. 187 In 1796
nam het Lagerhuis een resolutie aan waarin werd gesteld dat ministers zijn
gebonden aan door de Act of Appropriation gestelde limieten.!" Hierna

184 In 1689 was dit bedrag £ 700.000 per jaar en in de loop van de 18e eeuw steeg het bedrag
tot £ 900.000 per jaar voor George III. Overigens diende het staatshoofd tegenover deze
gift van het parlement wei enige tegenprestatie te leveren. Deze bestonden voomamelijk
in het afstaan van erfe1ijke inkomsten (m.n. uit land en opstallen) aan de regering. Deze
regeringsinkomsten werden vervolgens geoormerkt voor een bijdrage aan de Civil List
(Erskine May I 1871, p. 232-235).

185 Einzig 1959, p. 162; bovendien dient men niet te vergeten dat de Civil List vele geheime
uitgaven bevatten die door niemand konden worden gecontroleerd (Roseveare 1969, p. 89).

186 22 Geo. III, c. 82 (zie ook Holdsworth X 1938, p. 522).
187 Einzig 1959, p. 164 en 165.
188 Op 6 mei 1796 nam het Lagerhuis deze resolutie aan die was ingediend door Gray, alhoewel

de in de resolutie opgenomen uitspraak voomamelijk werd verdedigd door William Pitt,
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yond in 1802 een verdere verfijning en uitsplitsing plaats van de civiele
uitgaven die waren ondergebracht in de Miscellaneous Supply Services.
Tenslotte werden in 1831 alle civiele uitgaven van de Civil List verwijderd
en in aparte estimates ondergebracht. Dit meld tevens in dat vanaf 1831
de Civil List, die nu nog slechts bestond uit uitgaven voor de koninklijke
hofhouding en het rechtswezen, jaarlijkse goedkeuring behoefde door het
parlement. 189 Ten gevolge van deze ontwikkelingen was het parlement
vanaf 1831 in staat een volledige controle op de uitgaven van de regering
uit te oefenen. In combinatie met de hervormingen van het Lagerhuis in
1832 werd de corrumperende invloed van de regering sterk ingeperkt en
kon de weg worden vrijgemaakt voor de financiele hervormingen van
Gladstone vanaf 1852.190

Een volgende ontwikkeling in de mer beschreven peri ode deed zich
voor op het terre in van de controle op de rekeningen (Audit). Na de
Glorious Revolution verkeerde het parlement in een zodanig sterke positie
dat men de regering kon dwingen verantwoording af te leggen over de
verrichte uitgaven. Reeds in 1690 stelde het Lagerhuis bij wet een Public
Accounts Committee in.191 Daarna zouden tot 1697 nog vele comrnissies
volgen. Hierna echter zakte de belangstelling weg vanwege het feit dat het
werk van de comrnissies teveel in de partijpolitieke sfeer werd getrok-
ken.192 In 1780 werd de Public Accounts Committee heropgericht maar
nu als een niet-parlementaire en onafhankelijke comrnissie van deskundi-
gen."" De comrnissie voorzag het parlement van vele rapporten en
aanbevelingen die in de meeste gevallen werden overgenomen. De belang-
rijkste aanbeveling in dit verband was de oprichting van het Consolidated
Fund. De oprichting van dit fonds vergemakkelijkte de controle op de
rekeningen aanzienlijk. Bovendien riep het Lagerhuis aan het einde van

the Younger, de toenmalige Eerste Minister (Einzig 1959, p. 165).
189 Aan deze gebeurtenis zijn zowel in Hogerhuis als in Lagerhuis vele voorstellen en lange

debatten vooraf gegaan in de periode tussen 1780 en 1830. Uiteindelijk zou in 1830, in
verband met het overlijden van George IV en de noodzaak van een nieuwe Civil List voor
zijn opgevolger William IV, het kabinet-Wellington over dit vraagstuk struikelen en zijn
ontslag indienen (Erskine May I, 1871, p. 239-246).

190 Einzig 1959, p. 158 en Holdsworth X 1938, p. 588.
191 3 & 4 W (Act for Appointing and Enabling Commissions to Exame, Take and State the

Public Accounts of the Kingdom).
192 Ministers bleken het werk en de rapportage van de commissies vaak aan te grijpen om hun

voorganger(s) in diskrediet te brengen. Bovendien leidden de resultaten van het onderzoek
regelrnatig tot het afzetten van ministers. Tussen 1697 en 1780 vonden er nog weI incidentele
onderzoeken naar de rekeningen plaats door ad hoc commissies. Het resultaat was veelal
zeer beperkt (Einzig 1959, p. 170-172).

193 20 Geo. III, c. 54.
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de 18e eeuw een aantal Select Committees in het leven die zich con-
centreerden op de inkomsten, de uitgaven en de nationale schuld. 194 De
rapporten van deze commissies leidden op hun beurt weer tot verdergaande
hervormingen. Primair richtte het parlement zich in deze periode op het
verkrijgen van meer en betere informatie over de financien van de regering.
Dit doel werd slechts geleidelijk bereikt. Zo werd in 1802 een begin
gemaakt met de jaarlijkse publikatie van Finance Accounts die inzicht gaven
in de inkomsten en uitgaven die via de Exchequer waren gedaan. Dit
betekende overigens nog niet dat het parlement daarmee zicht had op aile
rekeningen van de verrichte uitgaven. Pas in de tweede helft van de 1ge
eeuw werden geleidelijk aile departementen bij wet verplicht hun rekeningen
aan het parlement over te leggen zodat een effectieve controle achteraf op
de gedane uitgaven mogelijk bleek.!"

Een centrale rol bij de financiele verantwoording van de regering aan
het parlement speelde de Treasury. Zoals hiervoor reeds is aangegeven
(in 3.2.4) werd de Treasury beheerd door een raad van vijf leden onder
voorzitterschap van de First Lord of the Treasury. De Treasury had met
name door het belangrijke besluit van 31 Januari 1668196 de voiledige
controle verkregen op aIle inkomsten en uitgaven van de departementen.
Ondanks de ogenschijnlijke atbraak van dit controlemechanisme in 1672
vanwege het vertrek van een aantal gezaghebbende politici uit de Treasury-
raad bleven de belangrijkste bronnen van inkomsten onder de controle van
de Treasury."? Na 1688-1689 verwachtte het Lagerhuis gelet op het
middeleeuwse financiele systeem veel van de verslagen van de Exchequer.
Echter, na 1698 dienen de Exchequer-functies meer als een sinecure te
worden beschouwd. 198 Bovendien was het vanaf 1705 niet meer mogelijk
enige functie binnen de Treasury te combineren met het lidmaatschap van
Hoger- of Lagerhuis. Dit betekende tevens het begin van het ontstaan van
een onafhankelijk ambtenarenkorps, de latere Civil ServiceP" Hierna
hebben de totstandkoming van de Standing Order inzake het begrotingsinitia-

194 Reeds in 1620 was er een Committee on Supply en in 1641 een 'Committee of Ways and
Means' ingesteld door het Lagerhuis, maar beide commissies hadden toen nog weinig beteke-
nis (Einzig 1959, p. 58).

195 Einzig 1959, p. 174-177.
196 The Order in Council of 31 January 1668; zie voor de tekst Roseveare 1973, p. 113-II 5.
197 Roseveare 1969, p. 63 en 64.
198 Idem, p. 72.
199 Zie noot 181; in 1705 en 1707 werd dit verbod in een tweetal wetten opgenomen en in 1724

werd bij wet bepaald dat ook functionarissen van alle andere departementen waren uitgesloten
van het lidmaatschap van het parlement (Roseveare 1969, p. 73 en 74 en Hennessy 1989,
p. 24-26).
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tiefrecht uit 1713, de afschaffing van het ambt van Lord Treasurer in 1714
en bet feit dat koningin Anne (1702-1714) de Treasury-raad zelden meer
persoonlijk voorzat, geleid tot een verdere versterking van de invloed van
de Treasury. 200 Ret leiderschap van het Lagerhuis werd na 1714 steeds
vaker gecombineerd met het voorzitterschap van de Treasury-raad. De
politieke positie van de Treasury werd nog sterker toen een aantal voor-
staande politici in de 18e eeuw de posten van First Lord of the Treasury
en Chancellor of the Exchequer in een persoon verenigden. 201 Desalniette-
min was tussen 1714 en 1780 de omvang en kwaliteit van de controle door
de Treasury slechts gering. Dit yond met name zijn oorzaak in het feit dat
het Lagerhuis in deze peri ode nog geen uitgebreide en gedetailleerde
controle op de staatsfinancien eiste. 202 De hiervoor reeds geschetste
ontwikkelingen in de loop van de 18e eeuw leidden rond 1780 tot de
noodzaak van ingrijpende administratieve en financiele hervormingen. De
belangrijkste doelstellingen waren een lagere nationale schuld, een sluitende
begroting, een gouden muntstandaard en een einde aan de rol van het
staatshoofd op het terrein van de openbare financien.F"

In 1780 werd door de toenmalige premier Lord North een commissie
ingesteld die in zeven jaar tijd maar liefst veertien rapporten uitbracht. De
gevolgen voor het regeringsstelsel waren ingrijpend. De Treasury werd
niet aIleen intern geherstructureerd maar tevens werden de controlebevoegd-
heden op zowel militaire als civiele uitgaven vergroot. 204 Ook op het
terrein van de Audit en belastingen - met name door de invoering van
de inkomstenbelasting in 1798/1799 - werden hervormingen doorgevoerd.
AI deze hervormingen dienen vooral op naam van William Pitt, the Younger
(Prime Minister van 1783 tot 1801) te worden gebracht.i'" Vervolgens
werden in de 1ge eeuw de hervormingen geleidelijk voortgezet. Zo werden
in 1833 de Upper Exchequer en in 1834 ook de Lower Exchequer

200 Roseveare 1969, p. 78-81.
201 Zoals Walpole van 1715-1717 en van 1721-1742; Pelham (1743-1754); Grenville (1763-1765)

en Lord North (1770-1782). Indien men bovendien het vertrouwen van de Koning genoot-
en bij Grenville was dit nog niet zo zeker- dan kan men hen tevens als Prime Minister
beschouwen (Wilson 1977a, p. 8 en 21).

202 Zie hierover uitgebreid Roseveare 1969, p. 85-97 en 110-116.
203 Wat dit laatste betreft nam het Lagerhuis op 6 april 1780 de befaamde motie van John Dun-

ning, 1st Baron Ashburton (1731-1783), aan waarin o.a. werd gesteld: " that the influence
of the crown has increased, is increasing, and ought to be diminished " (zie hierover o.a.
Gibbon 1966, p. 161).

204 Zie hierover uitgebreid Roseveare 1969, p. 120-124.
205 Idem, p. 125-129 en Holdsworth X 1938, p. 120-122.
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opgeheven.i'" Beide middeleeuwse en dus sterk verouderde instellingen
werden vervangen door de instelling van het Office of Comptroller-General
oj the Receipt and Issue of His Majesty's Exchequer?" Dit instituut had
een permanente status en opereerde onafhankelijk van de Treasury. De
Comptroller-General was wel verantwoording verschuldigd aan het
parlement en vormde in feite de instantie die het financiele verkeer van
inkomsten en uitgaven tussen departementen en de Bank oj England
controleerde. Deze functionaris had primair tot taak te controleren of de
Treasury-transacties geheel in overeenstemming waren met de besluiten
van het parlement zoals vastgelegd in Supply acts en appropriation acts. 208

Tevens werden in de loop van de 1ge eeuw twee instellingen aanzienlijk
versterkt: het Office of Paymaster General (opgericht in 1782 maar nog
slechts van geringe betekenis )209 en het Audit Office (opgericht als Board
of Audit in 1785).210 In 1848 werden de beide posten van Paymaster
General voor Civil Service en voor Army, Navy and Ordnance samenge-
voegd tot een instituut. 211

Gelet op de hiervoor beschreven ontwikkelingen en hervormingen kan
samenvattend worden gesteld dat rond 1850 de volgende begrotingsprocedu-
re in hoofdlijn werd gevolgd.

De inning van belastingen en andere heffmgen was gebaseerd op Acts
of Parliament die een permanente rechtskracht hadden; jaarlijkse
behandeling was niet noodzakelijk. Met de inning waren belast de
commissioners of customs aan het hoofd van de departementen.i"
De preciese regeling van de feitelijke inning door de excise en customs
officers werd door de wet vastgelegd. De inkomsten vloeiden recht-

206 De wet (4 & 5 William IV, c. 15) maakte definitief een einde aan bet zevenhonderd jaar
oude instituut.

207 De biervoor genoemde wet (noot 206) riep tevens het bureau van de Comptroller-General
in het leven.

208 Zie Roseveare 1969, p. 134 en Chubb 1957, p. 12 en 13.
209 Edmund Burke was de initiatiefnemervan de Act Regulating the Office of Paymaster General

van 1782. Deze wet is later vele malen aangepast en gewijzigd (zie Roseveare 1969, p. 120).
De belangrijkste taak van de Paymaster General was toe te zien op de correcte uitgave van
publieke middelen vanuit financieel oogpunt.

210 Door William Pitt, the Younger die met deze wet de uit 1560 starnmende twee Auditors
of the Imprests afscbafte. Ook bier zijn na 1785 vele wetten nodig geweest om uiteindelijk
een National Audit Office in 1984 tot stand te brengen (zie hierover Roseveare 1969, p.
133 en 134).

211 11 & 12 Vic. c. 55 (de Paymaster General Act); ook deze wet zou later nog veelvuldig wor-
den aangepast.

212 Het aantal was afhankelij k van bet soort belastingen en/of beffingen die onder de verantwoor-
delijkheid van een departement vielen.
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streeks naar de account of Her Majesty's exchequer bij de Bank of
England onder het regime van het Consolidated Fund.
Het Lagerhuis bestudeerde allereerst de door de departementen onder
toezicht van de Treasury overlegde estimates. Dit gebeurde aan het begin
van de zittingsperiode waarbij het Lagerhuis een committee for supply
instelde. Hiema werd met de voorgestelde uitgaven, al dan niet in
gewijzigde vorm, ingestemd door het aannemen van een Supply acti"
De Supply act legde derhalve slechts de maximaal uit te geven bedragen
vast. De doeleinden waarvoor de ter beschikking gestelde middelen
dienden te worden aangewend, werden vastgelegd in een appropiation
act. 214

Tegelijkerheid stelde het Lagerhuis een committee of ways and means
in die bestudeerde op welke wijze de uitgaven konden worden gefinan-
cierd. Hiema werd in een Consolidated Fund Act aangegeven hoeveel
geld uit het Consolidated Fund mocht worden vrijgemaakt voor de
financiering van de uitgaven. Deze wet vereiste om rechtsgeldig te
kunnen zijn de handtekening van het staatshoofd en het contraseign van
tenminste twee leden van de Treasury-raad.
Vervolgens werden de hier genoemde voorstellen voor advies en
insternming naar het Hogerhuis gestuurd. Het Hogerhuis kon halverwege
de 1ge eeuw praktisch geen wijzigingen in de voorstellen meer
aanbrengen maar ze slechts aannemen of verwerpen.
De Treasury was be last met de uitvoering van de besluiten van Koning
en parlement. De Comptroller-General zag hierbij toe op de juiste

213 De Supply act luidde: "We, your Majesty's most dutiful and loyal subjects, the Commons
of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, in Parliament assembled, towards making
good the supply which we have cheerfully granted to your Majesty in this session of Parlia-
ment, have resolved to grant to your Majesty the sum hereinafter mentioned, and do therefore
humbly beseech your Majesty that it may be enacted, and be it enacted by the Queen's most
Excellent Majesty by and with the consent and advice of the Lords Spiritual and Temporal
and Commons in this present Parliament assembled, and by the authority of the same as
follows: The Commissioners of her Majesty's Treasury for the time being may issue out
of the Consolidated Fund and apply towards making good the supply granted to her Majesty
for the service of the year ending ( ... ) the sum of ( ... ) ... ", Wat hierbij opvalt, is dat de
supply aan het staatshoofd wordt geschonken; het wordt dus aan haar en haar ministers ter
beschikking gesteld. Zij zijn dus niet door deze wet gebonden om het geld ook daadwerkelijk
uit te geven. Dit kan vervolgens betekenen dat wie bijvoorbeeld geen salaris of pensioen
krijgt uitgekeerd geen procedure kan aanspannen tegen de ministers en/of de leden van de
Treasury-raad. De enige remedy is het indienen van een petition of right (Maitland 1908,
p. 445 en 446).

214 De aanhef van een appropriation act luidde: "All sums granted by this act are appropriated
for the purposes and services expressed in the schedule annexed hereto. ( ... )".
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uitvoering van de wetten en gaf na zijn goedkeuring opdraeht aan de
Bank of England om tot uitbetaling over te gaan. Op haar beurt droeg
de Bank of England zorg voor de transfer van het geld uit het Consolida-
ted Fund naar de rekening van de Paymasters van de departementen.
Tenslotte werden alle hiervoor genoemde transacties nog eens geeontro-
leerd door het Audit Office.

Bij deze procedure dienen de volgende kanttekeningen te worden gemaakt.
Allereerst bleef de verhouding tussen Lords en Commons inzake de
behandeling van money bills nog lange tijd gespannen. Zowel in de 18e
als in de 1ge eeuw kon het Hogerhuis in theorie de money bills nog wel
amenderen maar men deed het sleehts zelden.?" Overigens was de rol
van het Hogerhuis bij niet-financiele wetgeving nog zeer sterk. Het
Hogerhuis kwam echter wel in een aantal gevallen in aetie toen het
Lagerhuis niet -financiele bepalingen ging opnemen in de money bills om
zodoende de medewetgevende taak van het Hogerhuis te ontlopen (het
zogenoemde probleem van 'tacking'j.?" Maar vooral na de Reform Act
van 1832 werd de positie van het Hogerhuis steeds zwakker. 2I7 Ben tweede
kanttekening betreft de eonstatering dat met de toeneming van de begrotings-
bevoegdheden van het Lagerhuis de ministeriele verantwoordelijkheid vrijweI
gelijk opging. Aanvankelijk kon overtreding van bepalingen in een
appropriation act leidden tot het afzetten (impeachment) van een minis-
ter.2I8 Later, vooraI na de val van Walpole in 1742, werden ministers

215 Het rapport van de Select Committee on Tax Bills uit 1860 somt achttien gevallen op tussen
1708 en 1854 waarin het Hogerhuis money bills heeft verworpen of de behandeling ervan
uitgesteld. Dit betekent dat het Hogerhuis toch nog enige invloed in de bier beschreven perio-
de had op de financiele wetgeving (Einzig 1959, p. 194 en 195). Bovendien hanteerde het
Lagerhuis een zeer ruimedefinitie van het begrip money bill, hetgeen herhaaldelijk tot protes-
ten leidde van het Hogerhuis in de loop van de 18e eeuw (Blackstone I, 1765, p. 164 en
Holdsworth X 1938, p. 586).

216 Zoals in 1772 toen het Hogerhuis de financiele paragraaf van de Com Bill amendeerde.
Toen dit amendement in het Lagerhuis aan de orde kwam, werd het unaniem verworpen
en -om Hansard's Parliamentary History (XVI. 515)- te citeren: "... the Speaker tossed
it over the table, several members on both sides kicking it as they went out. "

217 Taswell-Langrnead 1946, p. 608.
218 Het overtreden van een van de bepalingen uit een appropriation act was een van de gronden

op basis waarvan Danby in 1695 werd afgezet. Danby, Thomas Osborne, 1st Duke of Leeds
(1632-1712), was al in 1673 Lord Tre: "rer en werd in 1674 tot Viscount Latimer of Danby
benoemd vanwege zijn uitstekende resultaten met betrekking tot de financiele reorganisatie
van het overheidsapparaat. Bovendien was hij een van de belangrijkste figuren die in 1688-
1689 William en Mary op de troon hielp.
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en soms kabinetten tijdens de begrotingsbehandeling ten val gebracht. 219

Bovendien kregen de begrotingsdebatten in het Lagerhuis steeds meer het
karakter van algemene beschouwingen over het gehele regeringsbeleid. Het
stellen van alle mogelijke soorten vragen en het kritisch onderzoeken van
de voorstellen maakten de debatten volgens toenmalige Lagerhuisleden zeer
leerzaam voor parlementariers.P"

3.2.6 De hervormingen van Gladstone en de crisis van 190911910

Zowel vanuit politiek-staatsrechtelijk als vanuit fmancieel-budgettair oogpunt
is 1852 een bijzonder jaar geweest. In de loop van 1852 kwarn het kabinet-
Russell?" ten val wegens het verwerpen van een wetsvoorstel inzake de
militia door het Lagerhuis. Daarop vormde Lord Derby'" een kabinet
met Disraelr'" als Chancellor of the Exchequer. Na de algemene verkie-
zingen bleven de Conservatieven weliswaar in de minderheid maar bleef
het kabinet aan. Op 3 december 1852 presenteerde Disraeli zijn eerste

219 Een illustratiefvoorval in deze periode deed zich voor in 1767met Charles Townshend (1725-
1767). Townshend was injuli 1766 tot Chancellor of the Exchequer benoemd in het kabinet
van William Pitt, the Elder. Tussen juni en augustus 1767 gelukte het hem voorstellen aan-
vaard te krijgen die voor de Amerikaanse kolonien een zware belasting inhielden en uiteinde-
lijk -mede- de aanleiding zou zijn tot de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd (zie hiervoor
2.2.1). Eveneens in 1767 stelde Townshend echter aan het Lagerhuis voor om voor een
jaar de Land Tax op vier shillings te bepalen. Een motie van Grenville die de belasting tot
drie shillings verlaagde werd aangenomen zodat de begroting een tekort van een half miljoen
pond vertoonde. Dit was in de Engelse constitutionele geschiedenis sinds de revolutie de
eerste keer dat een financieel voorstel van een minister door het Lagerhuis werd verworpen.
Townshend trad officieel niet af maar overleed vier dagen na de aanneming van de motie.
(Erskine May II 1871, p. 101).

220 Onder hen bevond zich Edward Gibbon die in zijn autobiografie meerdere malen melding
maakt van zeer interessante begrotingsdebatten. Zo merkt hij o.a. op: "The eight sessions
that I sat in Parliament were a school of civil prudence, the first and most essential virtue
of an historian" (Gibbon 1966, p. 156 (citaat) en p. 212, 213).

221 (1846-1852); het kabinet werd geleid door de liberale aristocraat John Russell, 1st earl of
Russell, Viscount AmberJey of Amberley (tot 1861 ook wei Lord John Russell genoemd)
(1792-1878). Russell volgde in 1846 Sir Robert Peel op (zie hieronder noot 226). Tevens
staat Russell bekend als een van de meest invloedrijke voorvechters van de Reform Act van
1832.

222 Edward Stanley, 14th earl of Derby (1799-1869), leider van de Conservatieve Partij van
1846 tot 1868 en bekend als een van de grootste politieke redenaars van de 1ge eeuw.

223 Benjamin DisraeIi, earl of Beaconsfield (vanaf 1876), bijgenaarnd Dizzy (1804-1881). Disraeli
werd in 1841 door Peel gepasseerd voor een post in zijn kabinet (zie noot 227) en bovendien
leidde de politiek van Peel ten opzichte van Ierland tot een afwijzende houding van Disraeli.
De val van Peel door toedoen van zijn eigen Conservatieve Partij in 1846 was met name
Disraeli's werk. Later, vanaf 1868 zou Disraeli zeIf partijleider en Prime Minister worden.
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(interim- jbegroting'" waarin hij een - geforceerd - onderscheid maakte
tussen twee soorten inkomstenbelastingen.i" De voorstellen van Disraeli
gingen tegen alle beginselen van de financiele politiek van met name Sir
Robert Peel226 in, wiens ideeen ook na zijn dood in 1850 de Engelse
politiek via zijn volgelingen (waaronder Gladstone en Aberdeen) nog
volledig beheersten.F' Aan het einde van de lange begrotingsdebatten
sprak Gladstone'" als laatste opposant tegen Disraeli's begroting in de
nacht van 16 op 17 december. Zijn speech zou in de vroege uren van 17

224 Tijdens de politiekeconsternatie aan het einde van 1852 was Derby met de 'Peelites' overeen-
gekomen om voor de ontbinding van het parlement een voorlopige begroting en voor de
eerste bijeenkornst van het nieuwe parlement (januari 1853) een volledige begroting in te
dienen (Feuchtwanger 1975, p. 80).

225 Disraeli werd als Chancellor of the Exchequer geconfronteerd met het wegvallen van de
inkornstenbelasting die in 1851 onder druk van de Radikalen voor slechts een jaar was ver-
nieuwd. Disraeli maakte nu een onderscheid tussen 'precarious or industrial' en 'realized
or property' inkornsten. Dit onderscheid, in feite twee vormen van nieuwe inkornstenbelasting,
werd in zijn voorstellen echter onvoldoende uitgewerkt (Zie over de aanleiding Northcote
1862, p. 174-180 en verder Feuchtwanger 1975, p. 80 en 81).

226 Sir Robert Peel (1788-1850) was de oprichter van de Conservatieve Partij. Peel vormde
het eerste Conservatieve kabinet in 1834, waarvan ook Gladstone reeds als junior lord of
the Treasury deeI uitmaakte. Het programma van dit kabinet, het Tamworth Manifesto, bena-
drukte o.a. sterk de handhaving van law and order en bepleitte een goed georganiseerd
systeem van belastingheffmg. Zie uitgebreid over de betekenis van Peel: Northcote 1862,
p. 12-32 en 361-372.

227 Het tweede kabinet-Peel (1841-1846), ook wei aangeduid als 'one of the most memorable
of the century', is met name bekend geworden om de (her-)invoering van de inkomstenbelas-
ting in 1842 en 1846 (voor de eerste maaI is de inkornstenbelasting door William Pin, the
Younger ingevoerd in 1799; zie Dowell III 1965, p. 92-95). Bovendien werd in 1841 de
Poll Tax (huisbelasting per hoofd van de bevolking) - ondanks heftig verzet - voorgesteld
en met de begroting voor 1842 ingevoerd. AI deze belastingmaatregelen waren hoofdzakelijk
het werk van Gladstone, eerst in zijn hoedanigheid van vice-president of the Board of Trade
en vanaf 1843als president of the Board of Trade (zie voor de belastinghervonningen Dowell
III 1965, p. 105-122 en over Gladstones werk achter de schermen tussen 1841 en 1846
Feuchtwanger 1975, p. 42-44).

228 William Ewart Gladstone (1809-1898) was vooral door zijn ervaringen in de beide kabinetten
Peel (zie hiervoor noten 226 en 227) een overtuigd voorstander van vrijhandel geworden.
Deze diepgewortelde overtuiging bepaalde zijn standpunt ten aanzien van een verantwoorde
financiele politiek volledig. De kern van zijn opvattingen betreffende het te voeren financiele
en budgettaire beleid kwam neer op de volgende doelstellingen: zo laag mogelijke indirecte
belastingen op (ingevoerde) produkten; de invoering en zonodig aanpassing van een directe
belasting, en dan in het bijzonder de inkornstenbelasting; bij voorkeur zo laag mogelijke
uitgaven voor defensie en dientengevolge meer uitgaven voor sociale voorzieningen; en geen
tekort op de begroting (en bij een overschot zo snel mogelijk het afbetalen van de nationale
schuld). Deze politieke doelstellingen zouden in de tweede helft van de 1ge eeuw de
staatsfinancien volledig domineren (zie hierover uitgebreid Northcote 1862; Einzig 1959,
p. 205-211 en Feuchtwanger 1975, p. 78 en 79).
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december leidden tot de verwerping van de begroting door het Lagerhuis
en de val van het kabinet-Derby. Hiermee was voor de eerste keer in de
constitutionele geschiedenis van Engeland een kabinet ten val gebracht door
verwerping van de begroting door het Lagerhuis.F" Na deze nederlaag
verdween Lord Derby voorlopig van het politieke toneef'" en vormde
Lord Aberdeen'?' een kabinet van 'Peelites', Whigs en een radicaal.
Gladstone werd Chancellor of the Exchequer (1852-1855). Lord Palmer-
ston'" werd minister van binnenlandse zaken.

In 1853 diende Gladstone zijn eerste, belangrijke begroting in bij het
Lagerhuis vanuit zijn nieuwe behuizing in Downing Street. 233 Deze
begroting werd door Gladstone persoonlijk op 18 april ingediend en
toegelicht met een rede die vier uur en drie kwartier duurde.P' Reeds
onder Peel werd de begroting als instrument gebruikt om de lange-
termijnpolitiek van het kabinet te presenteren en vast te leggen. Ook
Gladstone hanteerde als echte 'Peelite' dit uitgangspunt, hetgeen met name
bleek uit de zeer complexe wetgeving die noodzakelijk was voor de
uitvoering van de voorgestelde (belastingjrnaatregelen.F" De voorstellen
waren politiek zeer gevoelig (ze leidden enige maanden eerder tot de val

229 Reeds voor 1852 was het herhaaldelijk voorgekomen dat individuele ministers en soms kabi-
netten nederlagen leden vanwege het verwerpen van een afzonderlijk (belasting- )voorstel.
Dit leidde soms tot het aftreden van een minister of een kabinet (zie het hiervoor genoemde
voorval in 1767 met Charles Townshend, noot 219).

230 Derby trok zich -zoals zoveel politici in die tijd, waaronder Gladstone en Disraeli- terug
op zijn landgoed en wijdde zich vervolgens geheel aan de vertaling van Homerus; in 1864
verscheen de vertaling van de Ilias (Van Caenegem 1982, p. 276, 277).

231 George Hamilton-Gordon, 4th earl of Aberdeen (1784-1860), was reeds minister van buiten-
landse zaken onder Peel en droeg ook als Prime Minister (1852-1855) primair de verantwoor-
delijkheid voor de Krimooriog tegen Rusland (1853-1856) en de daarmee samenhangende
stijging van de uitgaven voor defensie.

232 Henry John Temple, 3rd Viscount Palmerston (1784-1865) was eveneens een Whig liberaal
en zou Aberdeen als Prime Minister in 1855 opvolgen.

233 In februari 1853 verhuisde Gladstone en de Treasury vanuit de oude behuizing in Whitehall
naar no. 12 Downing Street, de officiele residentie van de Chancellor of the Exchequer,
later vemummerd tot no. 11. Vanuit dit pand wandelde Gladstone naar het Lagerhuis om
zijn begroting in te dienen op 18 april. In 1860 werd door hem het bekende, en nog steeds
in gebruik zijnde, rode begrotingskoffertje geintroduceerd.

234 Tot ongeveer 1848 was het gebruik dat de First Lord of the Treasury, tevens Prime Minister,
de begroting bij het Lagerhuis indiende. Het is nog eenmaal in 1908 voorgekomen dat de
First Lord de begroting indiende. Dit yond zijn oorzaak in het feit dat de begroting van 1908
hoofdzakelijk door Asquith zelf nog was opgesteld en hij slechts enkele weken eerder als
Chancellor of the Exchequer was opgevolgd door Lloyd George (Roseveare 1969, p. 192).

235 Zoals de consequenties van de afschaffing van 123 heffingen en de veri aging van 133 andere
heffingen. Bovendien schafte Gladstone protectiemaatregelen ten aanzien van voedsel, onver-
werkte materialen en halffabrikaten af (zie hierover uitgebreid Dowell IV 1965, p. 13-44).
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van Disreali), maar uiteindelijk besloot het kabinet na een drie uur durende
rede van Gladstone akkoord te gaan met de voorstellen.P" Tevens werd
afgesproken dat een eventuele verwerping van een van de belangrijke
voorstellen door het Lagerhuis als een vertrouwenkwestie zou worden
opgevat. 237 In het Lagerhuis vereisten de debatten over de voorstellen
inzake de inkomstenbelasting vier nachtelijke zittingen en ook in de
Committee of ways and means waren vele debatten noodzakelijk. Uiteinde-
lijk gingen Lager- en Hogerhuis volledig akkoord en was de naarn van
Gladstone als groot financier gevestigd. 238

In 1854 werd door Gladstone een begin gemaakt met het doorvoeren
van hervormingen binnen de Treasury. Aanleiding was het Northcote-
Trevelyan rapport?" dat vooral aanbevelingen betrof met betrekking tot
de recrutering van goed opgeleide ambtenaren voor de Treasury en andere
departementen. De uitvoering van de aanbevelingen zou uiteindelijk leiden
tot de allesoverheersende positie van de Treasury ten opzichte van de andere
departementen en daarvoor was de vorming van een elite-ambtenarenkorps
noodzakelijk."? Tevens werd in 1854 door Gladstone de Public Revenue
and Consolidated Fund Charges Act241 tot stand gebracht. Deze wet
reorganiseerde de wijze van inning van belastingen en heffmgen door lagere
overheden en stelde het einde van het begrotingsjaar definitief op 31
maart.i? Bovendien versterkte de wet de controlemogelijkheden van de
Treasury op inkomsten en uitgaven van de andere departementen aanzien-
lijk.243

236 Northcote 1862, p. 183-185.
237 Feuchtwanger 1975, p. 85.
238 Aldus Feuchtwanger 1975, p. 86; zie tevens Northcote 1862, p. 201-236.
239 Report on the Organization of the Permanent Civil Service, aan het parlement overgelegd

in februari 1854 (zie hierover Roseveare 1969, p. 168-170 en Hennessy 1989, p. 32-51).
240 Aanleiding tot het rapport en de maatregelen vorrnde vooral de kIacht dat rond 1840de Trea-

sury nog steeds niet in staat bleek de civiele uitgaven volledig en tot in detail te controleren.
Om tot een effectief controlemechanisme te komen dienden de bevoegdheden van de Treasury
te worden uitgebreid en het personeel aan een strenge selectie te worden onderworpen (zie
wat betreft het eerste tevens de latere Treasury-Minutes van 4 juli 1856 en 25 mei 1870
in Roseveare 1973, p. 205-210 en wat betreft het laatste Hennessy 1989, p. 31-32 en 36-51).

241 17 & 18 Vic. c. 94.
242 Met deze wet kwam een einde aan het Middeleeuwse systeem van financiele kwartaalterrnij-

nen: het eerste kwartaal eindigde op Christmas Day.(25 december); het tweede kwartaal
op Lady Day (25 maart); het derde kwartaal op SI. John the Baptist's Day (24 juni) en bet
vierde kwartaal op Michaelmas (29 september), tevens het einde van het financiele jaar.

243 Holdsworth XIV 1964, p. 112.
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Tijdens zijn eerste peri ode op de Treasury werd Gladstone tegen zijn
zin geconfronteerd met extra defensie-uitgaverr'" vanwege de oorlog van
Engeland tegen Rusland op de Krim (1853-1856). Dit verhinderde Gladstone
zijn financiele ideeen in praktijk te brengen: in plaats van afschaffmg van
de inkomstenbelasting (in 1860) werd het tarieftothetmaximum opgevoerd
om het begrotingstekort van £ 94 miljoen te kunnen bestrijden. Hiemaast
waren sinds 1850 de kosten voor sociale voorzieningen sterk opgelopen.t"
Pas in zijn volgende periode als Chancellor of the Exchequer kon Gladstone
financieel orde op zaken stellen.?" In de tussenperiode was Gladstone
van de Tories overgestapt naar de WhigS.247

In 1856-1857 werden in het Lagerhuis initiatieven genomen om tot een
betere controle op de rekeningen te komen. Met name de rapporten van
de in 1856 opgerichte Select Committee on Public Monies?" hebben veel
invloed gehad op de totstandkoming van een vaste Public Accounts
Committee in 1861 op voorstel van Gladstone. Deze commissie werd niet
- zoals in het verleden - samengesteld uit vaste deskundige leden maar
werd iedere zitting van het parlement opnieuw samengesteld. WeI had de
commissie alle bevoegdheden van een gewone select committee. De
commissie zou uitgroeien tot een van de tot op de huidige dag meest
gezaghebbende en gevreesde commissies van het Lagerhuis. 249 Bovendien
werd de positie van de Public Accounts Committee nog aanzienlijk versterkt
door de ondersteunende functie van de in 1866 in het leven geroepen
Comptroller and Auditor General (zie hieronder). Vervolgens werd in 1857
een nieuw systeem van universe le dubbele boekhouding voor aIle departe-

244 De kosten beliepen in totaal ongeveer £ 70 miljoen. Ongeveer de helft van dit bedrag kon
uit leningen worden gefinancierd.

245 Tussen 1850 en 1860 was er sprake van een uitgavenexplosie: de totale uitgaven van de
centrale overheid bedroegen in 1850: £ 50 miljoen en in 1860: £ 73 roiljoen (in 1870 was
men weer terug op £ 50 miljoen). Erskine May spreekt van het begin van de welvaartsstaat
(Erskine May III 1874, p. 419 en 420 en Northcote 1862, p. 384-394 wat betreft de cijfers).

246 Zie met name de Budget Speech van Gladstone in het Lagerhuis op 10 februari 1860 over
het verband tussen de groei van de overheidsuitgaven en de groei van de welvaart in Bridges
1964, p. 220 en 221 en de mening van een toeschouwer: Northcote 1862, p. 351-355.

247 Op 6 juni 1859 volgde de oprichting van de Liberal Party op een -informele- bijeenkomst
onder leiding van Palmerston en Russell (Feuchtwanger 1975, p. 105).

248 Chubb 1957, p. 28 en 261 (schema); voorzitter van de commissie was Sir Francis Baring,
de latere Lord Northbrook (1796-1866) die al een heel-financieel- verieden achter zich had
o.a. als lid van het Lagerhuis (1826-1865), Chancellor of the Exchequer (1839-1841) en
First Lord of the Admiralty (1849-1852). De rapporten legden de basis voor alle
hervormingen van de volgende negen jaren onder Gladstone.

249 Einzig 1959, p. 233 en 234, Hanham 1969, p. 157 en 158 en Garrett 1992 p. 132 en 146.
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menten ingevoerd, hetgeen de controlemogelijkheden van de Treasury
aanzienlijk verbeterde. 250

In juni 1859 keerde Gladstone terug als Chancellor of the Exchequer
onder Lord Palmerston (1859-1865) en Lord Russell (1865-1866). Indeze
periode werd Gladstones positie geleidelijk versterkt, met name vanwege
het feit dat de Treasury-raad vanaf 1856 niet meer regelmatig bijeen
kwam.i" In de zomer van 1859 presenteerde Gladstone reeds een
interimbegroting waarin de financiele principes van Peel weer duidelijk
tot uitdrukking kwamen.i" Begin 1860 stelde Gladstone een begroting
op die geheel gebaseerd was op het (vrij)handelsverdrag met Frankrijk.
Door een renteverlaging op de Nationale Schuld werd £ 2 miljoen aan extra
inkomsten ontvangen maar de inkomstenbelasting leverde nog maar £ 12
miljoen op. Op 10 februari 1860 presenteerde Gladstone in een vier uur
durende toespraak aan het Lagerhuis zijn begroting. Hij stelde drie
belangrijke maatregelen voor: ten eerste zouden de heffmgen op ongeveer
vierhonderd artikelen worden afgeschaft; ten tweede werd de inkomsten-
belasting geheel vernieuwd en werd een nieuw tarief voorgesteld en ten
derde werd voorgesteld de accijns op papier af te schaffen. Dit laatste
voorstel was echter zeer omstreden.i" Het Lagerhuis ging akkoord met
de voorstellen maar het Hogerhuis verwierp het voorstel tot afschaffmg
van accijns op papier. Met dit besluit van het Hogerhuis dreigde een con-
stitutionele crisis.?" Nog nooit in de geschiedenis had het Hogerhuis een
voorstel tot belastingintrekking verworpen.i" Na de nodige consternatie

250 Roseveare 1969, p. 138.
251 Holdsworth X 1938, p. 488, noot 6.
252 Gladstone erfde een tekort van £ 5 miljoen op de begroting van zijn voorganger. Geheel

overeenkomstig zijn principes werd de oplossing niet gezocht in het verhogen van indirecte
belastingen ofhet aangaan van leningen maar verhoogde hij de inkomstenbelasting (North cote
1862, p. 348-351 en Feuchtwanger 1975, p. 108).

253 Northcote 1862, p. 351-355; Hanham 1969, p. 182 en 183; Feuchtwanger 1975, p. 109
en 110 en Clarke 1978, p. 165-167. Gladstone hield zich overigens tijdens deze lange
toespraak op de been door regelmatig een slokje te nemen van een mix van eieren en wijn
dat door mrs. Gladstone was samengesteld. Het is sindsdien gebruik dat de Chancellor tijdens
de budget speech zich voorziet van sterke drank. Lawson gebruikte in 1984 whisky-soda
en in latere jaren witte wijn (Lawson 1992, p. 328)

254 Temeer omdat Lord Palmerston zich ook een tegenstander van het voorstei toonde; zie over
deze crisis Erskine May II 1871, p. 108-112.

255 Idem; het Lagerhuis had in het verleden wei erkend dat het Hogerhuis een constitutioneel
recht had 'to negative the whole of a money bill'. Toch werd deze daad van het Hogerhuis
beschouwd als een schending van de ongeschreven regels waarop de privileges van het Lager-
huis zijn gebaseerd.
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en opwinding in het Lagerhuis diende Lord Palmers ton op 5 juli 1860 drie
resoluties in die het geschil moesten beslechten. De eerste resolutie stelde:

'That the right of granting aids and supplies to the crown is in the commons
alone';

de tweede resolutie luidde:

'That although the lords had sometimes exercised the power of rejecting bills relating
to taxation, yet the excercise of that power was justly regarded by this House with
peculiar jealousy, as affecting the right of the commons to grant supplies and to provide
the ways and means for the service of the year';

en de derde resolutie luidde:

'That to secure to the commons their rightful control over taxation, this House
has in its own hands the power so to impose and remit taxes, and to frame bills
of supply, that the right of the commons as to the matter, manner, measure,
and time, may be maintained inviolate'. 256

Op 6 juli 1860 aanvaardde het Hogerhuis de drie resoluties unaniem en
was de crisis bezworen.

In de begroting voor 1861 stelde Gladstone, ondanks ernstige bezwaren
van Palmers ton, 257 de maatregel weer voor maar nu was het voorstel in
een alomvattend wetsvoorstel inzake belastingen en heffrngen vervat. Lager-
en Hogerhuis aanvaardden nu de begrotingsvoorstellen, inclusief de nog
steeds omstreden afschaffing van accijns op papier. Met deze handelwijze
van Gladstone werd het gebruik geintroduceerd dat aile financiele
maatregelen van de regering in een voorstel - de Finance bill - zouden
worden opgenomen.l"

In de daaropvolgende jaren tot 1866 slaagde Gladstone er beter in om
zijn vrijhandelprincipes in de praktijk te brengen. De totale uitgaven daalden
van £ 72 miljoen in 1861 tot £ 66 miljoen in 1865 en de inkomstenbelasting
kon in dezelfde periode worden gehalveerd.i" Met de dood van Lord

256 Geciteerd in Taswell-Langmead 1946, p. 613; zie tevens hiervoor 3.1.1.2, noot 90.
257 Hetgeen de verschillen van opvattingen tussen Prime Minister, tevens First Lord of the Trea-

sury en de Chancellor of the Exchequer -die aan het langsteeind trok- nogrnaals ontstreepte.
Bovendien weigerde Palmerston in het kabinet de verwerping van de begroting van Gladstone
als een wantrouwensvotum op te vatten (Feuchtwanger 1975, p. 111).

258 Holdsworth XIV 1964, p. 150.
259 Feuchtwanger 1975, p. 112.
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Palmers ton in 1865 veranderde ook het politieke klirnaat en waren er meer
mogelijkheden tot hervormingen ontstaan.i'" Het belangrijkste resultaat
was in dit verband de totstandkoming van The Exchequer and Audit Depart-
ments Act 1866.261 De wet legde in feite de ontwikkelingen van de
voorgaande jaren vast. Als belangrijkste kenmerk van de wet kan de
bevoegdheidsuitbreiding van de Treasury worden beschouwd. Vanaf 1866
kan men praktisch van een financiele suprematie van de Treasury over de
andere departementen spreken.P? Hiernaast zou de totstandkoming van
het ambt van Comptroller and Auditor General een belangrijke ondersteu-
ning van de controletaken van de Treasury en de Public Accounts Committee
van het Lagerhuis blijken."" De Comptroller and Auditor General kwam
aan het hoofd te staan van het Exchequer and Audit department (in 1984
omgevormd tot het National Audit Office).

Na de conservatieve kabinetten- Derby (1866-1868) en -Disraeli (1868)
keerde Gladstone in 1868 terug maar nu als Prime Minister van een liberaal
kabinet met Robert Lowe264 als Chancellor of the Exchequer. Dit kabinet
zette de hervormingen verder voort maar is meer bekend geworden om
initiatieven op andere terreinen dan dat van de financiele wetgeving.t"
In 1873 verhuisde Lowe echter naar het ministerie van binnenlandse zaken
en werd Gladstone tevens Chancellor of the Exchequer. Gladstone wilde
voor 1874 een zodanige begroting opstellen dat de inkomstenbelasting zou
kunnen worden afgeschaft en er desalniettemin sprake kon zijn van een
overschot op de begroting. Dit bracht hem in conflict met de ministers
Goschen (Admiralty) en Cardwell (War office) die weigerden hun begroting
op verzoek van Gladstone te verlagen. Hierop reageerde Gladstone, door
met instemming van aIle ministers, het Lagerhuis te ontbinden en verkie-
zingen uit te schrijven.t'" Deze verkiezingen van januari 1874 werden
een grote nederlaag voor de liberalen en Gladstone trok zich terug uit de

260 Met de dood van Lord Palmerston was de laatste politicus van een generatie van v66r de
Reform Act van 1832 verdwenen. Palmerston had, zoals Bagehot het noemde, een "great
prohibitive power" (Bagehot 1963, p. 269 en Holdsworth XIV 1964, p. 149 en 154).

261 29 & 30 Vic. c. 39; zie tevens hiervoor 3.1.1.3.
262 ZiehieroveruitgebreidHoldsworthXIV 1964, p. III en 112en Roseveare 1969, p. 138-143.
263 Anson lib, 1935, p. 190.
264 Robert Lowe, Viscount Sherbrooke (1811-1892) vooraanstaand politicus van de -inmiddels

ook statutair opgerichte- liberale partij.
265 Feuchtwanger 1975, p. 149 spreekt van een van de belangrijkste kabinetten uit de 1ge eeuw

op het gebied van de sociale wetgeving.
266 Roseveare 1969, p. 194.
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politiek maar bleef lid van het Lagerhuis nadat hij een peerage had gewei-
gerd.""

Voor de tweede maal keerde Gladstone terug als Prime Minister in
1880.268 Dit kabinet (1880-1885)269 heeft veel minder hervormingen
doorgevoerd dan zijn eerste kabinet maar is weI van enorme betekenis
geweest voor de democratisering van het kiesstelsel. Het kabinet kwam
geheel onverwacht ten val op 8 juni 1885 toen het Lagerhuis met een
meerderheid van twaalf stemmen de begroting verwierp. 270 Hierop vormde
de conservatief Lord Salisbury?" een kabinet van juni 1885 tot januari
1886, waarna Gladstone voor korte tijd terugkeerde totdat dezelfde Salisbury
na de verkiezingen zijn tweede kabinet samenstelde (1886-1892).

In 1892 vormde Gladstone na verkiezingen zijn vierde en laatste kabinet
(1892-1894). Gladstone bleef - ondanks of dank zij zijn hoge leeftijd
- zijn principes trouw, hetgeen in 1894 leidde tot een conflict met zijn
ministers over de hoogte van de uitgaven voor de Navy. Maar het tij was
inmiddels al gekeerd, want sinds ongeveer 1877 bepaalden niet meer de
beginselen van de vrijhandel de begrotingen maar namen in een geleideJijk
maar voortdurend proces de uitgaven voor defensie en sociale voorzieningen
toe.272Deze uitgavenexplosie veranderde het karakter van de begrotingen
ingrijpend. De inkomstenbelasting werd permanent geheven en nieuwe
inkomstenbronnen werden aangeboord.?" Nadat al eerder een Chancellor
of the Exchequer was afgetreden in verband met de uitgavenexplosie.F"

267 Hij wijddezich vervolgens aan het vertalen van Homerus. Gladstone trok zich formeel tevens
terug als leider van de liberale partij injanuari 1875 (Feuchtwanger 1975, p. 178; zie tevens
naar aanIeiding van de publikatie van The Gladstone Diaries: Peter Clarke, God's great
statesman, in: The Times Literary Supplement, May 18-24 1990, p. 515-517).

268 Met name in zijn verkiezingstoespraak in zijn kiesdistrict Midlothian op 29 november 1879
verdedigde Gladstone nog eens duidelijk zijn financiele politiek gebaseerd op het principe
van de vrijhandel. (zie: Speeches in the Corn Exchange and Waverly Market, Edinburgh,
Saturday, November 29, 1879, in Gladstone 1879, p. 148-151).

269 Ook in zijn tweede kabinet was Gladstone van 1880 totjuni 1882 naast Prime Minister tevens
Chancellor of the Exchequer.

270 Feuchtwanger 1975, p. 228.
271 Robert Cecil, 3rd Marquess of Salisbury (1830-1903).
272 Roseveare 1969, p. 191; in 1870 beliepen de totale uitgaven £ 50 rniljoen en in 1894 £ 101

rniljoen.
273 Zoals belastingen op sterke drank en andere consumptie-artikelen. Overigens was Gladstone

in zijn dertiende en laatste begroting van 1882 reeds gedwongen de inkornstenbelasting met
dertig procent te verhogen (Dowell II11965, p. 111-113).

274 Lord Randolph Churchill trad in 1887 af als Chancellor of the Exchequer onder Salisbury
omdat hij zich niet langer meer verantwoordelijk kon voelen voor de gestegen uitgaven.
Ook Churchill wenste de defensie-uitgaven in vredestijd te verlagen. Hij vroeg om een
verlaging van £ 1 rniljoen, maar de overige leden van het kabinet weigerden aan zijn wens
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was Gladstone in 1894 een roepende in de woestijn geworden (hij achtte
het voorstel tot invoering van inkomensafhankelijke belastingen levensge-
vaarlijk). Er resteerde hem niets meer dan af te treden en zich defmitief
terug te trekken uit de politiek.l"

De peri ode-Gladstone had ook consequenties voor de wijze van
begrotingsbehandeling door het Lagerhuis. Behalve de hiervoor reeds
gemelde Public Accounts Committee die vooral vanaf 1866 succesvol bleek
te functioneren, werd het toezicht op de aangevraagde gelden (Supplies)
aanzienlijk versterkt. Halverwege de 1ge eeuw werden jaarlijks vrij
gedetailleerde estimates die alle uitgavenposten omvatten aan het parlement
gepresenteerd. Deze estimates werden, vaak in detail, onderzocht door een
Committee of Supply. Dit was een langdurig proces, mede gelet op het feit
dat het aantal Supply Days onbeperkt was.?" Aan het einde van de 1ge
eeuw verschoof het karakter van de debatten meer naar de hoofdlijnen van
het regeringsbeleid.?" In 1896 werd dan ook besloten het aantal Supply
Days op een maximum van twintig dagen te stellen.i" Voor het eerst
werd met dit besluit de praktijk van de 'guillotine' gemtroduceerd in de
Supply-procedure.279 Deze procedure zou in essentie tot 1982 worden

gevolg te geven. In zijn rede bij zijn aftreden op 27 januari 1887 in het Lagerhuis stelde
Churchill o.a.: "It was only when I found from the views they held that they were absolutely
unable to make even the beginning of an effort to return to a more normal State of expenditure
that I was forced ... to send in my resignation to Lord Salisbury" (geciteerd in Einzig 1959,
p. 226).

275 Roseveare 1969, p. 191 en Feuchtwanger 1975, p. 269-271; de laatste auteur geeft aan dat
Gladstone de interne tegenstellingen in het kabinet over de naval estimates geheim hield
voor het staatshoofd en dat hij de oorzaak van zijn aftreden weet aan zijn afnemende
gezichtsvermogen. Op 1 maart 1894 zat Gladstone de laatste kabinetsvergadering voor en
's-middags hield hij zijn laatste rede in het Lagerhuis waarin hij onder meer stelde dat de
positie van het Hogerhuis in de toekomst het grootste probleem zou worden. De volgende
dag bezochten Gladstone en zijn vrouw koningin Victoria op Windsor Castle die hem op
de meest eervolle wijze ontslag verleende.

276 Na de indiening van de estimates in maart duurde het vaak:tot het reces in augustus alvorens
het Lagerhuis met zijn onderzoek klaar was (Einzig 1959, p. 242).

277 Dit leidde vaak: tot langdurige algemene debatten zowel in de Committee of Supply als in
de plenaire vergadering van het Lagerhuis. Bovendien werd veel gebruik gemaakt van de
mogelijkbeid tot amendering van de regeringsvoorstellen, vooral op het terrein van de
buitenlandse politiek (Einzig 1959, p. 242, 243).

278 Einzig 1959, p. 245; vele select committees hadden een wijziging in de procedure reeds
aanbevolen aangezien de estimates na 1877 (zie hiervoor noot 272) steeds complexer werden
en meer onderzoek vergden.

279 Idem; de estimates dienden uiterlijk 5 augustus te worden vastgesteld en iedere stemming
die niet binnen de Supply Days had plaatsgevonden, diende vervolgens zonder debat te
geschieden.
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gehandhaafd.i" Na de nodige onenigheid over het karakter van de Supply
Days werd in 1902 door de National Expenditure Committee aanbevolen
een aparte estimates Committee op te richten met het doel het Lagerhuis
te ontlasten van langdurige debatten over de estimates. In 1912 volgde de
formele oprichting van de estimates Committee die vanaf dit jaar het nodige
vooronderzoek zou gaan verrichten. Het werk van de Supply Committees
werd overigens geleidelijk een formaliteit. 281

Een andere consequentie van de invoering van gedetailleerde estimates
rond 1850 was de vraag of een kabinet diende af te treden dan wel het
parlement te ontbinden indien het Lagerhuis een estimate amendeerde. In
het algemeen waren regering en parlement in de tweede helft van de 1ge
eeuw de opvatting toegedaan dat amende ring op een ondergeschikt punt
van de regeringsvoorstellen niet behoefde te leiden tot het aftreden van het
kabinet of tot parlementsontbinding.P' Hierbij dient te worden bedacht
dat regeringsnederlagen over de estimates zeer weinig voorkwamen in deze
periode.i" Slechts het verwerpen van de begrotingsvoorstellen als geheel
of een belangrijk (financieel) deel ervan leidde tot het aftreden van een
kabinet of ontbinding van het parlement (zie de hiervoor genoemde gevallen
in 1852 en 1885).

Een verschijnsel dat in de hier beschreven periode ook de aandacht van
het parlement vergde, waren de Votes of Credit. Aanvankelijk (in de 18e
eeuw) werd een Vote of Credit gezien als een ongebruikelijke maatregel
om de - onvoorziene - financiele gevolgen van een oorlog op te vangen.
In de tweede helft van de 1ge eeuw werden Votes of Credit echter ook voor
veel minder belangrijke oorlogsuitgaven gebruikt.i" Herhaaldelijk maakte

280 Op 19 juli 1982 besloot het Lagerhuis zijn reglement zodanig te veranderen dat de Supply
Days werden afgeschaft en in plaats daarvan werd een aantal dagen aan de oppositie toegekend
om vrijelijkonderwerpen aan de orde te stellen zonder direct verband met de estimates (Erski-
ne May 1989, p. 261 en 703, 704).

281 Einzig 1959, p. 246 en 247; de Committees on Supply zijn in 1967 afgeschaft (Wade/Bradley
1985, p. 198).

282 Zo stelde Lord Russell op 6 mei 1851 na een nederlaag op een ondergeschikt punt van de
estimates in het Lagerhuis: "1 consider that all those questions upon which the House of
Commons, representing the country, have peculiar claims to have their opinions listened
to and upon which the Executive Government may very fairly, without any loss of its dignity-
provided they maintain a sufficient revenue for the credit of the country and for its
establishments- reconsider any particular measures of finance they have proposed". Deze
visie werd zowel door Tory als Liberale politici gedurende de gehele 1ge eeuw gedeeld
(Einzig 1959, p. 264).

283 Zie voor een overzicht van een aantal gevallen van arnendering van de estimates op onderge-
schikte punten tussen 1850 en 1921 Einzig 1959, p. 266-275.

284 Zoals voor de Zulu oorlog (1879), de Ashanti oorlog (1874) en bet ontslag en de
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de in 1861 opgerichte Public Accounts Committee bezwaren tegen het
gebruik van dit middel aangezien het de controle van het parlement op de
verleende kredieten ontliep. Pas na lange discussies en precedenten'"
werden in de loop der jaren regels opgesteld die de Votes of Credit aan
voorwaarden onderwierpen. Meestal trachtte de Treasury de aanvraag voor
incidentele uitgaven in de vorm van een Supplementary Estimate naar het
parlement te sturen zodat de normale wijze van behandeling mogelijk was.
Desalniettemin bleven Votes of Credit noodzakelijk, zoals bij het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog en in 1943 en 1944 tijdens de Tweede
Wereldoorlog.l" In 1884 slaagde het Lagerhuis erin het gebruik van de
door een Vote of Credit toegestane middelen te beperken tot het begrotings-
jaar waarin het krediet werd toegestaan. Inonvoorziene omstandigheden,
zoals militaire ondememingen, zijn Votes of Credit nog altijd mogelijk.""

Een soortgelijke crisissituatie als in 1860 deed zich wederom rond 1910
voor. Dit conflict zou beslissend worden voor de verhoudingen tussen het
Lagerhuis en het Hogerhuis ten aanzien van begrotingswetgeving.

Sinds 1905 waren de liberalen aan de macht onder leiding van Campbell-
Bannerman. 288 De verkiezingen van januari 1906 leverde een grote
meerderheid voor de liberale partij op en het kabinet kon derhalve
aanblijven. Vanwege gezondheidsredenenmoest Campell-Bannerman zich
echter terugtrekken ten gunste van zijn Chancellor of the Exchequer
Asquitlr'" die hem op 5 april 1908 opvolgde als Prime Minister. Lloyd
George"? volgde Asquith op als Chancellor of the Exchequer. In 1909

pensioenregeling van generaal Gordon (1884) (Einzig 1959, p. 277).
285 Zoals de Vote of Credit van £ 2 miljoen voor de Frans-Duitse oorlog in 1870-71, verleend

op 2 augustus 1870en de Vole of Credit van maar liefst £ II miljoen voor militaireen marine
operaties in de Middellandse Zee, verleend op 27 april 1885. (Einzig 1959, p. 277 en 278).

286 Voor de Eerste Wereldoorlog vroeg de regering een krediet van £ 100 miljoen en op 22
juli 1943 maar Iiefst £ 1000 miljoen zonder enige nadere toelichting op de aard van de
bestedingen (Einzig 1959, p. 278 en 281).

287 Erskine May 1989, p. 702 en 703.
288 Sir Henry Campbell-Bannerman (1836-1908) was sinds 18991eider van de -intern diep ver-

deelde- liberale partij in het Lagerhuis nadat hij reeds in eerdere liberale kabinetten tussen
1871 en 1895 diverse kabinetsposten had bekleed.

289 Herbert Henry Asquith, vanaf 1925 1st earl of Oxford and Asquith (1852-1928), was reeds
onder Gladstone van 1892-1894 minister van binnenlandse zaken en werd in 1908 automatisch
leider van de liberalen na het overlijden van Campbell-Bannerman op II april (zie zijn eigen
herinneringen in Asquith II 1926, p. 50-54).

290 David Lloyd George, in 1945 1st earl Lloyd-George of Duyfor (1863-1945) werd beschouwd
als de leider van de radicale vleugel binnen de liberale partij en werd in 1905 door Campbell-
Bannerman benoemd tot president van de Board of Trade.
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diende Lloyd George zijn eerste begroting in. Deze legendarische begroting
die de geschiedenis zou ingegaan onder de term 'People's Budget' trachtte
een aanzet te geven tot een forse uitbreiding van de sociale voorzieningen
ten koste van de defensie-uitgaven. Bovendien beschouwde Lloyd George
een hoge belastingdruk ter fmanciering van zijn voorstellen als een zaak
van sociale rechtvaardigheid.P' Desalniettemin vertoonden de voorstellen
een tekort van £ 16 miljoen. Reeds begin maart 1909 begon het kabinet
aan een serie van veertien zittingen alvorens men intern op een lijn kon
komen. Op 29 april volgde de indiening van de begroting door Lloyd
George bij het Lagerhuis. Lloyd George sprak vier en een half uur.
Vanwege heftige oppositie van de Conservatieven tegen met name de
invoering van de Land Tax waren maar liefst 554 stemmingen nodig
alvorens de begroting in haar geheel werd goedgekeurd op 4 november. 292

Vervolgens werd de Finance Bill doorgestuurd naar het Hogerhuis. Reeds
tijdens de zomer waren er al signalen dat het Hogerhuis vanwege zijn
constante conservatieve meerderheid en het precedent van 1860 de Finance
Bill lOU verwerpen. Asquith achtte dit ondenkbaar.F" Toch werd de
begroting met een stemverhouding van 350-75 op 30 november door het
Hogerhuis verworpen.i" Op dat moment ontstond binnen de liberale meer-
derheid in het kabinet en het Lagerhuis verdeeldheid over de vraag wat
er nu diende te gebeuren. Het contlict tussen Lager- en Hogerhuis dat men
meer dan 650 jaar had weten te vermijden, kwam met deze uitslag tot een
uitbarsting. Binnen vierentwintig uur nam het Lagerhuis op voorstel van
de regering een resolutie aan die stelde:

'That the action of the House of Lords in refusing to pass into law the financial
provision made by this House for the service of the year is a breach of the
Constitution and an usurpation of the rights of the Commons'. 295

Op 3 december volgde ontbinding van 'the best Parliament for the people
this country had seen' .296 De verkiezingen van januari 1910 leverde geen

291 Lloyd George stelde als grondslag voor de belastinginkomsten -naast allerlei andere belasting-
maatregelen die de welgestelden raakten- de Land Tax voor die de extra inkomsten van de
opbrengsten van landeigendommen afroomde en daarmee tevens de waarde van de grond
ingrijpend wijzigde (Einzig 1959, p. 308).

292 Asquith II 1926, p. 67-71, Einzig 1959, p. 308 en 309 en Koss 1976, p. 113 en 114. De
stemverhouding over de Finance Bill was 379-149.

293 Asquith II 1926, p. 73 en Koss 1976, p. 115.
294 Asquith II 1926, p. 76.
295 Geciteerd in Asquith II 1926, p. 77.
296 Aldus de bewoordingen van John Elliot Burns, leider van de socialisten en lid van het kabinet-
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duidelijke meerderheid voor de liberalen op en het kabinet bleef aan met
steun van Labour en Ierse Nationalisten. Dit resultaat was niet te interprete-
ren als een mandaat voor drastische hervormingen. Lange tijd bleven binnen
de regeringscoalitie en bij Asquith persoonlijk twijfels bestaan over de
oplossing van de constitutionele crisis. 297 Uiteindelijk werd besloten een
Parliament Bill in te dienen die brede hervormingen van de constitutionele
verhoudingen beoogde, waaronder een herziening van de bevoegdheden
van het Hogerhuis. 298 Inmiddels werd de begroting voor 1909 opnieuw
ingediend en goedgekeurd zowel door het Lagerhuis als het Hogerhuis.
Ruim eenjaar na de eerste indiening ontving de begroting haar Royal Assent
op 29 april 1910.299 De Parliament Bill werd, mede gelet op het aantreden
van het nieuwe staatshoofd George V op 6 mei 1910, nu verder besproken
in een geheim overleg tussen de regering en de oppositie. Dit overleg liep
in november op niets uit, waarop wederom het parlement ontbonden en
in december verkiezingen volgde.P? De uitslag bracht praktisch geen
wijzigingen aan in de politieke krachtsverhoudingen. 301 Wederom passeer-
de de Parliament Bill het Lagerhuis. Het Hogerhuis trachtte het voorstel
nog te amenderen maar het Lagerhuis verwierp vervolgens aile amendemen-
ten. De climax werd tenslotte op 21 juli 1911 bereikt toen Prime Minister
Asquith meedeelde dat: 'In the circumstances, should the necessity arise,
the Government will advise the King to exercise his Prerogative to secure
the passing into law of the [parliament] Bill in substantially the same form
in which it left the House of Commons; and His Majesty has been pleased

Asquith. (Asquith II 1926, p. 164).
297 Koss 1976, p. 118-120; het staatshoofd, Edward VII, kon geen garantie geven dat hij in

het geval van een patstelling bereid zou zijn van zijn prerogatief gebruik te maken om enige
honderden nieuwe peers te creeren om daarmee een progressieve meerderheid in het
Hogerhuis te bewerksteJlingen (Asquith II 1926, p. 80-85).

298 Zie de rede van Asquith van 29 maart 1910 in het Lagerhuis die aan de indiening van het
voorstelop 11 april voorafging in Evans/Jack 1984, p. 370-376; Asquith meldt bier o.a.
de precedenten van 1628 (Petition of Right), de resoluties van 1671 en 1678 (zie hiervoor
3.1.1.2 na noot 89) en de resoluties van 1860 van Palmerston: "Those great parliamentary
Acts and Declarations constitute the ground work of financial autonomy" (p. 372). Vervolgens
beroept Asquith zich op Erskine May, Dicey en Bagebot die allen van mening zijn dat de
Kroon bet prerogatief bezit om in het geval van een 'deadlock' tussen Commons en Lords
een aantal nieuwe peers te benoemen (p. 374 en 375).

299 Taswell-Langmead 1946, p. 615, noot (0).
300 Idem, p. 615 en 616; bierop stelde Lord Landsdowne voorde behandeling van de Parliament

Bill in tweede lezing op te schorten; zie verder Asquith II 1926, p. 89-94.
301 Zowel de liberalen als de unionisten (conservatieven) bebaalden 272 zetels (Koss 1976, p.

126).
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to signify that he will consider it his duty to accept, and act on, that
advice'.302 Op 10 augustus volgde het fmale debat in het Hogerhuis
waarbij Lord Morley, de leider van de regering in het Hogerhuis, het
dreigement van Asquith nog eens herhaalde.?" Met 131 tegen 114
stemmen en vele onthoudingen ging het Hogerhuis akkoord met de
Parliament Bill zoals die door het Lagerhuis was voorgesteld.?" De
aanneming van de Parliament Act van 18 augustus 1911 (zie hiervoor 3.1.1)
betekende het defmitieve einde van het vetorecht van het Hogerhuis ten
aanzien van alle financiele wetgeving.

3.2.7 De ontwikkeling van het commissiesstelsel (1912-1992).

Reeds in de tweede helft van de 1ge eeuw bleek de toen vigerende Supply -
procedure van het Lagerhuis ontoereikend om ook een effectieve controle
op de estimates uit te oefenen. De estimates die geleidelijk in omvang
toenamen, dienden, zo was de algemene opinie, door een aparte commissie
uit het Lagerhuis te worden behandeld. Na een mislukt experiment met
een dergelijke commissie in 1887-1888,305werd dit vraagstuk aan de in
1902 ingestelde National Expenditure Commission voorgelegd.l" Met
name de goede ervaringen met de Public Accounts Committee van 1861
bleken een belangrijke stimulans om tot de instelling van een Estimates
Committee over te gaan. Vanwege verzet van opeenvolgende kabinetten
werd echter het voorstel tot het instellen van een Estimates Committee pas

302 Geciteerd in Koss 1976, p. 127 en Asquith II 1926, p. 97 en 98.
303 Lord Morley, Leader of the House of Lords, stelde o.a: "If the bill should be defeated to-

night, His Majesty would assent to a creation of peers sufficient in number to guard against
any possible combination of the different parties in opposition, by which the Parliament
Bill might again be exposed a second time to defeat" (geciteerd in Asquith II 1926, p. 102).

304 Vele Lords, onder leiding van de Earl of Halsbury , persisteerden in hun houding en stemden
tegen het voorstel. Echter, een nog groter deel van de Lords onthield zich van stemming
om te voorkomen dat het staatshoofd gedwongen werd van zijn zelden gehanteerde prerogatief
gebruik te maken. (Overigens rnaakte koningin Anne in 1711-1712 gebruik van haar
prerogatief om een dozijn Tory peers te creeren ten einde het Verdrag van Utrecht
geratificeerd te krijgen.) De uitslag van de stemming was voor sommige Lords een zeer
grote teIeursteIling: Lord Curzon speelde de Pied Piper (de rattenvanger van Hamelen) en
liet een zak met 37 dode ratten in de regeringslobby achter (Asquith II 1926, p. 104).

305 De commissie werd ingesteld met het oog op de beslechting van ernstige politieke tegenstellin-
gen (Chubb 1957, p. 88).

306 Deze commissie had de opdracht "to inquire whether any plan can be advantageously adopted
for enabling the House, by Select Committee or otherwise, more effectively to make an
examination not involving criticisms of policy, into the details of National Expenditure"
(geciteerd in Chubb 1957, p. 88 en 89).

281



Hoofdstuk 3

in 1910 in het Lagerhuis gedaan.?" Nadat de Chancellor of the Exchequer
Lloyd George in 1912 uiteindelijk ook akkoord ging met de aanbeveling
van de commissie''" werd de Estimates Committee in 1912 voor de periode
van een jaar ingesteld.P" De commissie behandelde per jaar de estimates
van een departement en werd in 1913 en 1914 opnieuw voor een jaar
ingesteld. Mede vanwege het beperkte beleidsterrein van de commissie en
de zwakke personele samenstelling en ondersteuning werd de commissie
in 1914 opgeheven."?

Inmiddels had zich binnen de Treasury een belangrijke ontwikkeling
voorgedaan die er uiteindelijk toe zou leiden dat de Treasury ook formeel
het toezicht zou krijgen over alle andere departementen. Dit toezicht lag
voomamelijk in het feit dat de Treasury geleidelijk de organisatie en het
beheer van de Civil Service naar zich toetrok. Reeds in 1910 werd door
een besluit van de Treasury-raad vastgesteld dat de Treasury te allen tijde
onderzoek mocht verrichten naar de betaling en de aantallen ambtenaren
op elk ander departement van de rijksoverheid."! Ook de aanbevelingen
van de MacDonell Royal Commission on the Civil Service van 1912-1914
waren gericht op het toezicht van de Treasury over de Civil Service. 312

Veel belangrijker en verstrekkender zouden echter de aanbevelingen van
de Haldane-commissie inzake de Civil Service zijn. Op 7 januari 1919
verscheen het rapport van de Haldane-commissie inzake The Machinery
of Government. Zoals de titel al suggereert had het rapport betrekking op
het hele overheidsapparaat. 313 Wat betreft de financien stelde de commissie

307 Met name de kabinetten-Balfour (1902-1905) en Campbell-Bannerman (1905-1908) bleken
zich tegen de instelling van een dergelijke commissie te verzetten (Einzig 1959, p. 256).

308 Het genoemde voorstel was overigens afkomstig van Winston Churchill, in 1912 lid van
het kabinet -Asquith, en werd in de commissie met slechts een stem meerderheid aangenomen.
Zie ook Hanham 1969, p. 163 en 164.

309 Chubb 1957, p. 90; de opdracht luidde: "To examine such of the Estimates presented to
this House as may seem fit to the Committee, and to report what, if any, economies consistent
with the policies implied in those Estimates should be effected therein" . Het tweede gedeelte
van de opdracht werd bij de herbenoeming van de commissie in 1913 en 1914 niet meer
vermeld (Einzig 1959, p. 257).

310 Chubb 1957, p. 90-93.
311 De letterlijke tekst van het besluit luidt: "... it shall be competent for the Treasury to direct,

should they see cause, that inquiry be made at intervals of not less than five years into the
pay and numbers of officers employed by any department of State" (geciteerd in Roseveare
1969, p. 242).

312 Hennessy 1989, p. 69; de commissie bepleitte de oprichting van een speciale afdeling binnen
de Treasury voor het toezicht en de controle op de Civil Service.

313 Zie over de vergaande betekenis van de aanbevelingen van de Haldane-commissie voor bet
hele Britse overheidsapparaat Hennessy 1989, p. 292-300.
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in het tweede deel van haar rapport dat 'the Department of Finance must
necessarily have an exceptional position among all the State Departments'
en dat 'on the whole experience seems to show that the interests of the tax-
payer cannot be left to the spending Departments'. 314 Dit toezicht van
de Treasury was reeds in de praktijk en in diverse wettelijke regelingen
vastgelegd.?" De controle door de Treasury werd bovendien versterkt
door het hoofd van een department, de Permanent Secretary, tevens als
Accounting Officer te beschouwen. Dit betekende dat de Permanent
Secretary nu ook de volledige verantwoordelijkheid voor de financien van
het departement zou gaan dragen.!" Hierna werd bij de reorganisatie
van de Treasury in 1919-1920 de Permanent Secretary to the Treasury
tevens benoemd tot Permanent Head of the Civil Service.t" Indie functie
dient deze Permanent Secretary als adviseur van de First Lord of the
Treasury op te treden die op zijn beurt tevens Minister for the Civil Service
is. Deze dubbelfunctie van de Permanent Secretary to the Treasury is
overigens lange tijd omstreden geweest. 318 Een ander gevolg van de
reorganisatie van de Treasury was dat vanaf 1919 (en vanaf 1922 in de
Standing Order van het Lagerhuis) de Treasury belast werd met de
opstelling van de financial resolutiontsi.t'" Vanaf dit moment zou de
regering de opstelling van deze resoluties mede gebruiken ter beperking
van eventuele amendementen en lange debatten over de voorstellen van
de regering. Formeel behield het Lagerhuis weliswaar de mogelijkheid om
de financial resolution(s) te verwerpen om daarmee ruime amendering
mogelijk te maken maar in de praktijk gebeurde dit zelden.?" In dezelfde

314 Geciteerd in Roseveare 1969, p. 244.
315 Zie bijvoorbeeld de wetten die het department van Pensioenen (6 & 7 Geo. V c. 65) en

van Arbeid, Voedsel, Scheepvaart en Luchtvaart (6 & 7 Geo. V c. 68) instelden. In deze
wetten krijgt de Treasury o.a. de bevoegdheid om de door de departmenten te betalen
salarissen eenzijdig vast te stellen.

316 Zie hierna 3.3.4, m.n. noot 83 en thans: National Audit Act 1983, 1983 c. 44, s. I (2) en
s. 12; en Pliatzky 1982, p. 34.

317 Zo meldde de Treasury circulaire van 15 september 1919 o.a. dat de Permanent Secretary
to the Treasury "act as Permanent Head of the Civil Service and advice the First Lord in
regard to Civil Service appointments and decorations"; citaat in Roseveare 1969, p. 248
en Hennessy 1989, p. 71.

318 Bridges 1964, p. 173-175; een vande argumenten voor dedubbelfunctiewasdat bij de instel-
ling van de functie van Permanent Secretary to the Treasury in 1867 tevens melding zou
zijn gemaakt van de functie Head of the Civil Service. Het bewijs valt echter niet te leveren
aangezien het betreffende besluit is zoekgeraakt (Bridges 1964, p. 233, Appendix VII).

319 Einzig 1959, p. 291.
320 Zoals op 11 november 1912 toen het Lagerhuis de Financial Resolution bij de Home Rule

Bill verwierp (Einzig 1959, p. 291).
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periode werd het gebruik dat binnen het kabinet elke notitie of elk voorstel
met een financiele implicatie pas na overleg met de Treasury aan de orde
kan komen'"

In verband met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd injuli
1917 door het Lagerhuis wederom een National Expenditure Committee
ingesteld. Deze commissie zou in de periode van augustus 1917 tot eind
1920 veel onderzoek verrichten naar en rapporten uitbrengen over de
overheidsfinancien. De resultaten waren echter beperkt vanwege de
abnormale (oorlogsjomstandigheden.F' In 1921 besloot het Lagerhuis
wederom een Estimates Committee in te stell en. 323 Deze commissie was
in tegenstelling tot de eerste Estimates Committee van 1912 weI bevoegd
subcommissies in te stellen.?" Bovendien behandelde deze commissie
gerniddeld drie a vier departementale estimates per jaar en was de commissie
bevoegd getuigen onder ede te horen. Hiernaast werd ervaring opgedaan
met het doen van werkbezoeken aan de departementen. De commissie
beschikte echter niet over een staf van onafhankelijke medewerkers en
adviseurs. De rapporten die het resultaat waren van het onderzoek naar
de estimates waren echter van weinig belang omdat er geen verband was
met de debatten in het Lagerhuis over de begrotingsvoorstellen van de
regering (Supply DayS).325 Een andere reden voor het aanvankelijke
geringe belang van het werk van de Estimates Committee was gelegen in
het feit dat de door de regering opgestelde estimates in de praktijk veelal
te ruim werden begroot. Bovendien bleef men zowel van regeringswege
als in het parlement van mening dat een nauwkeurige controle van de
estimates nog altijd tot de primaire taken van de Treasury behoorde. 326

321 Uiteindelijk zou in 1924de kabinetsregel duideJijkworden geformuleerd dat "no memorandum
is to be circulated to the Cabinet or its Committees in which any financial issue is involved,
until its contents have been discussed with the Treasury" (citaat in Roserveare 1969, p. 243,
noot).

322 Zie hierover o.a. Chubb 1957, p. 94-103.
323 Op 4 juli 1921 werd de Estimates Committee ingesteld die de opdracht kreeg "to examine

such of the Estimates as it thought fit and to suggest economies consistent with policy" en
de commissie "could also make recommendations on the form of the estimates" (citaat in
Chubb 1957, p. 123).

324 Dit gebeurde voor het eerst echter pas in 1926. In 1928 bleek dit niet veel op te leveren
(Chubb 1957, p. 124 en 125).

325 Een poging van de voorzitter van de cornmissie Banbury in 1922om de estimates te behande-
len veer de Supply Days mislukte echter aangezien de onderzoekstijd te krap zou worden
en de debatten in het Lagerhuis tijdens de Supply Days niet meer de financiele details in
ogenschouw namen maar meer gericht waren op de hoofdlijnen van het regeringsbeleid
(Chubb 1957, p. 126 en 127).

326 Chubb 1957, p. 114 (zie met name het staatje onderaan) en 123.
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Pas in de periode tussen 1936 en 1939 bleek de Estimates Committee meer
succes te boeken doordat de commissie enige kwalitatief goede onderzoeks-
verslagen uitbracht en men zich meer richtte op algemeen onderzoek naar
de hoofdlijnen van het regeringsbeleid. Met deze resultaten kwam wederom
de vraag naar voren in hoeverre het parlement kon afgaan op de controle-
werkzaamheden van de Treasury. 327

In de hier beschreven periode tussen de be ide wereldoorlogen was ook
het werk van de Public Accounts Committee enigszins van karakter
gewijzigd. De taken en positie van deze commissie waren inmiddels
duidelijk maar haar onderzoek richtte zich steeds minder op de bestudering
van de financiele details. Deze ontwikkeling werd bevorderd door de in
1921 totstandgekomen - herziene - Exchequer and Audit Departments
Act.328 Vanaf 1921 diende de Public Accounts Committee zich vooral te
richten op de technische verbetering van de rekeningen, de behandeling
van geldmiddelen die in speciale fondsen werden ondergebrachr'" en
de aanpak van de uitgavenverplichtingen die voor lange tijd waren
aangegaan. Dit laatste probleem tastte het 1ge eeuwse beginsel van de
jaarlijkse begrotingscyclus aan en riep de nodige constitutionele bezwaren
op. De commissie bleek echter in alle gevallen een voor allen bevredigende
oplossing te kunnen bieden.P?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd wederom een National
Expenditure Committee (NEC) ingesteld.!" De resultaten van het werk
van deze commissie zouden van veel grotere betekenis blijken te zijn dan
dat van alle voorgaande Estimates en Expenditure commissies. Allereerst
had de commissie een mime taakopdracht, zowel ten aanzien van comptabili-
teit, economische en fmancieel beleid alsmede doelmatigheid.?" De

327 Idem, p. 131, 132 en 136.
328 11 & 12 Geo. v. c. 52; de wet kenmerkt zich vooral door een grotere beleidsvrijheid van

de Comptroller and Auditor General; Zie hiervoor 3.1.1.3, na noot 111.
329 Dit verschijnsel was ontstaannaast het al eerder algemeen aanvaarde principe van het Consoli-

dated Fund dat een van de pijlers van het systeem van 1866 was. De belangrijkste speciale
fondsen waren het Road Fund en het National Health Insurance Fund. De PAC controleerde
rekeningen van deze fondsen zeer zorgvuldig en kreeg in 1934 door een wijziging van Stan-
ding Order ill. 74 ook een formele grondslag om dergelijke rekeningen te kunnencontroleren.
(Het Lagerhuis voegde aan de onderzoekstaken van de commissie de woorden toe" ... and
of such other accounts laid before parliament as the committee may think fit"; citaat in Chubb
1957,p.119).

330 Chubb 1957, p. 118.
331 De National Expenditure Committee werd op 12 december 1939 ingesteld en verving de

Estimates Committee.
332 De NEC diende te onderzoeken "current expenditure directly connected with the war" en

"to recommend economies consistent with policy" (citaat in Chubb 1957, p. 149).
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commissie was zodanig georganiseerd dat er een duidelijke wisselwerking
bestond tussen commissie en sub-commissies. De subcomrnissies verrichtten
het feitelijke onderzoekswerk (analyse van de estimates van de departemen-
ten, het uitvoeren van werkbezoeken en het opstellen van (deel)rapporten)
en de commissie zelf integreerde de resultaten hiervan. De (sub)commissies
werden in hun werk bijgestaan door een staf van elf deskundige medewer-
kers van het Lagerhuis. Indien de commissie op moeilijke kwesties stuitte,
werd vaak een hernieuwd onderzoek uitgevoerd. Tenslotte werd in
samenwerking met de Treasury op ieder departement een liaison officer
aangewezen die zorg droeg voor de contacten tussen de medewerkers van
de NEC en het departement. De resultaten werden vastgelegd in rapporten
die in de praktijk veel gezag en invloed bleken te hebben.l" Bovendien
fungeerde de NEC min of meer als oppositiepartij tegenover het oorlogskabi-
net dat uit de Conservatieven en Labour was samengesteld.?" Samenvat-
tend bleek de NEC tussen 1939 en 1945 in staat om een efficient systeem
van controle op de staatsfinancien op te zetten zonder dat dit tot noemens-
waardige conflicten met de regering leidde. 335

Inmiddels had zich op de Treasury een ontwikkeling in het economische
en financiele denken voltrokken die het onmogelijk maakte dat men na de
Tweede Wereldoorlog kon terugkeren naar de rol van de staat zoals in de
tijden van Gladstone. Niet onbelangrijk in dit verband was dat de vermaarde
econoom John Maynard Keynes vanaf de zomer van 1940 tot 1946 als
onbezoldigd adviseur aan de Treasury verbonden was. De nieuwe ideeen
van Keynes betekenden een radicale wijziging van de begrotingspolitiek
van Gladstone zoals die in wezen tot in de jaren dertig van de 20e eeuw
was gevolgd. 336 De overheid en dan met name de Treasury diende in haar
begrotingspolitiek voortaan rekening te houden met veeImeer economische
factoren zoals prijspolitiek, rentestand, verdeling van inkomens en
kapitaalinvesteringen. Een sluitende rekening opgemaakt door de Exchequer
was niet langer meer voldoende. Integendeel, een begrotingstekort of -
overschot kon onder omstandighedenjuist noodzakelijk zijn. In aansluiting
op de ideeen van Keynes kwam tijdens de oorlog bovendien de wens naar

333 Chubb 1957, p. 149 en 157; de resultaten van een rapport uit 1941leidde zelfs tot het aftreden
van minister Hely Hutchinson (idem, p. 159, noot 6).

334 Daardoor ontbrak in het Lagerhuis een echte oppositiepartij (Chubb 1957, p. 157).
335 Idem, p. 149.
336 Tegelijk met de indiening van de begroting in april 1941 werd de White Paper on National

Income and Expenditure ingediend. Deze nota weerspiegelde zeer duidelijk de gewijzigde
opvattingen rond de begrotingspolitiek van de centrale regering (Roseveare 1969, p. 276
en Keynes 1940)
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voren dat de overheid ook een bijzondere verantwoordelijkheid zou dragen
voor sociale voorzieningen en verzekeringen. In 1942 deed de econoom
Beveridge vergaande voorstellen die - naar later zou blijken - de
fundamenten zouden leggen voor de naoorlogse verzorgingsstaat. 337

Na de Tweede Wereldoorlog besloot het Lagerhuis op voorstel van de
Committee on Procedure in 1946 wederom een Estimates Committee op
te richten. Deze commissie zou tot 1970 in stand blijven.l" Naar het
goede voorbeeld van de National Expenditure Committee tussen 1939 en
1946 werd deze derde Estimates Committee toegerust met een staf van
deskundige medewerkers en werd eveneens met subcommissies gewerkt.
Bovendien kon men in 1946 de voor de NEC werkende liaison officer
overnemen. Ook werkbezoeken behoorden tot de taken van de commissie
en voor de coordinatie tussen de commissie en haar subcommissies werd
een aparte steering committee ingesteld. De Estimates Committee werd
primair geconfronteerd met een geweldige toeneming van de overheidsuitga-
yen en trachtte zich in overleg met de Comptroller and Auditor General
te beperken tot de meest in het oog lopende uitgavenposten.?" Een tweede
probleem vormde de definiering van de term estimates. Tot een goede
omschrijving van deze term heeft men echter niet kunnen komen.?" Een
derde vraagstuk voor de commissie vormde het na 1945 ontstane verschijnsel
van de public corporations. De controle op de begroting van deze lichamen
leverde de nodige problemen Op.341De eerste jaren vanaf haar oprichting

337 In november 1942 publiceerde Beveridge zijn Social Insurance and Allied Services plan,
ook wei bekend als het Beveridge-rapport (Hennessy 1989, p. 103 en Keynes 1940, m.n.
p. 27-44).

338 De commissie werd op 5 maar! 1946 opgericht en zou tot 1960 worden aangeduid met de
term Select Committee on Estimates. Door een wijziging in de Standing Order van het
Lagerhuis in 1960 heette de commissie sindsdien weer Estimates Committee (Johnson 1966,
p. 12 en 19). De opdracht van de commissie 1uidde "... to examine such of the Estimates
(... ) as may seem fit to the Committee (... ), to suggest the form in which the Estimates
shall be presented (... ) and to report what, if any, economies consistent with the policy
implied in those Estimates may be effected therein" (geciteerd in Chubb 1957, p. 164).

339 In 1947 bep1eitte de nieuwe Comptroller and Auditor General Sir Frank Tribe een selecte
keuze uit alle overheidsuitgaven. Zijn rapporten lichtten veelal de uitgaven toe en gaven
het parlement veel informatie over verborgen uitgaven. Detailonderzoek van alle rekeningen
lag volgens Tribe niet meer voor de hand (Chubb 1957, p. 141 en 142 en Sir Frank Trible,
Parliamentary Control of Public Expenditure, in: Public Administration 1954, p. 363-381).

340 Met name bestond verschil van mening over de vraag of onder de term estimates uitsluitend
'current activities' van de regering moest worden verstaan (Chubb 1957, p. 164 en 166).

341 Zoals de BBC en de United Kingdom Commercial Corporation; hnn activiteiten werden
door de regering bekostigd en in de oprichtingsakte was aanvankelijk slechts sprake van
de plicht tot het houden van rekening en de controle door commerciele accountants. Later
zou de mogelijkheid voor de Comptroller and Auditor General worden geschapen om een
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bleek de Estimates Committee in staat waardevolle en alom gerespecteerde
onderzoeksresultaten te bereiken. Rond 1960 leidde de resultaten van de
commissie echter tot de nodige irritaties.P" De kern van de problemen
school in de al heel lang bestaande controverse over de mate van scheiding
van verantwoordelijkheden van de regering en haar ambtelijk apparaat
enerzijds en de politieke besluitvorming in het parlement anderzijds. In
het algemeen was men van mening dat de Estimates Committee zich te
vergaand had bemoeid met de regeringsactiviteiten.P? In 1960 volgde
een ingrijpende herziening van de structuur van de Estimates Committee,
onder andere door een wijziging van de Standing Order waardoor de
Estimates Committee dezelfde status kreeg als de Public Accounts
Commiitee?" De resultaten van 1960 tot 1970 waren dat vee I onderzoek
werd verricht over een breed terrein van uitgaven. De rapporten van de
commissie benadrukten vooral een zuiniger beleid en beter beheer van de
financien op de departementen (,value for money' -benadering). De effecten
van de rapporten van de commissie dienden vooral te worden gezocht in
de controle op de organisatie van de departementen. Het grootste probleem
was echter dat het Lagerhuis en de media weinig aandacht hadden voor
het werk van de commissie. In feite heeft het Lagerhuis niets gedaan met
de rapporten van de Estimates Committee. 345

De naoorlogse uitgavenexplosie zou ook vergaande consequenties hebben
voor het werk van de Treasury. Een rapport van de Estimates Committee
uit 1958 constateerde dat de Treasury geen greep meer had op de in omvang
sterk toegenomen uitgaven en inkomsten. Het rapport bepleitte de instelling
van een kleine commissie die een complete reorganisatie van de Treasury
zou voorbereiden.l" In 1959 werd de Plowden-commissie ingesteld en

zekere controle op de rekeningen uit te voeren (Chubb 1957, p. 144-146).
342 Zie hierover uitgebreid S.A. Walk1and, The House of Commons and the Estimates, 1960,

in: Parliamentary Affairs, Vol. 13, 1960, p. 477-488 en Sir Edward Fellowes, Parliament
and the Executive. Financial Control of the House of Commons, in: Journal of the
Parliaments of the Commonwealth, 1962, p. 223-231.

343 Chubb 1957, p. 160, die dezelfde bezwaren ook al constateerde tegen het functioneren van
de NEC tijdens de Tweede Wereldooriog. Zie voor na 1951 Johnson 1966, p. 20 en 130.

344 Een wijziging van Standing Order nr. 80 maakte het mogelijk dat de commissie niet langer
meer iedere nieuwe zittingsperiode van het parlement opnieuw moest worden samengesteld.
Vervolgens had de comrnissie nu de mogelijkheid om naast de jaarlijkse estimates ook de
estimates uit het voorafgaande jaar te onderzoeken, Bovendien waren door deze wijziging
speciale vergaderdagen van het Lagerhuis mogeJijk die uitsluitend waren gewijd aan de behan-
deling van rapporten van de Estimates en Public Accounts Committees (Johnson 1966, p.
19 en 142).

345 Johnson 1966, p. 122-140.
346 Roseveare 1969, p. 289-293.
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in juni 1961 werd het rapport Control of Public Expenditure gepubli-
ceerd."" De aanbevelingen van deze gezaghebbende cornmissie kwamen
op het volgende neer. Ten eerste onderschrijfi de commissie met instemming
de analyse van de Estimates Committee dat het controlesysteem vrij
behoorlijk functioneert. Verder constateert de commissie dat de informatie
die de regering naar het parlement stuurt inzake de begroting uit de 1ge
eeuw stammen; er is geen enkele samenhang tussen de diverse documenten.
De commissie beveelt aan dat de uitgaven over een langere periode, bijvoor-
beeld vijf jaar, dienen te worden gepland en dat de inkomsten en uitgaven
in onderlinge samenhang aan het parlement in de vorm van meerjarenplan-
nen dienen te worden gepresenteerd. Tenslotte bepleit de cornmissie een
interne reorganisatie van de Treasury om de uitdagingen van de volgende
jaren aan te kunnen.?" De aanbevelingen van de commissie leidden in
1962 tot een ingrijpende reorganisatie van de Treasury. 349 Een andere
consequentie van de aanbevelingen van de Plowden-commissie was de
invoering van de interdepartementale Public Expenditure Survey Committee
(PESC) in 1961.350 De commissie dient ter voorbereiding van de opstelling
van de estimates en het Budget (vanaf november 1993 het unified budget).
In eerste instantie gaat het er hierbij om een totaalbeeld te schetsen van
de inkomsten en uitgaven. Doordat in de commissie alle uitgavendepar-
tementen zijn vertegenwoordigd, kan een betere collectieve besluitvorming
over de staatsfinancien worden bereikt. De Chancellor of the Exchequer
dient, ook naar het oordeel van de Plowden-commissie, niet langer meer
alleen de verantwoordelijkheid te dragen.?" Hiernaast beoogt de PESC
het ontwerpen van lange-termijnprogramma's voor de departementen met
omvangrijke uitgaven te bevorderen en dienen de departementen onder het
wakend oog van de PESC uitgavenprogramma's op te stellen die een

347 Hennessy 1989, p. 178 en 179.
348 Control of Public Expenditure (1960), Cmd 1432, m.n. par. 75-78.
349 Zie hierover uitgebreid Roseveare 1969, p. 299-312.
350 De PESC is een interdepartementale commissie die jaarlijks onderzoek verricht naar de

overheidsuitgaven. De commissie wordt door de Treasury geleid en ieder departement heeft
een vertegenwoordiger in de commissie, meestal een Under Secretary (Pliatzky 1982, p.
53).

351 Het eerste aandachtspunt bij de instelling van de PESC was de vormgeving van de collectieve
ministeriele verantwoordelijkheid bij de begrotingsvoorbereidingen. Enerzijds beoogt het
systeem een versterking van de positie van de Chancellor of the Exchequer en anderzijds
poogt het systeem door het creeren van een samenhangend overzicht van de totale inkomsten
en uitgaven de collectieve ministeriele verantwoordelijkheid te versterken. Zie hierover
uitgebreid Clarke 1978, p. 25-28; de auteur dient overigens als de architect van dit systeem
te worden beschouwd (zie over hem Hennessy 1989, p. 175 en 176).
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duidelijke planning en heldere doelstellingen bevatten. Het geheel zou in
publikaties naar buiten moeten worden gebracht. 352 Het PESC-systeem
zou er in 1963 toe leiden dat de Chancellor of the Exchequer voor het eerst
een overzicht publiceerde van alle geplande uitgaven en inkomsten in een
samenhangend geheel. Van 1969 tot 1991 werd elkjaar een Public expendi-
ture White Paper gepubliceerd.?" Tevens ging de Treasury ertoe over
- voor het eerst sinds 1866 toen de estimates werden ontworpen - de
estimates te vereenvoudigen. Dit maakte het mogelijk dat het parlement
een beter zieht kreeg op de door de regering voorgestelde uitgaven.l"
Tenslotte bewerkte de PESC binnen de Treasury een aanzienlijke vereenvou-
diging van de Accounts hetgeen de controlemogelijkheden door de
Comptroller and Auditor General vergrootte.?" In de jaren zeventig en
tachtig zou de PESC zieh verder ontwikkelen tot een verfijnd mechanisme
dat bepaalt waar de allocatie van de middelen plaatsvindt en tevens het
raamwerk vormt voor de defrnitieve besluitvorming over de prioriteiten
van de begrotingsvoorstellen zoals die in de jaarlijkse Budget worden gepre-
senteerd.?"

In 1970 besloot het Lagerhuis voor de derde maal in zijn geschiedenis
de Estimates Committee op te heffen en te vervangen door een Expenditure
Committee. De rol van het parlement bij de vaststelling van de estimates
was sinds 1945 zodanig afgenomen dat men in de politiek en in de literatuur
een ernstige uitholling van het budgetrecht constateerde.?" De oorzaken
hiervan waren vooral gelegen in de geweldige uitgavenverhogingen tussen

352 Clarke 1978, p. 29-31.
353 Idem, p. 31 en 105; de openbaarmaking van deze gegevens was overigens tegen de wens

van de Plowden-commissie, maar werd wei alom gewaardeerd. Zie voor de situatie vanaf
19913.3.1 en 3.3.2.

354 Idem, p. 33; tot 1960was een systeem ontwikkeld waarin ge1eidelijkmeer dan 2000 afzonder-
lijke estimates ontstonden. Dit leidde vervolgens weer tot zeer ingewikkelde en onoverzich-
telijke stemmingen in het Lagerhuis. Het was geen uitzondering dat het Lagerhuis de estimates
pas na vele honderden stemrningen vaststelde (idem, p. 4).

355 Idem, p. 33; naast de scheiding tussen Civil en Defence estimates was er nu ookeen duidelijk
verband ontstaan tussen de aard van de verrichte uitgaven en de Accounts (bijv. PublicSector
Accounts, National Income Accounts en Expenditure Accounts).

356 Zie over de ontwikkeling van de PESC vanaf het ontstaan in 1961 tot 1980 Pliatzky 1982,
p. 46-56 en over de huidige betekenis van dit systeem in de politieke en financiele
besluitvorming Colin Thain and Maurice Wright, Planning and Controlling Public Expenditure
in the UK, part I: The Treasury's Public Expenditure Survey, in: Public Administration,
Spring 1992, p. 3-24.

357 Zie met name Hill/Whichelow 1964, p. 15 en 16; Robinson 1978, p. 2, 3 en 21 en Sir Ri-
chard Clarke, Parliament and Public Expenditure, in: The Political Quarterley 1973, p. 137-
153.
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1958 en 1978 en de onverwachte gevolgen van de besluitvorming binnen
het kabinet op basis van het in 1961 ingevoerde PESC-systeem.358 De
geringe invloed van het Lagerhuis op deze ontwikkelingen leidde reeds in
1964-1965 tot de aanbeveling van de Commitee on Procedure om select
committees op te richten die gebaseerd zouden zijn op de behandeling van
de estimates. 359 In 1968-1969 kwam de Procedure Committee wederom
met een aantal voorstellen om de controlemogelijkheden van het Lagerhuis
op de estimates te verbeteren. De belangrijkste aanbeveling was dat er een
Expenditure Committee diende te worden opgericht die haar onderzoek zou
baseren op de jaarlijkse publikatie van het White Paper on Public
Expenditure door de regering.r" Na een voorzichtige reactie van het kabi-
net-Heath kon uiteindelijk de Expenditure Committee begin 1971 van start
gaan.?" De eerste jaren tot 1976 trok het werk van de Expenditure
Committee weinig aandacht. Pas in maart 1976 vond het eerste, grote debat
plaats over de White Paper on Public Expenditure van 1975.362 In februari
1977 leidde het debat bijna tot de val van het kabinet-Callaghan. In een
stemming aan het einde van het debat over de Expenditure White Paper
van 1976 werden de voorstellen van de regering verworpen. Slechts door
een 'pact' te sluiten met de liberalen en een stemming uit te lokken over
een motie van wantrouwen kon de Labourregering doorregeren.F' De
volgende jaren tot haar opheffrng in 1979 trok de Expenditure Committee
weinig aandacht meer. In de ruim acht jaar dat deze commissie heeft
bestaan, zijn niet de resultaten bereikt die men zich had voorgesteld. De
belangrijkste oorzaken van het geringe succes waren vooral gelegen in het
feit dat de estimates niet meer dan 50% van aile overheidsuitgaven omvatten
aangezien de op een wet berustende permanente uitgaven niet in de estimates
waren opgenomen; het Lagerhuis de details van afzonderlijke estimates

358 Robinson 1978, p. 5-8.
359 In de verkiezingen van 1964 had de kandidaat-Prime Minister Harold Wilson reeds een her-

vorming van de procedures in het Lagerhuis toegezegd. De aanbeveling van de procedurecom-
missie van het Lagerhuis sloot bovendien geheel aan bij de suggestie van de Study of Parlia-
ment Group om een jaarlijkse White Paper on Public Expenditure aan het parlement te presen-
teren en deze White Paper te laten behandelen door een Select Committee on Expenditure
(Robinson 1978, p. 24).

360 Zie het rapport Scrutiny of Public Expenditure and Administration, H.C. 410 of 1968-69,
m.n. p. V-VII.

361 In oktober 1970publiceerde de regering een Green Paper on Select Committees of the House
of Commons, Cmnd 4507, October 1970, waarin men akkoord ging met de oprichting van
een Expenditure Committee.

362 Robinson 1978, p. 28 en het verslag van de gebeurtenissen door Benn 1989, p. 528-533.
363 Zie hiervoor 3.1.2.2 noot 261.
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niet via amendering mag verhogen en de debatten tijdens de Supply Days
niet hebben geleid tot een betere controle op de overheidsuitgaven.
Bovendien konden wat dit laatste betreft de voorgestelde uitgaven en
inkomsten niet in onderiinge samenhang worden besproken aangezien de
debatten over de estimates en over hetBudget afzonderlijk plaatsvonden. 364

Het gebrek aan succes van de opeenvolgende Estimates en Expenditure
Committees (met uitzondering van de Expenditure Committee tijdens de
Tweede Wereldoorlog) leidde in 1978 tot een rapport van de Select
Committee on Procedure waarin vergaande wijzigingen werden voorgesteld
ten aanzien van het stelsel van (select) commissies van het Lagerhuis.P"
Voorgesteld werd twaalf select committees op te richten die elk aan het
beleidsterrein van een departement zouden zijn verbonden. Elke select
committee zou een controlerende functie moe ten hebben ten aanzien van
alle aspecten van uitgaven, beheer en beleid van een belangrijk departe-
ment.l" Aan de commissies zou een Liaison Committee worden toege-
voegd waarin alle commissievoorzitters zitting hebben. Het rapport van
de Procedurecommissie werd in februari 1979 door het Lagerhuis behandeid
en na de verkiezingen van mei stemde de nieuwe Conservatieve regering
in met de voorstellen. Op 26 juni 1979 ging het Lagerhuis in overgrote
meerderheid akkoord met het voorstel van de regering. Tegelijkertijd werd
de Standing Order van het Lagerhuis aangepast. 367 In november 1979
werden de select committees samengesteldt" en in januari 1980 voIgde
de oprichting van de overkoepelende Liaison Committee. 369 Het is de

364 Aldus Robinson 1978, p. 29-34 en 154 en Pliatzky 1989, p. 78.
365 1st Report from the Select Committee on Procedure 1977-78, H.C. 588; zie hierover Paul

Isaacson, Reforming Parliarnent-a footnote to a Saga: a review of a Report from the Select
Committee on Procedure, in: Public Administration Bulletin, 1979, p. 61-68.

366 Tevens van alle public bodies, al dan niet genationaliseerd, die met een departement verbon-
den waren.

367 Flegmann 1986,p. 10-13; Standing Order nr. 90 (thansnr. 130(1»luidt: "Select committees
shall be appointed to examine the expenditure, administration and policy of the principal
governrnent departments set out in paragraph (2) of this order and associated public bodies,
and similar matters within the responsibilities of the Secretary of State for Northern Ireland" .

368 Aan de twaalf select committees werden nog twee toegevoegd; thans zijn er select committees
voor Agriculture; Defence; Education, Scienceand Arts; Employment; Energy; Environment;
Foreign Affairs; Home Affairs; Scottish Affairs; Social Services; Trade and Industry; Trans-
port; Treasury and Civil Service en Welsh Affairs (Standing Order nr. 130 (2».

369 Flegmann 1986, p. 14; de betreffende Standing Order nr. 101 (thans nr. 131 (1» luidt: "A
select committee shall be appointed, to be called the Liaison Committee-
a) to consider general matters relating to the work of select committees, and
b) to give such advise relating to the work of select committees as may be sought by the

House of Commons Commission".
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meeste select committees toegestaan een of meer subcommissies in te stellen
en iedere commissie wordt ondersteund door een staf van medewerkers.
Tot de bevoegdheden van de select committees behoren verder het oproepen
van personen om zich door een commissie te laten ondervragen; het
opvragen van documenten en verslagen; het benoemen van speciale adviseurs
indien de commissie van oordeel is dat zich een complexe materie voordoet
en het opstellen en publiceren van onderzoeksrapporten en -verslagen.F?

Met de totstandkoming van het stelsel van select committees in 1979-
1980 is een voorlopig einde gekomen aan meer dan honderd jaar experimen-
teren met commissies in het Lagerhuis. AIleen de oudste commissie, de
Public Accounts Committee, heeft zich in deze periode kunnen handhaven
en geldt zowel in Westminster als in Whitehall nog steeds als de meest
gezaghebbende en invloedrijke commissie van het Lagerhuis.?"

Aan het slot van deze paragraaf over de ontwikkeling van het commissie-
stelsel in de 20 eeuw dient in het kort nog een aantal - vooral politieke
- incidenten te worden vermeld die zich na 1945 voordeden en direct
verband hielden met de verantwoordelijkheden voor de overheidsfinancien.

Het eerste incident deed zich op 12 en 13 november 1947 voor toen
de Chancellor of the Exchequer Hugh Dalton aftrad omdat hij enkele uren
voor de presentatie van zijn najaarsbegroting aan het Lagerhuis eenjournalist
in Westminster informeel op de hoogte had gesteld van de hoofdlijnen van
de begrotingsvoorstellen.?" Een tweede incident deed zich voor op 19
oktober 1950 toen de Chancellor of the Exchequer Sir Stafford Cripps aftrad
omdat hij zou zijn misleid door zijn officiele adviseurs van de Treasury. 373

De laatst genoemde commissie is in 1978 ingesteld op basis van de House of Commons
(Administration) Act 1978 en heeft met name tot taak het personeelsbeleid van het Lagerhuis
te bepalen (Erskine May 1989, p. 192 en 193).

370 Zie Standing Order nr. 130 (5); zie verder over de totstandkoming van het stelsel van select
committees R.S. Lankester, House of Commons Select Committee related to Government
Departments, in The Table, Vol. 48, 1980, p. 29-34; Alastair Hetberington, Parliamentary
Select Committees: 'The pips are beginning to squeak in the Treasury, in The Listener, 14
august 1980, p. 198 en 199en Priscilla Baines, History and Rationale of the 1979 Reforms,
in Drewry 1989, p. 13-36.

371 Flegmann 1980, p. 73; Hennessy 1989, p. 332; Pliatzky 1989, p. 87-93 en Garrett 1992,
p. 144.

372 Roseveare 1969, p. 279; Callaghan 1987, p. 90 en 114 en Hennessy 1992, p. 338; in een
land dat geobsedeerd is door geheimhouding moet een dergelijke hande1wijze van de
eerstverantwoordelijke minister als een politieke doodzonde worden aangemerkt; zie ook:
Report from Select Committee on the Budget Disclosure (House of Commons 20, 1947-48).

373 Roseveare 1969, p. 316 en Bullock 1985, p. 757; de laatst genoemde auteur geeft in zijn
biografie over Ernest Bevin overigens aan dat Cripps evenals Bevin over een zeer zwakke
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Op 20 december 1955 trad R.A. Butler af als Chancellor of the Exchequer
omdat voor de verkiezingen van mei 1955 door het toenmalige kabinet een
forse verlaging van de inkomstenbelasting werd voorgesteld (aangeduid
als 'GO') en na de verkiezingen in juli van 1955 monetaire restricties en
bezuinigingen op onderwijs noodzakelijk bleken te zijn (aangeduid als
'STOP'). Dit zwalkende beleid bracht Butler in een volstrekt onmogelijke
positie en leidde tot zijn aftreden.F" Vervolgens was Peter Thomeycroft
de volgende Chancellor of the Exchequer die diende af te treden. Dit
gebeurde op 6 januari 1958.375Zijn aftreden had echter diepere oorzaken.
Tot 1958 waren de totale overheidsuitgaven wel geleidelijk maar niet
explosief toegenomen. De crisis van het pond sterling in september 1957
dwong de regering tot een expansief beleid. Toen de voorstellen voor een
krap beleid van Thorneycroft het in het conservatieve kabinet niet haalden
(met name door verzet van Prime Minister MacMillan), trok de Chancellor
of the Exchequer zijn consequenties en trad af.376Het unieke van deze
gebeurtenis was dat voor het eerst sinds het aftreden van Lord Randolph
Churchill in 1887 een Chancellor of the Exchequer aftrad vanwege
onenigheid over de omvang van de overheidsuitgaven."? Een volgend
belangrijk incident deed zich voor tijdens het eerste Labourkabinet -Wilson
(1964-1970). Reeds lange tijd waren in Labourkringen bezwaren gerezen
tegen de almacht van de Treasury. am deze machtspositie te doorbreken,
richtte het kabinet-Wilson direct na zijn aantreden op 16 oktober 1964 het
Department of Economic Affairs op. De bedoeling was dat dit nieuwe
departement voortaan het economische beleid van de regering zou gaan
coordineren. In de jaren tussen 1964 en 1968 ontstonden er toenemende
spanningen tussen Treasury en het Department of Economic Affairs. 378

Uiteindelijk zou de Treasury het pleit winnen en werd het DEA in augustus
1969 opgeheven.?" Een ander incident deed zich voor in 1989 toen de
Chancellor of the Exchequer Lawson aftrad wegens onenigheid met Prime

gezondheid beschikte en ernstig ziek was.
374 Roseveare 1969, p. 326 en Callaghan 1987, p. 151.
375 Overigens traden tegelijk Enoch Powell en Nigel Birch af in hun functie als Joint Parliamenta-

ry Secretary to the Treasury (Hennessy 1989, p. 177 en 178 en Lawson 1992, p. 22 en
23).

376 Clarke 1978, p. 2 en Carrington 1988, p. 168 en 169.
377 Clarke 1978, p. 6, noot 2 en biervoor noot 274.
378 Zie hierover uitgebreid Hennessy 1989, p. 182-189.
379 Zie over de strijd tussen Treasury en DEA de memoires van enkele deelnemers: Wilson

1971, p. 24,26,545 en 893-897; Crossman I, 1975, p. 193; Callaghan 1987, p. 152,153,
166,167 en 202-204; Healey 1989, p. 297 en 298 en Benn 1987, m.n. p. 155,441,468
en 472.
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Minister Thatcher ten aanzien van het te voeren financieel-economische
beleid.P" Een voorlopig laatste incident yond in mei 1993 plaats toen
de toenmalige Chancellor of the Exchequer Norman Lamont het vertrouwen
van Prime Minister Major verloor en werd ontheven van zijn functie.?"

3.2.8 Conclusies

De lange geschiedenis van de totstandkoming en ontwikkeling van het
budgetrecht in Engeland toont onder meer aan dat het budgetrecht het oudste
en meest fundamentele recht van het parlement is. In Engeland vormde
zich al zeer vroeg een eenheidsstaat. Hierdoor was het mogelijk dat reeds
in de We eeuw een directe belasting aan de bevolking werd opgelegd.
Bovendien was er in een zeer vroeg stadium (v66r 1066) sprake van een
uniform geldstelsel, een centrale schatkist en een volwaardige fiscale
administratie. Er werd een bestuurlijk apparaat rond de Koning opgebouwd
dat zijn weerga in de landen van het continent niet kende. De Koning kon
alleen besluiten na instemming van een raad van wijze mannen. Na 1066
zouden de Normandiers dit stelsel verder uitbreiden en centraliseren. De
resultaten van hun bestuurIijke vaardighedenzouden in de Lle en 12e eeuw
leiden tot het ontstaan van de Treasury die primair belast was met de admi-
nistratie rond de schatkist en de Exchequer die, eerst als onderdeel van
de Curia Regis en later zelfstandig, een uitermate modem en effectief
controlesysteem opzette ten aanzien van de inkomsten en uitgaven van de
staat. Interessant is in dit verband dat rond 1179 een handboek verscheen
over procedurevoorschriften inzake de financien. Dit handboek is
eeuwenlang een standaardwerk voor bestuurders en - later - politici
geweest.

Vanaf 1213 is er voor het eerst sprake van bijeenkomsten van de Koning
met vertegenwoordigers van de belastingplichtigen. In 1295 zouden deze
bijeenkomsten leiden tot het bijeenroepen van het eerste niet-feodale
parlement. Na 1295 zou deze vorm van vertegenwoordiging zich verder
ontwikkelen en uitbreiden. Inmiddels was er aan de kant van het bestuur
sprake van een verdere ontwikkeling van de Treasury en Exchequer. In
de 14e eeuw stond het parlement voor het eerst een grant toe aan de Koning
waarbij de nodige voorwaarden werden gesteld. Bovendien was er in deze

380 Lawson 1992, p. 960-968.
381 The Independent, June lO, 1993, p. 10 (rede na ontslag door Lamont in het Lagerhuis,

ontleend aan Hansard).
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eeuw reeds sprake van een commissie uit het parlement die een zekere
controle uitoefende op de rekeningen.

lnde 15e en 16e eeuw namde invloed vanhetparlementechter geleide-
lijk af. Dit is te verklaren uit het feit dat de koningen konden beschikken
over inkomsten uit land en andere eigendommen. Hiernaast was van belang
dat Engeland werd bestuurd door despotische koningen zoals Hendrik VIII.

In de 17e eeuw nam de invloed van het parlement weer toe en bleek
het in staat nieuwe procedures te ontwerpen aangaande de appropriations
en de accounts. In de 18e, begin 1ge eeuw yond een verdere toeneming
van de macht en invloed van het Lagerhuis op de belasting- en begrotings-
voorstellen van de regering plaats. In het algemeen kan worden gesteld
dat in deze peri ode het Lagerhuis de volledige controle op de staatsfinancie-
en verkreeg. Dit blijkt onder meer uit de jaarlijkse zittingen van het
parlement en de procedure inzake de estimates die jaarlijks door de Treasury
aan het parlement werden voorgelegd. Niet onbelangrijk is dat in dezelfde
peri ode een parallelle ontwikkeling plaatsvond met betrekking tot de
rninisteriele verantwoordelijkheid: ministers dienden voor hun estimates
verantwoording af te leggen aan het parlement.

In de tweede helft van de 1ge eeuw zijn de hervormingen van Gladstone
van groot belang geweest. Zijn hervorming van het financiele stelsel hadden
betrekking op aile onderdelen van de begrotingsprocedure, dat wil zeggen
(letterlijk) vanaf de introductie van het beroemde begrotingskoffertje (nog
steeds in gebruik) tot aan de oprichting van de Public Accounts Committee
in 1861.

Inde 20e eeuw werd allereerst in de begrotings- en constitutionele crisis
van 1909/1910 uitgemaakt dat het Lagerhuis aileen beslist over begrotings-
en belastingsvoorstellen van de regering. Over dit vraagstuk bestond al650
jaar een sluimerend conflict tussen Hoger- en Lagerhuis. Verder blijkt aan
het begin van de 20e eeuw dat het Lagerhuis onvoldoende controle uitoefent
op de estimates. De belangrijkste reden hiervoor was dat de procedures
van begrotingsbehandeling sterk verouderd waren en dat het Lagerhuis,
ondank vele pogingen, niet in staat bleek een commissie uit zijn midden
te benoemen die een effectief instrument voor controle zou kunnen zijn.
De achterliggende gedachte bij regering en parlement was dat de Treasury
be last diende te zijn met de controle op de details van de begroting. Pas
na 1945 zou men in het parlement geleidelijk deze opvatting verlaten. De
ontwikkeling van nachtwakerstaat naar verzorgingsstaat, met name vanwege
de idee en van Keynes en Beveridge, bemoeilijkte echter een goed
controlesysteem door het Lagerhuis. Bovendien vertoonde de begrotings-
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presentatie van de Treasury weinig samenhang en werden de uitgaven- en
inkomstenvoorstellen van de regering op verschillende tijdstippen ingediend.

In 1979 werd in het Lagerhuis het stelsel van select committees
ingevoerd. Dit commissiestelsel, gevoegd bij de invoering van een begroting
van inkomsten en uitgaven ineen verbeterde presentatie in november 1993,
kan ertoe leiden dat de controle van het parlement wordt verbeterd. Aan
regeringszijde werd vanaf het begin van de jaren zestig de besluitvorming
over de begroting sterk verbeterd door de oprichting van een speciale
interdepartementale commissie (PESC) en het feit dat de Treasury voortaan
met twee ministers is vertegenwoordigd in het Cabinet.
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3.3 De begrotingscyclus

Indeze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verschillende stadia
waarin regering en parlement de begroting opstellen en goedkeuren. Met
de term parlement wordt in deze paragraaf steeds het Lagerhuis aangeduid.
Aan de rol van het Hogerhuis wordt aan het slot van deze paragraaf enige
aandacht besteed. Deze paragraaf opent met een aantal opmerkingen over
begrotingsdocumenten. Hierna zal worden getracht een beeld te geven van
de begrotingsopstelling. Daarna volgt een overzicht van de parlementaire
behandeling van de begrotingsvoorstellen en tens lotte voigt een schets van
de uitvoering van en controle op de uitvoering van de begroting.

3.3.1 Begrotingsdocumenten'

In Engeland loopt het begrotingsjaar van 6 april tot en met 5 april. In deze
periode wordt het parlement meerdere malen en op verschillende wijzen
geinformeerd en geconsulteerd over de begrotingsvoorstellen van de
regering. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen documenten
die het parlement informeren over het verloop van de begrotingsopstelling
of - uitvoering, documenten die de goedkeuring van het parlement behoeven
en documenten die erop gericht zijn de controle achteraf door het parlement
mogelijk te maken.

Documenten die het parlernent slechts informeren en derhalve geen
goedkeuring behoeven zijn de volgende:

Voorafgaande aan het nieuwe begrotingsjaar dat op 6 april van start
gaat, dient de Chancellor of the Exchequer op Budget Day in november
de begroting voor het volgende begrotingsjaar in. Deze begroting, die
voor het eerst in november 1993 zal worden ingediend, bevat zowel
de uitgaven - als de inkomstenplannen van de regering (unified budget).
De uitgavenplannen van de regering hebben betrekking op de volgende
drie begrotingsjaren. De belastingsvoorstellen hebben slechts betrekking
op het volgende begrotingsjaar. Het november - Budget bevat gedetail-
leerde informatie over de belangrijkste inkomsten - en uitgavenwijzigin-
gen; een analyse van de uitgavenplannen per departernent voor de
volgende drie jaar; een beschouwing over de financiele strategie van

Hierbij is met name gebruik gemaakt van Supply Estimates 1992-93. Summary and Guide,
London 1992 en Andrew Likierman, Information on expenditure for parliament: an overview
and future directions, in Parliamentary Affairs, Vol. 41, nr. 3, July 1988, p. 362 - 368.
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de regering op middellange termijn; de economische voorspelling op
korte termijn.? vermoedelijke uitkomsten van de inkomsten en uitgaven
van het lopende begrotingsjaar en informatie over de kosten van
belastingvrijstellingen.'
Zo vroeg als mogelijk wordt in het nieuwe kalenderjaar het parlement
ingelicht over de uitgavenplannen van de regering door de publikatie
van de Departmental Reports en een Statistical Supplement to the
Budget. Beide documenten informeren het parlement over de details
van de uitgavenplannen van de regering."

Documenten die aan het parlement ter goedkeuring worden voorgelegd zijn
de Supply Estimates. Deze uitgavenvoorstellen worden in maart aan het
parlement voorgelegd en omvatten ongeveer 70% van de totale overheids-
uitgaven. De overige uitgaven - de meeste betreffen uitgaven door lokale
overheden - behoeven geen goedkeuring door het parlement. De Supply
Estimates zijn in 21 delen vervat (vaak in totaal meer dan 1000 bladzijden
omvattend) en bevatten een zeer gedetailleerde verdeling van de door de
regering voorgestelde uitgaven. Sinds 1986 zijn de Supply Estimates
opgedeeld in twintig categorieen (zie verder het slot van deze paragraat).
De formele goedkeuring van de uitgaven door het parlement geschiedt door
middel van de vaststelling van de Votes. Het totaal wordt injuli of augustus
vastgelegd in de Appropriation Act. Aanvullende verzoeken om uitgaven
geschieden door middel van Supplementary Estimates die gemiddeld
driemaal per jaar bij het parlement worden ingediend. In tegenstelling tot
de gewone Estimates worden de Supplementary Estimates uitvoerig gemoti-
veerd. Tenslotte worden de Supply Estimates samengevat en van een nadere
toelichting voorzien in de Summary and Guide. Dit document bevat naast
een samenvatting van de Supply Estimates een informatief overzicht van
de parlementaire begrotingsbehandeling en bevat bovendien ter illustratie
van de tekst tabellen en kaarten.
Met betrekking tot de inkomstenplannen van de regering wordt jaarlijks
in januari de Finance Bill ingediend bij het parlement. Na behandeling in
het parlement dient de Finance Bill in mei te worden vastgesteld."

2 De Industry Act van 1975 (1975 c.68, s. 27, het zogenaamde "Bray Amendment") maakt
het noodzakelijk dat de Chancellor of the Exchequer jaarlijks het parlement informeert over
de te verwachten economische ontwikkelingen voor het komende jaar.

3 Budgetary Reform, Presented to Parliament by the Chancellor of the Exchequer by Command
of Her Majesty, March 1992, Cm 1867, p. 1 en 3.

4 Idem, p. 5.
5 Idem, p. 3.
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Voor de controle achteraf op de begrotingsuitvoering door het parlement
dienen de volgende documenten.

Enige maanden na afloop van het begrotingsjaar worden de Appropriati-
on Accounts gepubliceerd. Dit document geeft per categorie en Vote
alle details van de verrichte uitgaven en geeft daarbij een vergelijking
met de door het parlement gevoteerde bedragen. Bovendien worden
toelichtingen gegeven bij verschillen tussen gevoteerde en feitelijk
verrichte uitgaven. AIle bedragen worden samengevat in een voorstel,
getiteld Statements of Excess (zie hieronder), dat goedkeuring door het
parlement behoeft.
Het meeste werk van het National Audit Office wordt besteed aan de
opsteIling van de Reports by the Comptroller and Auditor General. Deze
rapporten worden sinds 1984 gedurende het gehele jaar gepubliceerd
en bevatten een grote varieteit aan onderwerpen. Dit laatste is vooral
te danken aan de uitgebreidere bevoegdheden van de Comptroller and
Auditor General die hem zijn verleend door de National Audit Act van
1983 (zie hiervoor 3.1.1.3)
Injuli van elkjaar wordt door de Treasury de Cash Limits White Paper
uitgebracht. Dit document bevat de uitkomsten van alle financiele trans-
acties met de gestelde - eventueel ook geamendeerde - limieten van
het afgelopen begrotingsjaar.

Naast de hiervoor aangegeven documenten publiceert de regering regel-
matig overzichten, statistieken en voorspeIlingen die van indirect belang
kunnen zijn voor de belastingen en overheidsuitgaven. De belangrijkste
voorbeelden hiervan zijn de tweemaandelijkse publikatie van de Financial
Statistics and Economic Trends en de jaarlijkse uitgave van het National
Income Blue Book. Hiernaastplegen de meeste genationaliseerde bedrijven,
openbare lichamen en lagere overheden - al dan niet wettelijk hiertoe
verplicht - regelmatig overzichten van hun inkomsten en uitgaven te
publiceren.

Thans moge nog enige opmerkingen volgen over de indeling van de
begroting en dan in het bijzonder van de Supply Estimates die aan het
Lagerhuis in gedrukte vorm (als Command Paper) worden gepresenteerd.
De estimates omvatten alleen de bedragen die voor het volgende jaar worden
gevraagd. Verder zijn de estimates in klassen ingedeeld. Iedere klasse omvat
de uitgaven voor een apart programma dat onderling enige samenhang
vertoont. Zo heeft elk departement een eigen klasse. De klassen zijn op
hun beurt weer onderverdeeld in een aantal Votes. Deze Votes omvatten
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elk een samenstel van uitgaven voor een bepaald beleidsonderdeel. De
goedkeuring van de regeringsvoorstellen geschiedt door middel van
stemmingen over deze Votes. Tenslotte bestaat een Vote weer uit vier
onderdelen. Deel I geeft een formele omschrijving van de diensten die
moeten worden gefinancierd (genaamd 'ambit'). Deze omschrijving vindt
men later terug in de Appropriation Actmet het totaalbedrag. Deel II omvat
een verdere verdeling van het in dee I I gegeven totaalbedrag in functionele
programma's en subhoofden. Op basis van deze subhoofden vindt de
controle en toezicht van de Treasury plaats, onder andere met betrekking
tot het overschrijven van begrotingsgelden ('virement') mits het totale bedrag
niet wordt overschreden. In deel In worden de bijzondere inkomsten
aangegeven die worden verwacht ten aanzien van de financiering van de
uitgaven. Die inkomsten vloeien overigens automatisch in het Consolidated
Fund. Deel IV van elke Vote analyseert het in deel I vermelde totaalbedrag
per functioneel programma en type van uitgave.

Voor het begrotingsjaar 1992-1993 bestonden de belangrijkste Supply
Estimates uit 167 Votes en was de indeling in klassen als voIgt:

Klasse Departement

I
II
In
IV
V
VI
VII
VIn
IX
X
XI
XII
XIn
XIV
XV
XVI
XVII
XVIn

Defence
Foreign and Commonwealth Office
Agriculture, Fisheries and Food
Trade and Industry
Energy
Employment
Transport
Environment
Home Office (including Charity Commission)
Lord Chancellor's and Law Officers' Departments
Education and Science
Arts and Libraries
Health and Office of Population Censuses and Surveys
Social Security
Scotland and the Forestry Commission
Wales
Northern Ireland
Chancellor of the Exchequer's Departments
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XIX
XX

Cabinet Office, Privy Council Office and Parliament"
European Communities

3.3.2 De begrotingsopstelling door de Treasury

VrijweI direct na de start van het nieuwe begrotingsjaar op 6 april beginnen
de voorbereidingen voor de opstelling van de begroting voor het volgende
jaar. Over de preciese wijze van begrotingsopstelling door de Treasury
onder Ieiding van de Chief Secretary is weinig bekend, maar op basis van
de voorhanden zijnde literatuur, officiele regeringspublikaties en eigen
onderzoek kan een redelijk betrouwbaar beeld worden gegeven van de
voorbereidingen rond de begrotingsvoorstellen.? De gevolgde procedure
die hier wordt beschreven, heeft uitsluitend betrekking op de regeringsvoor-
stellen met betreking tot de overheidsuitgaven en niet op de belastingvoor-
stellen aangezien de laatst genoemde voorstellen nog altijd tot de exclusieve
bevoegdheid van de Chancellor of the Exchequer behoren. Het mechanisme
dat bij de begrotingsopstelling wordt gehanteerd is de jaarlijkse Public
Expenditure Survey, ook wel aangeduid met de afkorting PESC die de com-
missie representeert die de Survey coordineert (zie over PESC hiervoor
3.2.7)

De gevolgde procedure kan als volgt worden samengevat.
In april schrijft de Treasury aUe departementen aan met het verzoek om
hun baseline spending bids in te dienen. Deze departementale wens en
worden in de PESC behandeld die is samengesteld uit ambtelijke vertegen-
woordigers van de belangrijkste departementen (principal Finance Officers)
en staat onder voorzitterschap van een hoge Treasury-ambtenaar. In aan-
vulling op de departementale verzoeken wordt in dit stadium reeds een
bepaald bed rag gereserveerd (the reserve) om onverwachte ontwikkelingen
in de loop van het jaar te kunnen opvangen." Indien een departement in
deze eerste fase een verzoek indient voor hogere uitgaven - dus meer dan
in het Budget is aangekondigd - dan dient dit verzoek schriftelijk te worden
ingediend door een van de bewindslieden van het betrokken departement
en bij de Chief Secretary to the Treasury. Deze eind jaren tachtig ingevoerde

6 IncJusief House of Commons (klasse XIX A) en Nationaal Audit Office (klasse XIX B).
7 Zie noot 1, Hennessy 1986, Callaghan 1987, Healey 1989, Pliatzky 1989 en Lawson 1992.
8 Deze reserve wordt ook weI aangeduid met contingency reserve, maar deze term kan verwar-

ring scbeppen aangezien bet Contingencies Fund iets totaal anders is (dit fonds dient departe-
menten tijdelijk financieel te ondersteunen in afwachting van de goedkeuring van de departe-
mentale Estimates door bet parlement). Zie hierover John F. McEldowney, The Contingencies
Fund and the Parliamentary Scrutiny of Public Finance, in: Public Law 1988, p. 232-245.
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regel beoogt te voorkomen dat een vertegenwoordiger van een departement
aanvullende voorstellen indient zonder dat de betrokken minister hieraan
politieke steun verleent.

In mei of juni volgen de resultaten van de eerste onderhandelingen in
de vorm van een notitie van de Treasury. Deze notitie wordt niet gepubli-
ceerd maar circuleert slechts onder hoge ambtenaren van de departementen.
Bovendien wordt de notitie in het kabinet in juli besproken. Op basis van
deze notitie besluit het kabinet de omvang van de totale uitgaven vast te
stellen (het Control Totals. Dit besluit is bindend voor alle departementen
en de verzoeken om extra middelen dienen dan ook binnen dit kader te
blijven.

In de herfst vinden vervolgens bilaterale onderhandelingen tussen de
Chief Secretary to the Treasury en de betrokken minister plaats indien er
onenigheid bestaat over de verlangde en verleende financiele ruimte. Deze
fase van de begrotingsopstelling is voor individuele ministers het belangrijkst
aangezien dit de laatste kans is om hogere uitgaven te kunnen realiseren.
Men dient echter wel binnen het door het cabinet vastgestelde Control Total
te blijven.

Indien de bilaterale onderhandelingen geen oplossing bieden dan worden
de geschillen defmitief geslecht in een ad hoc kabinetscommissie, beter
bekend ais de EDX-committee. Deze kabinetscommissie bestaat uit de
belangrijkste ministers van het kabinet en staat onder voorzitterschap van
de Chancellor of the Exchequer. De besluiten van de EDX-committee kunnen
het besluit van het kabinet in juli niet wijzigen maar men kan wel de Trea-
sury en wensen van individuele ministers 'overrulen'. In theorie kan een
minister aan wiens wensen ook door de EDX-committee nog niet is voldaan
de kwestie aan het kabinet voorleggen maar dat blijkt in de praktijk weinig
uit te halen. In feite vindt derhalve in een vergadering van de EDX-
committee de fmale besluitvorming over de prioriteiten van de komende
begroting binnen het door het cabinet gestelde kader plaats.

In november worden de uiteindelijke resultaten van deze procedure ter
goedkeuring aan het kabinet voorgelegd. De resultaten van deze besluit-
vorming worden openbaar gemaakt op Budget Day in november.

Wat betreft de voorbereidingen van de belastingvoorstellen door de
Chancellor of the Exchequer kan het volgende worden opgemerkt. Allereerst
betreffen het hier voorstellen die uitsluitend de Treasury aangaan. Niet
ongebruikelijk is dat de top van de Treasury begin januari en in de zomer
een of meer weekenden zich terugtrekt voor intern beraad op het officiele
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buitenverblijf van de Chancellor of the Exchequer. 9 Deze informele
bijeenkomst(en) vormen het startsein van de zogenaamde pre-Budget
Talks. 10 Over het verdere verloop van de voorbereidingen is zeer weinig
bekend, alhoewel men er vanuit mag gaan dat de Prime Minister in zijn
hoedanigheid van First Lord of the Treasury nauw betrokken is bij de
opstelling van de belastingvoorstellen." De dag v66r of op de ochtend
van Budget Day, licht de Chancellor of the Exchequer het voltallige kabinet
in over de voorgenomen maatregelen. Bovendien dineert de Chancellor
traditioneel de avond voor de presentatie met het staatshoofd en licht hij
de voorstellen nader toe." Hierna volgt de aanbieding van de begroting
aan het Lagerhuis door middel van de Budget Speech op Budget Day.

3.3.3 De begrotingsbehandeling door het Lagerhuis.

De procedure die het Lagerhuis volgt ten aanzien van de door de regering
ingediende voorstellen tot uitgaven en inkomsten dient men in drie fasen
te onderscheiden. De hieronder te beschrijven eerste procedure betreft de
gewone jaarlijkse uitgaven, de tweede procedure heeft betrekking op
uitgaven voor nieuwe doeleinden en de derde procedure geldt ten aanzien
van de inkomsten uit belastingen en heffmgen.

3.3.3.1 Behandeling en goedkeuring van de gewonejaarlijkse uitgaven.

De algehele begrotingsbehandeling neemt een aanvang met de aankondiging
van het staatshoofd in de Queen's Speech bij de opening van een nieuwe
zitting van het parlement dat 'estimates for the public services will be laid
before the House of Commons'. 13 Deze zinsnede betreft de reguliere
estimates voor het volgende begrotingsjaar dat op 6 april aanvangt. Deze
Supply Estimates" worden in de regel in maart bij het Lagerhuis ingediend.

9 Chevening, Kent.
10 Na de zomer treedt voor alle ambtenaren van de Treasury tot Budget Day een periode van

een zichzelf opgelegde zwijgplicht in, PURDAH (het hindoewoord voor afzonderingssysteem)
genaamd.

11 Uit de memoires van drie voormalige Chancellors of the Exchequer kan men afIeiden dat
er vooraf ook overleg is met individuele ministers op wier terrein de belastingmaatregelen
betrekkinghebben (zie Callaghan 1987, p. 179, 180en Healey 1989, p. 443,444 en Lawson
1992, p. 324; zie ook Crossman I 1975, p. 34 en 35).

12 Lawson 1992, p. 324 en 325.
13 Erskine May 1989, p. 686.
14 Zie over de vorm waarin de Supply Estimates aan het parlement onder de verantwoordelijk-

heid van de Treasury moeten worden ingediend de voorschriften in de Exchequer and Audit
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Vervolgens schrijft Standing Order nr. 52 voor dat in totaal drie dagen
zullen worden besteed aan debatten omtrent de voorstellen. De Liaison Com-
mittee (zie hiervoor 3.2.7 noot 369) is gemachtigd aan het huis aan te
bevelen welke estimates dienen te worden besproken." Bij deze selectie
is de Liaison Committee niet gebonden aan de estimates die in de diverse
rapportages van de select committees aan de orde worden gesteld. Wat
betreft de tijdslimiet is alleen bepaald dat de driedaagse debatten v66r 5
augustus dienen plaats te vinden. Dit voorschrift laat de mogelijkheid open
dat het Lagerhuis in plaats van de gewone estimates de supplementary
estimates behandelt. 16

De estimates die zijn geselecteerd om in een plenaire vergadering van
het Lagerhuis te worden behandeld, worden in de vorm van een motie"
aan het huis voorgelegd. Elke motie bevat het bedrag dat wordt gevoteerd
en het doel waarvoor de estimate is opgesteld." De motie moet worden
ingediend door de regering; in de praktijk is dat de Financial Secretary
to the Treasury. Amendering van de motie is mogelijk (op voorstel van
een select committee of van een lid) maar alleen indien een verlaging van
de voorgestelde uitgave wordt beoogd." Aan het eind van elk van de drie
dagen vindt stemming plaats over de amendementen en de estimates."
Aile overige estimates worden via een afzonderlijke stemprocedure -
afuankelijk van de aard van de estimates - vastgesteld zonder verder
debar."

Zoals uit het voorgaande reeds blijkt, is het mede door de late indiening
van de Supply Estimates (half maart) onmogelijk v66r 6 april alle
regeringsvoorstellen af te handelen. Het is derhalve noodzakelijk dat voor
de aanvang van het nieuwe begrotingsjaar een bepaald aantal estimates voor-
lopig wordt goedgekeurd. Dit geschiedt door middel van votes on account.
Het gaat hier om de goedkeuring van een totaalbedrag voor de uitgaven
voor defence services, civil services, House of Commons en National Audit

Departments Act 1866 (29 & 30 Viet. c39), m.n. s. 23 en de literatuur vermeld in noot
2.

15 Standing order nr. 52.
16 Idem, nrs. 52 en 131.
17 Ook wei aangeduid met de term resolutie.
18 De tekst luidt: "That a sum, not exceeding £. .. be granted to Her Majesty out of the Consoli-

dated Fund, to defray the charge which will come in course of payment during the year
ending on 31 March 19.. for the services therein specified" .

19 De tekst van zo'n amendement luidt: "That Class ... , Vote ... be reduced by £... (in respect
of subhead ... r.

20 Standing Order nr. 52 (5).
21 Idem, nr. 53; zie voor de preciese wijze van stemmen Erskine May 1989, p. 697 - 700.
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Office. De goedkeuring wordt voor een periode van vier tot vijf maanden
verleend, vooruitlopend op de vaststelling van de Appropriation Bill. Het
totaalbedrag omvat ongeveer 45 procent van de totale uitgaven voor de
betrokken uitgavenposten van het lopende begrotingsjaar. Votes on account
zijn slechts mogelijk ten aanzien van de uitgavenposten die eerder door
het parlement als zodanig zijn aangemerkt. De uitkomsten van de votes
on account worden verwerkt in de Supply Estimates. 22

Gelijktijdig met deze procedures worden ook de supplementary estimates
goedgekeurd. Deze aanvullende verzoeken worden door de regering tussen-
tijds ingediend met het oog op (1) onverwachte extra uitgaven tijdens het
lopende begrotingsjaar of (2) extra uitgaven in verband met nieuwe wettelij-
ke verplichtingen van de regering ofvanwege noodsituaties. De goedkeuring
vindt plaats door middel van een 'taken supplementary vote' met een
gerniddelde omvang van £ 1.000 per vote."

Tenslotte bestaat er nog de mogelijkheid van Excess Votes. Dergelijke
stemmingen over aanvullende midde1enzijn noodzakelijk indien een departe-
ment tijdens het lopende begrotingsjaar meer geld blijkt uit te geven dan
het parlement voor dat jaar heeft goedgekeurd. De procedure verloopt als
volgt. Na afsluiting van het begrotingsjaar dient de Treasury allereerst het
exacte bedrag van de overschrijding vast te stellen. Hierna rapporteert de
Comptroller and Auditor General hierover aan het parlement en wordt dit
rapport voor nader onderzoek in handen gesteld van de Public Accounts
Committee. Na onderzoek rapporteert deze commissie in februari of maart
van het jaar volgende op het begrotingsjaar waarin de overschrijding
plaatsvond aan het parlement. Tegelijkertijd legt de Treasury aan het
parlement een overzicht van de overschrijdingen voor. Indien de PAC geen
bezwaren maakt, worden de Excess Votes niet later dan op 18 maart zonder
debat goedgekeurd. 24 Deze stemmingen worden in de Consolidated Fund
Bill en uiteindelijk in de volgende Appropriation Act (zie hierna) gesanctio-
neerd. In bijzondere omstandigheden zoals in tijden van oorlog worden
onverwachte (defensie- )uitgaven aan het parlement voorgeIegd in de vorm
van een estimate dat slechts een totaalbedrag (lump sum) en ruim

22 Erskine May 1989, p. 700 en 701; votes on account zijn vaak ook noodzakelijk in verband
met parlementsontbinding. Zo werden de belangrijkste estimates voor de parlementsontbin-
dingen van mei 1983, mei 1987 en april 1992 vastgesteld door votes on account en de aanne-
roing van de Appropriation Act.

23 Zie voor de gevallen waarin dit SOOrl sternrningen noodzakelijk zijn Erskine May 1989, p.
701.

24 Standing order nr. 53 (3) (c).
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geformuleerde doelstellingen bevat. De goedkeuring vindt plaats door middel
van een vote of credit. 25

Aile hiervoor genoemde stemmingen vereisen uiteindelijk sanctionering
door middel van een wet (zie hiervoor 3.1.2.). Dit geschiedt allereerstdoor
middel van de Consolidated Fund Bills die zijn gebaseerd op de relevante
moties/resoluties met betrekking tot alle genoemde estimates." De Conso-
lidated Fund Act verleent de Treasury de bevoegdheid geld uit het Consoli-
dated Fund vrij te maken voor de door het parlement gevoteerde middelen
en vastgestelde doeleinden." Meestal worden twee Consolidated Fund
Bills ingediend in de periode tussen de aanvang van de zitting en het einde
van het begrotingsjaar. Het eerste voorstel omvat meestal de votes on
account met betrekking tot defensie, civil services, House of Commons
en National Audit Office en de winter supplementary estimates." Het
tweede voorstel wordt normaliter eind maart aangenomen en maakt middelen
vrij uit het Consolidated Fund ten behoeve van uitgaven voor verdere (voor-
jaars) supplementary estimates voor het lopende begrotingsjaar en
overschrijdingen (excesses) voortgekomen uit het voorgaande begrotingsjaar.
In de loop van de zittingsperiode van het Lagerhuis kunnen - indien
daartoe de noodzaak bestaat - een of meer Consolidated Fund Bills worden
ingediend."

De defmitieve Consolidated Fund (Appropriation) Bill wordt aangeduid
met de term Appropriation Act nadat ze is aangenomen door beide huizen
van het parlement. Dit voorstel stemt wat betreft inhoud grotendeels overeen
met een gewone Consolidated Fund Bill en omvat alle resterende begrotings-
posten. Hiernaast bevat dit voorstel een overzicht van alle goedgekeurde
begrotingsposten ('vote by vote') en de daarbij aangegeven doeleinden uit
alle voorgaande voorstellenen het voorstel zelf. De Appropriation Actdient
altijd v66r de sluiting van de zittingsperiode van het Lagerhuis (ook in geval
van parlementsontbinding) te worden aangenomen. Indien na aanneming
van de Appropriation Act tijdens de zittingsperiode nog bedragen worden
gevoteerd dan is de aanneming van een tweede of zelfs derde Appropriation

25 Erskine May 1989, p. 702 en 703.
26 Het Public Bill Office heeft tot taak de voorstellen voor te bereiden ten behoeve van de voor-

zitter van de Ways and Means Committee en de Treasury-ministers die de voorstellen bij
het Lagerhuis moeten indienen.

27 Dit overeenkomstig de Exchequer and Audit Departments Act 1866 en de Public Accounts
and Charges Act 1891.

28 Standing Order nr. 53 (2).
29 Erskine May 1989, p. 707 end 708.
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Act noodzakelijk." Hierna voIgt de - formele - instemming van het
Hogerhuis.

Tenslotte voIgt via een formele procedure 31 de koninklijke bekrach-
tiging.

3.3.3.2 Behandeling en goedkeuring van uitgaven vanwege nieuwe
wetgeving.

Naast de hiervoor beschreven verschillende procedures ten aanzien van
de reguliere uitgaven wordt ook een ander belangrijk deel van de totale
uitgaven op aanbeveling van de Kroon door middel van financial resolutions
aan het parlement voorgelegd. Ook deze uitgavensoort (ook wel aangeduid
als nieuwe uitgaven met een beperkte looptijd) dient door rniddel van Supply
Estimates en de Appropriation Act te worden goedgekeurd maar dan op
periodieke grondslag. De hier bedoelde uitgaven zijn niet in alle gevallen
als gewone uitgaven te beschouwen maar betekenen wel uitgaven voor de
Exchequer. DergeIijke uitgaven vallen onder de term 'charges' ('upon the
public revenue' of 'upon public funds'). Uit de praktijk van het Lagerhuis
blijkt dat men van de term 'charge' kan spreken indien het gaat om
(1) uitgaven vanwege nieuwe en afzonderlijke wetgeving en
(2) uitgaven die verricht moeten worden uit het Consolidated Fund of

het National Loans Fund en
(3) de eis dat de charge direct rnoet kunnen worden uitgevoerd."

Indien aan deze drie voorwaarden is voldaan dan behoeven de voorstellen
tot nieuwe uitgaven een Royal Message voor indiening bij bet parlement.
Overigens beeft de praktijk een verdere verfijning aangebracht ten aanzien
van onderwerpen die wel en onderwerpen die geen koninklijke boodscbap
beboeven en dientengevolge al dan niet onder de hierna te beschrijven
procedure vallen."

30 Idem, p. 709.
31 Zie hierover Erskine May 1989, p. 528 en 529; de formule die wordt gehanteerd bij de

koninklijke bekrachtiging van deze begrotingsvoorstellenluidt: "La Reine remercie ses bons
sujets, accepte leur benevolence, et ainsi Ie veult",

32 Erskine May 1989, p. 712 en 713 en Standing Order nrs. 46 en 48.
33 Zie hierover uitgebreid Erskine May 1989, p. 713 - 718. De belangrijkste voorstellen die

met een koninklijke boodschap aan het parlement worden voorgelegd en daarmee onderdee1
zijn van de hier te beschrijven procedure betreffen nieuwe wetgeving die voor uitvoering
kosten (salarissen e.d.) meebrengt; betalingen uit het Consolidated Fund of National Loans
Fund; uitkeringen aan lokale overheden en de afiossing van rente. Voorstellen die geen
koninklijke aanbeveling behoeven hebben betrekking op met name verlaging van de charge
in verband met een wetswijziging en betalingen uit het Social Security Fund.
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De eerste fase van de goedkeuringsprocedure treedt in op het moment
dat een voorstel door rniddel van een koninklijke aanbeveling wordt
ingediend." Dit voorstel wordt na indiening aangemerkt ais eenfinancial
resolution (ook weI money resolution genoemd). De behandeling van deze
resolutie(s) maakt geen onderdeel uit van de procedure die voor het
wetsvoorstel geidt waarop de resolutie betrekking heeft. Op ieder moment
kan het Lagerhuis derhaive de resolutie(s) in behandeling nemen voordat
men overgaat tot de gedetailleerde behandeling van het wetsvoorstel. In
de praktijk echter wordt (worden) de resolutie(s) direct na de tweede Iezing
van het wetsvoorstel in behandeling genomen." Het debat met betrekking
tot de resolutie(s) dient binnen de door de resolutie(s) gesteide termen te
blijven en mag derhaive niet uitgebreid worden tot het aan de resolutie(s)
gerelateerde wetsvoorstel. 36 Amendering is zoals bij alle financiele wetge-
ving slechts beperkt mogelijk. Zo is een amendement dat argurnenten bevat
om het verzoek af te wijzen of dat aiternatieve voorstellen bevat buiten
de orde. WeI kunnen amendementen het gevraagde (maximum) bedrag in
de resolutie verlagen en daarmee de reikwijdte van het voorstel beperken.
Indien de regering het voorstel wenst aan te passen - in de zin van een
verhoging van het eerder voorgestelde bedrag - dan dient de regering de
resolutie(s) in te trekken en een nieuw voorstel in te dienen of in een later
stadium een tweede aanvullende resolutie voor te stellen."

Na goedkeuring van de financial resolution(s) bij een wetsvoorstel -
meestal dus direct na de tweede lezing - vervolgt het wetsvoorstel de proce-
dure die voor een 'gewoon' wetsvoorstel is voorgeschreven tot de vasts tel-
ling in de vorm van een Act of Parliament. De passages in het wetsvoorstel
met betrekking tot de fmanciering (zie noot 36) zijn derhaive door middel
van de financial resolution(s) en een afzonderlijke procedure vastgesteld
en worden vervolgens wat betreft hun financiele consequenties in een later

34 Ook hierbij kan weer onderscheid worden gemaakt tussen voorsteUen van het staatshoofd
die tot stand komen via de procedure van het 'Sign Manual' - waarbij het meestal gaat om
een bedrag ten behoeve van 'the dignity and well-being of the Crown' - en voorstellen waarbij
de koninklijke aanbeveling door een minister wordt bekend gemaakt (en dat is inde meeste
gevallen van toepassing); zie Erskine May 1989, p. 558,559,560 en 718.

35 Uitzonderingenzijn mogelijk zoals behandeling voor de tweede lezing, tijdens de commissie-
behandeling of voor de bespreking door het Hogerhuis van de arnendementen.

36 Om dit onderscheid duidelijk te maken, worden de gedeelten in het wetsvoorstel die direct
betrekking hebben op de financiering van het voorstel in italics afgedrukt. Deze passages
vormen derhalve geen vast onderdeel van het wetsvoorstel en er kunnen geen vragen over
worden gesteld tenzij de passages al zijn goedgekeurd door middel van eenfinancial resoluti-
on.

37 Erskine May 1989, p. 718 - 720.
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stadium aan het Lagerhuis gepresenteerd in de vorm van een estimate die
op zijn beurt defmitief wordt gesanctioneerd in de Appropriation Act.
Andere vormen van uitgaven, zoals het vaststellen van een lening aan
genationaliseerde bedrijven op basis van een reeds bestaande wet - de
National Loans Act 196838 -, worden rechtstreeks uit het National Loans
Fund betaald door middel van het aannemen van eenjinancial resolution.

3.3.3.3 Behandeling en goedkeuring van de inkomsten.

Evenals bij de hiervoor behandelde procedure omtrent de nieuwe uitgaven
vindt de vasts telling van belastingen en andere vormen van inkomsten plaats
door middel van resoluties en een wetsvoorstel. Hierbij gaat het om de
indiening, behandeling en vasts telling van de Ways and Means en Budget
resolutions en de Finance Bill. Ret criterium om vast te stellen of er al
dan niet sprake is van de noodzaak tot de indiening van een Ways and
Means resolution bij het Lagerhuis is de vraag of de voorstellen 'charges
upon the people' betekenen. Uit de gevolgde praktijk in het Lagerhuis kan
men vijf categorieen afleiden die als 'charges upon the people' moeten
worden aangemerkt en dientengevolge de procedure moeten volgen die voor
een Ways and Means resolution is voorgeschreven. Deze vijf categorieen
zijn:
(1) belastingen (i.c. nieuwe belastingen, verlenging van de duur van de

belastingplicht, herinvoering van een eerder ingetrokken belasting,
verhoging van belastingtarieven en uitbreiding van de werkingssfeer
van een belasting)";

(2) intrekking of aanpassing van belastingvrijstellingen";
(3) delegatie van de bevoegdheid tot het opleggen van belastingen aan

andere instanties dan het Lagerhuis;
(4) het verlenen van de bevoegdheid aan de Kroon om een lening aan te

gaan en
(5) belastinginkomsten die rechtstreeks in het Consolidated Fund of het

National Loans Fund vloeien."

38 The National Loans Act (1968, c. 13), zie met name section 2 en schema l.
39 Voor elk van deze voorstellen is een afzonderlijke Ways and Means resolution noodzakelijk.

Nieuwe belastingen en heffingen op afzonderlijke artikelen kunnen bovendien niet in dezel fde
resolutie worden opgenomen.

40 Zoals bijvoorbeeld het beeindigen van het nultarief van de VAT (Value Added Tax) voor
bepaalde voedingsmiddelen.

41 Zie hierover uitgebreid Erskine May 1989, p. 727 - 729.

310



Engeland

Hiernaast worden in hoofdzaak zes andere vonnen van belastingen en
heffmgen onderscheiden die verwant zijn aan 'charges upon the people'
maar niet op basis van een Ways and Means resolution moeten worden
vastgesteld. In dit geval gaat het om lokale inkomsten, matiging van
bepaalde belastingtarieven,? heffmgen op industrieen waarvan de inkom-
sten binnen de betreffende industrietak blijven, leges en andere heffingen
op dienstverlenende activiteiten van de overheid, heffingen die hun grondslag
vinden in een bestaande wet en heffmgen die pas in werking treden nadat
de betreffende wetten zijn aangenomen."

De procedure die wordt toegepast ten aanzien van de hiervoor genoemde
voorstellen die gebaseerd dienen te zijn op de indiening van Ways and
Means resolutions is als voIgt. Op Budget Day maakt de Chancellor of the
Exchequer in zijn budget speech het Lagerhuis bekend wat de hoofdlijnen
van de voorstellen van de regering zijn ten aanzien van de inkomsten en
uitgaven." In deze toespraak maakt de Chancellor fonneel melding van
de Amendment of the Law motion die een brede bevoegdheid geeft tot
'amending the law with respect of the National Debt and public revenue
and to make further provision in connection with fmance' .45 Direct na
afloop van zijn rede dient de Chancellor de hiervoor genoemde motie en
de specifiekere Ways and Means resolutions in (aIle later in de Finance
Bill op te nemen maatregelen dienen direct gebaseerd te zijn op een Ways
and Means resolution). Hiemaast maakt de Chancellor nog melding van
enkele andere 'money and procedure motions'. Bovendien dient de
Chancellor een motie in die onmiddellijk wettelijke grondslag moet geven
aan een bepaald aantal belastingen en heffingen zoals heffmgen op tabak
en benzine. Deze heffmgen worden nog dezelfde avond van kracht. 46

Onmiddellijk na de budget speech vangen de plenaire debatten aan over

42 Zo kan de Finance Bill belastingtarieven verlagen zonder gebaseerd te zijn op een Ways
and Means resolution. Sinds 1960 is het gebruik dat bij de indiening van de begroting een
resolutie wordt ingediend die alle incidentele verlagingen van belasting- of heffingtarieven
omvat en na aanneming legaliseert.

43 Zie hierover uitgebreid en geillustreerd met vele voorbeelden Erskine May 1989, p. 729-
732.

44 Erskine May (1983, p. 831) stelt dat de Chancellor in deze speech "develops his views of
the resources of the country, communicates his calculations of probable income and expendi-
ture' and declares whether the burdens upon the people are to be increased or diminished" .

45 Geciteerd in Griffith I Ryle 1989, p. 252.
46 Dit geschiedt op basis van de Provisional Collection of Taxes Act 1968, (1968, c.2) section

5. Deze wet wordt thans aangepast in verband met de verschuiving van Budget Day van
maar! naar november. De motie wordt ook wel aangeduid als 'omnibus motion' (zie tevens
het bepaalde in Standing Order nr. 50 (2); tegenwoordig wordt dit voorstel meestal zonder
stemming aanvaard.)
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de Amendment of the Law motion en de overige Ways and means resoluti-
ons. De debatten duren meestal vier dagen. Op de laatste dag van de debatten
wordt de eerstgenoemde motie aanvaard en vervolgens worden de overige
resoluties in stemming gebracht. 47 Hierbij dient nog onderscheid te worden
gemaakt tussen de Ways and Means en de Budget resolutions. De Ways
and Means resolutions worden afzonderlijk behandeld en de debatten en
eventuele amendementen dienen direct verband te houden met de betreffende
resolutie." Bovendien geldt ook ten aanzien van deze resoluties dat
amendementen geen verhoging van de voorgestelde belasting of heffmg
mogen inhouden en direct verband dienen te houden met de inhoud van
het voorstel. De Budget resolutions bevatten een compleet overzicht van
aIle te verwachten inkomsten en dienen als grondslag voor de direct op
de Budget Speech volgende vierdaagse debatten in de meest brede zin zodat
ook een verband kan worden gelegd met de door de regering voorgestelde
uitgaven. Bespreking van een afzonderlijke Budget resolution en amendering
is hierdoor niet mogelijk." Verder bepaalt de wet dat een aantal door het
parlement goedgekeurde resoluties in de maand maart of april kracht van
wet krijgen tot 5 augustus indien dat in het algemeen belang is.50 Met
deze voorziening kunnen bepaalde belastingmaatregelen reeds worden
genomen v66rdat de Finance Bill is vastgesteld.

De hierboven behandelde resoluties dienen zoals gezegd als grondslag voor
de in te dienen Finance Bill waarmee aile voorgestelde belastingmaatregelen
een wettelijke grondslag moeten krijgen. Na de aanneming van de laatste
resolutie wordt de Finance Bill (in januari) door de Financial Secretary
to the Treasury ingediend. Het voorstel is meestal zeer omvangrijk en
gedetailleerd aangezien het niet aIleen nieuwe belastingmaatregelen bevat
en bestaande regelingen wijzigt maar ook voorstellen doet ten aanzien van
de fiscale administratie en andere aanverwante zaken." De wijze van
behandeling is gelijk aan die van een gewoon wetsvoorstel met enkele uit-

47 Standing Order nr. 50 (3).
48 Algemeen is wei aanvaard dat over de eerste van een dergelijke serie resoluties - anders

dan budget resoluties - een algemeen debat kan plaatsvinden (Erskine May 1989, p. 732,
noot 1).

49 Behalve de eerste resolutie, de Amendment of the Law resolution.
50 Zie section 1 van de Provisional Collection of Taxes Act 1968. De resoluties verliezen auto-

rnatisch hun rechtskracht indien een later ingediend wetsvoorstel dat de maatregelen wettelijke
grondslag beoogt te geven Diet binnen 25 dagen na totstandkorning van de resoluties een
tweede lezing heeft ondergaan (Erskine May 1989, p. 735). Zie echter tevens noot 46.

51 Zo telde de tweede Finance Act van 1990 maar liefst 133 bepalingen en 19 schema's met
een omvang van 192 bladzijden.
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zonderingen." Dit betekent dat het voorstel in drie lezingen moet worden
behandeld. Na de eerste lezing, die zonder debat plaats vindt, voIgt na drie
of vier weken de tweede Iezing waarbij een uitvoerige besprekiog van de
staatsfinancien gebruikelijk is. Deze besprekiog vindt in eerste instantie
plaats tijdens de commissiebehandeling. Sinds 1969 is het gebruikelijk dat
de Finance Bill naast de behandeling in de Committee of the whole House
tevens in een standing committee wordt behandeld.P De regeling met
betrekking tot de verde ling van onderdelen van het voorstel over beide
commissies is zodanig dat de meest omstreden onderdelen van het voorstel
tijdens een - meestal driedaags - plenair debat in het Lagerhuis worden
behandeld." Tijdens de commissiebehandeling kan het voorstel worden
geamendeerd mits het betreffende amendement zijn grondslag vindt in een
van de eerder aangenomen Ways and Means resolutions waarop het voorstel
is gebaseerd." Bovendien mag een amendement niet uitgaan boven de
door de Ways and Means resolution vastgestelde limiet (in de meeste
gevallen een tarief) en reikwijdte van de voorgestelde belasting. Dergelijke
amendementen zijn alleen mogelijk indien een nadere resolutie wordt
ingediend en aangenomen. Na de commissiebehandeling volgt tijdens de
tweede lezing een plenair debat van meestal drie dagen waarbij het rapport
van de standing committee over de Finance Bill een belangrijke rol speelt. 56

Vrijwel direct hierna vindt de derde lezing plaats zonder debat. 57 Tenslotte
volgt koninklijke bekrachtiging."

Samenvattend kan worden gesteld dat de hier beschreven procedure
die op Budget Day (november) start normaliter eind mei haar afronding
vindt in de defmitieve vaststeIling van de Finance Act. 59

52 Zo zijn aile behandelingen van het voorstel uitgezonderd van de zogenaamde ten o'clock
rule (Standing Order nr. 14 (1) (a», wordt het voorstel door twee commissies (committee
of the whole house en een standing committee) behandeld en is het aan de oppositie om
uit te maken welke onderdelen van het voorstel in de plenaire vergadering van het Lagerhuis
worden behandeld.

53 Standing Order nr. 61 (3) zie over deze commissie Lawson 1992, p. 12, 13, 15 en 333.
54 Griffith! Ryle 1989, p. 253.
55 Tenzij het voorstel is gebaseerd op de Amendment of the Law resolution.
56 Tijdens de rapportage van de standing committee wordt het voorstel herdrukt, inclusief de

amendementen van deze commissie en die van de committee of the whole House.
57 Sinds 1976 is het driemaal voorgekomen dat een aparte vergaderdag werd gereserveerd om

in derde lezing te kunnen debatteren over de econornische politiek van de regering (Griffith!
Ryle 1989, p. 253).

58 De forrnule die hiervoor wordt gebruikt luidt: "La Reine le veult"; zie hiervoor tevens noot
32.

59 Zie voor een overzicht van de tijdsbesteding aan Finance Bills in de jaren 1983 - 1987
GriffithlRyle 1989, p. 321 en 322.
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3.3.3.4 Overige aspecten van de begrotingsbehandeling door het Lager-
huis.

Uit de hiervoor beschreven procedures kan men de belangrijkste fasen in
de besluitvorming rond de vasts telling van de overheidsinkomsten en -
uitgaven afleiden. am een vollediger beeld van de begrotingsbehandeling
door het Lagerhuis te krijgen, verdient een aantal andere aspecten van de
begrotingscyclus nog enige aandacht.

Wat betreft de indiening van voorstellen tot het doen van uitgaven (sup-
plies) en de voorgestelde inkomsten (Ways and Means) berust het initia-
tief bij de regering. Ook indien er sprake is van een initiatiefvoorstel
van wet door een lid van het Lagerhuis is de medewerking van de
regering noodzakelijk voor de fmanciering van het voorstel. In de
praktijk betekent dit dat voor de commissiebehandeling van het voorstel
in tweede lezing een money of Ways and Means resolution door een
minister moet worden ingediend.f Zonder de medewerking van de
regering is de totstandkoming van een wet op initiatief van een lid van
het Lagerhuis onmogelijk tenzij het voorstel geen enkele financiele
irnplicaties heeft.

Amendering van eenfinancial en een Ways and Means resolution is
mogelijk. Zoals hiervoor reeds is gesteld, is een amendement tot
verhoging van een uitgave of belasting/heffmg niet mogelijk, tenzij de
voorgestelde verhoging binnen de in de resolutie gestelde lirnieten valt.
Dit laatste geeft aan dat de regering de mogelijkheid tot amendering
van haar voorstellen kan beperken door de betreffende resolutie strak
en gedetailleerd te forrnuleren. Inde praktijk is het echter gebruik dat
de resoluties ruirn worden geformuleerd zodat uitgebreide amendering
zowel ten aanzien van de hoogte van de uitgaven als de doeleinden,
mogelijk is."

De behandeling van de Supply Estimates, Financial en Ways and Means
resolutions zijn niet de enige gelegenheden voor het Lagerhuis om over
de financieel-economische en budgettaire aspecten van het regerings-

60 Standing Order nr. 58, 66 en 46.
61 De formulering van een "ruime" resolutie luidt ".... the payment out of money provided

by Parliament of any expenses of the Secretary of State incurred in consequence of the Act";
zie over de techniek van arnendering in dit geval Griffith / Ryle 1989, p. 330 en 331.
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beleid te debatteren. Naast deze debatten vinden jaarlijks naar aanleiding
van het Budget in november uitvoerige debatten plaats over het
regeringsbeleid voor de volgende drie begrotingsjaren. Deze debatten
worden gevoerd op basis van het rapport dat de Treasury & Civil
Service committee uitbrengt naar aanleiding van het Budget. Het rapport
van deze committee concentreert zich voornamelijk op de hoofdlijnen
van het te voeren regeringsbeleid. 62 De plenaire debatten duren meestal
drie dagen. Hiernaast zijn er ook andere gelegenheden waarbij (onder-
delen van) het financieel-economische regeringsbeleid aan de orde kan
(kunnen) komen. In het bijzonder kan men hierbij denken aan debatten
direct volgend op een verkiaring van een minister, mondelinge en schrif-
telijke vragen en de twintig dagen die voor debat zijn gereserveerd voor
de oppositiepartijen.f

Naast de plenaire debatten in het Lagerhuis kunnen ook de debatten
in de standing en select committees van belang zijn voor de behandeling
van de financiele voorstellen van de regering. Met name de rol van
de aan een departement gelieerde select committee is hier van betekenis.
Zoals hiervoor reeds is gesteld (3.1.2.1 en 3.2.7) is een select committee
expliciet bevoegd onderzoek te verrichten naar de uitgavenvoorstellen
van een departement. In de parlementaire periode van 1987 tot 1992
heeft de Treasury and Civil Service select committee elk zittingsjaar
zowel de Budget, de Autumn Statement als de White Papers on Public
Expenditure onderzocht en erover gerapporteerd aan het Lagerhuis.
Bovendien werden verschillende aspecten van de jaarlijkse Supply
Estimates onderzocht. Tot de personen die hierbij als getuigen werden
opgeroepen behoorden onder andere de Chancellor of the Exchequer,
hoge ambtenaren van de Treasury, de Chief Economic Adviser van
de Treasury en de gouverneur en andere topfunctionarissen van de Bank
of England. Hiernaast hebben de dertien andere select committees
onderzoek verricht naar de Estimates van de betreffende departementen
en hierover gerapporteerd aan het Lagerhuis. Deze rapporten dienden
vaak als basis voor de plenaire debatten"

62 Standing Order nr. 130.
63 Zie de vele mogelijkheden in de Standing Order en wat betreft de hier genoemde mogelijkhe-

den tot debat met name nrs. 13-18 en 20.
64 Zie hierover uitgebreid Griffith / Ryle 1989, p. 423 - 427.
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Verder wordt jaarlijks - meestal maart, begin april- een debat van
een dag besteed aan de middelen die de centrale overheid verstrekt aan
de lokale overheden. Tijdens dit debat staat het Local Government Rate
Support Grant Report voor Engeland centraal. Hiernaast wordt er ook
tijd voor debat ingeruimd voor behandeling van soortgelijke rapporten
voor Schotland en Wales. Dergelijke debatten zijn niet onbelangrijk
aangezien ongeveer 22 procent van de totale overheidsuitgaven ten goede
komt aan de lokale overheden."

Tevens is het van belang hier nog iets op te merken over de lengte van
de diverse soorten debatten die in dit kader worden gehouden.
Wanneer men de statistieken hieromtrent bestudeert dan valt het op dat
het parlement weinig aandacht besteedt aan het onderzoek en de
behandeling van de regeringsvoorstellen met betrekking tot de uitgaven.
Dit kan te maken hebben met de stelregel van Gladstone dat 'expenditure
flows from policy' .66 Zo werd in de parlementaire zittingsperiode 1985
- 1986 plenair slechts 17 uur debat besteed aan de behandeling van de
Supply Estimates. Zoals hiervoor reeds is gesteld, verrichten de select
committees de meeste tijd aan het onderzoek van de estimates van een
departement. Ook aan de Money Resolutions wordt weinig aandacht
besteed: in 1985 -1986 slechts anderhalf uur. Een ander beeld geven
de debatten omtrent de door de regering voorgestelde belastingen en
andere vormen van inkomsten. De eerste Ways and Means Resolution
die direct na de budget speech van de Chancellor of the Exchequer
wordt ingediend - de Amendment of the Law resolution - vormt de
basis voor de driedaagse algemene begrotingsdebatten; in 1985 - 1986
werd aan de behandeling van deze resolutie bijna 19 uur besteed. Nadat
over deze resolutie en de overige Budget resolutions is gestemd, wordt
de Finance Bill ingediend. Aan de behandeling van deze Finance Bill

65 Zie over de bevoegdheden van ministers ten aanzien van lagere overheden terzake van uitga-
ven, het opleggen van belastingen en heffmgen en het aangaan van leningen de Local Govern-
ment Finance Act 1988. Deze wet voerde, in combinatie met de Abolition of Domestic Rates
etc. (Scotland) Act 1987, per 1 april 1990 een nieuw systeem van lokale belastingheffing
in: de zogenaamde Revenue Support Grant, beter bekend a1sde Poll Tax. Gevolg van deze
nieuwe wettelijke regeling is onder andere, dat indien een wetsvoorstel taken aan de lokale
overheden oplegt die leiden tot uitgaven van enige omvang, de financiele onderdelen van
een dergelijk voorstel gebaseerd dienen te zijn op een Money Resolution (Erskine May 1989,
p. 714 en Griffith / Ryle 1989, p. 40 en 191).

66 Geciteerd in Griffith / Ryle 1989, p. 15
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werd in 1985 - 1986 vanaf de tweede lezing tot de eindstemming na
de derde lezing in totaal bijna 68 uur besteed.?

3.3.4 Begrotingsuitvoering en controle

Na vaststelling van de Appropriation Act (s) en Finance Act is de Treasury
gemachtigd over te gaan tot de inning van belastingen e.d. en het doen van
uitgaven. De inning van diverse soorten belastingen en heffmgen geschiedt
door de Board of Inland Revenue en de Board of Customs and Excise die
beide onder de verantwoordelijkheid van de Chancellor of the Exchequer
vallen." De door beide departementen verzamelde inkomsten worden,
na aftrek van de eigen onkosten, dagelijks onder toezicht van de Paymaster
General overgemaakt naar een rekening van de Exchequer bij de Bank of
England." Hiernaast rapporteren beide departementen aan de Treasury
over de stand van zaken. Ook aIle andere departementen die op enige wijze
over inkomsten beschikken, maken deze over aan de Bank of England en
brengen hierover maandelijks een overzicht uit aan de Comptroller and
Auditor General." De Consolidated Fund (Appropriation) Acts verlenen
de Treasury de wettelijke grondslag om tot uitgaven over te gaan." Hierbij
dient onderscheid te worden gemaakt ten aanzien van uitgaven uit het
Consolidated Fund (a) en uitgaven ten behoeve van Supply Services (b).

(a) Bij uitgaven uit het Consolidated Fund betreft het uitgaven die gebaseerd
zijn op een permanente wettelijke grondslag en die derhalve geen
jaarlijkse goedkeuring van het parlement behoeven." De procedure
die wordt gevolgd, vangt aan met de opening van een krediet bij de
Exchequer Account van de Bank of England door de Treasury. De
opdracht hiertoe wordt opgesteld door de Treasury en dient te worden
goedgekeurd door de Comptroller and Auditor General. Hierna dienen

67 Zie hieromtrent uitvoerig Griffith / Ryle 1989, p. 15,252-254,320-322,331 en 424,425.
68 Zie voor een beschrijving van het karakter van beide omvangrijke departementen Hennessy

1989, p. 475-48l.
69 In feite is dit de rekening van het Consolidated Fund bij de Bank.
70 Jennings 1961, p. 327.
71 Higgs 1914, p. 64 en 65.
72 Anson IIa, 1935, p. 183, 184 en Wade / Bradley 1985, p. 287; de gebruikelijke formulering

in een dergelijke wet luidt dat betalingen "shall be charged on and paid out of the Consolidated
Fund". Voorbeelden van dit soort uitgaven zijn de Civil List; de salarissen van de Speaker,
leden van de rechte1ijke macht, Comptroller and Auditor General en Parliamentary
Commissioner for Administration; de rente op de nationale schuld en de bijdragen aan de
EG.
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twee Junior Lords of the Treasury de opdracht tot het openen van een
krediet mede te ondertekenen. 73 Vervolgens geeft de Treasury opdracht
het benodigde geld over te maken naar de rekening van de Paymaster
General bij de Bank of England. Een afschrift van deze opdracht gaat
naar de Comptroller and Auditor General (na afsluiting van het
begrotingsjaar vormen deze betalingsopdrachten de basis voor de aan
het parlement te overleggen Finance Accounts). Hierna draagt de
Paymaster General zorg voor de verdeling van de gelden over de
rekeningen van de departementen bij de Bank of England. Tenslotte
is de Accounting Officer van elk departement verantwoordelijk voor
het doen van uitgaven door het departement. Dit geschiedt door rniddel
van een door hem ondertekende betalingsopdracht aan de Bank of
England onder toezicht van de Treasury.

(b) Wat betreft de uitgaven voor Supply Services dient voorop te worden
gesteld dat het hier gaat om uitgaven die via de jaarlijkse begro-
tingscyc1us zijn goedgekeurd door het parlement. 74 De procedure die
hier wordt gevolgd, vangt aan met de opstelling van een Royal Order
door de Treasury. Deze opdracht wordt vervolgens door het staatshoofd
volgens de voorschriften van de Sign Manual (zie hiervoor noot 34)
bekrachtigd en medeondertekend door twee Junior Lords of the Trea-
sury." Hierna dient de Comptroller and Auditor General schriftelijk
met deze opdracht in te stemmen waarbij hij erop zal toezien dat het
vermelde bedrag in de betalingsopdracht het maximum bedrag dat door
het parlement is gevoteerd, niet overschrijdt. Na goedkeuring opent
de Comptroller and Auditor General voor het in de opdracht genoemde
bedrag een krediet bij Her Majesty's Account of the Exchequer bij de
Bank of England. In vervolg daarop geeft de Treasury regelmatig
betalingsopdrachten aan de Bank of England om bedragen over te maken
naar de rekening van de Paymaster General. Ook van deze betalings-
opdrachten worden afschriften gestuurd naar de Comptroller and Auditor
General. Hierna verloopt de procedure verder zoals onder (a) is
aangegeven."

73 Zie voor de tekst van een dergelijke opdracht Anson I1a, 1935, p. 375.
74 Anson IIa, 1935, p. 184 en Wade / Bradley 1985, p. 288; de gebruikelijke formulering

luidt dat uitgaven voor de door de wet aangegeven doeleinden mogen worden verricht "out
of money to be provided by Parliament". Het grootste deel van de uitgaven van de
departementen valt onder deze catergorie en word jaarlijks door het parlement goedgekeurd
via de Supply Estimates en de Appropriation Act.

75 Zie voor de tekst van een Royal Order Anson IIa, 1935, p. 372 en 373.
76 Zie over de hier beschreven procedures The Exchequer and Audit Departments Act 1866
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Aan deze procedures dient nog te worden toegegevoegd dat sinds 1968
een aparte rekening bij de Bank of England wordt aangehouden via welke
aIle leningen en leningstransacties worden verricht. Dit National Loans
Fund is wel nauw verbonden met het Consolidated Fund aangezien de
reserves van het Loans Fund uit het Consolidated Fund voortkomen."

Bij de controle op de begrotingsuitvoering is er sprake van nauwe
samenwerking tussen de Public Accounts Committee (PAC) van het
Lagerhuis en de Comptroller and Auditor General, het hoofd van het
National Audit Office (NAO).

De eerste controlemogelijkheid doet zich reeds in de loop van de
begrotingsbehandeling voor wanneer er sprake is van zogenaamde Excess
Votes (zie hiervoor 3.3.3.1.). Overeenkomstig de Standing Order kunnen
deze voorstellen slechts in stemming worden gebracht indien de PAC geen
bezwaren heeft gemaakt."

Na de afsluiting van het begrotingsjaar op 5 april beginnen aile
departementen onmiddeilijk met de voorbereiding en opstelling van hun
rekeningen, de Appropriation of Finance Accounts. Eind september ontvangt
de Comptroller and Auditor General de Accounts en hij start vervolgens
met zijn staf met het onderzoek naar de juistheid van de verrichte uitgaven.
Aanvankelijk ging het bij dit onderzoek uitsluitend om de vraag in hoeverre
de uitgaven overeenstemden met de door het parlement vastgestelde limieten
en doeleinden." Maar sinds de 1ge eeuw is het praktijk geworden dat
het onderzoek zich ook richt op het constateren van onnodige uitgaven en!of
verspilling. Deze laatste 'value of money' benadering is pas in 1983
vastgelegd in de National Audit Act. 80 De meeste tijd is het NAO kwijt
aan de controle op de rekeningen en wat betreft de controle volgens de
'value for money' benadering ligt het accent de laatste jaren op een brede
beoordeling van uitgavenprogramma 's over meerdere jaren, 81 Het resultaat
van het onderzoek van het NAO wordt in een concept-rapport allereerst
voorgelegd aan de Accounting Officer van het departement waarop het
rapport betrekking heeft; deze heeft de gelegenbeid om te reageren op

(29 & 30 Vict. c.39), m.n. sec. 5, 10, 13, 14 en 15.
77 The National Loans Act 1968 (1968 c. 13), m.n. sec. 1 en 18.
78 Standing Order nr. 53 (3) (c).
79 The Exchequer and Audit Departments Act 1921 (11 & 12 Geo. 5 c.52) s. 1.
80 The National Audit Act 1983 (1983 c.44) s. 6.
81 Griffith / Ryle 1989, p. 442; in 1987 besteedde het NAO zestig procent van zijn werk aan

de formele controle op de rekeningen van de departementen. Zie tevens uitvoerig hierover
Garrett 1992, p. 139-147.
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eventuele onjuistheden of onzorgvuldigheden. Hierna worden de Appro-
priation Accounts en de defmitieve rapporten van het NAO eind oktober,
begin november aan het Lagerhuis en de PAC toegestuurd. Conform de
Standing Order" is de PAC belast met het onderzoek naar de rekeningen.
Het is gebruik dat als onderdeel van deze fase van het onderzoek onder
andere de Accounting Officers van de departementen in het openbaar worden
gehoord over de resultaten van het onderzoek van het NAO.83 De
Comptroller and Auditor General (of zijn plaatsvervanger) is bij alle
hoorzittingen aanwezig. Hiernaast reageren de departementen schriftelijk
op de onderzoeksresultaten in de vorm van Treasury Minutes." Na
afronding van het onderzoek door de PAC worden alle verslagen van de
hoorzittingen en de rapporten van de PAC gepubliceerd. Afsluitend volgt
in een plenair debat van meestal een of twee dagen in het Lagerhuis de
bespreking van de gepubliceerde verslagen en rapporten, meestal in
januari. 85

Aan de hier beschreven procedure dient nog een tweetal opmerkingen te
worden toegevoegd. Ten eerste kunnen de Appropriation Accounts van een
departement worden onderzocht door een van de select committees die aan
dat betreffende departement is gelieerd. Deze behandeling dient dan echter
wel plaats te vinden voordat de PAC aan het Lagerhuis rapporteert zodat
een gelijktijdige bespreking van de rapporten tijdens het plenaire debat
mogelijk is. Ten aanzien van de onderlinge werkverdeling is een taak
weggelegd voor de Liaison Committee." Wat betreft de activiteiten van
de PAC over een gerniddelde zittingsperiode genomen kan worden gesteld
dat haar rapporten be trekking hebben op een brede variatie aan onderwer-
pen. Gemiddeld worden per jaar 40 tot 50 rapporten uitgebracht en enige

82 Standing Order nr. 122.
83 Volgens traditie gaat de Accounting Officer van het departement - meestal de Permanent

Secretary - voorafgaand aan deze openbare hoorzittingen enige dagen in retraite om de
Accounts van zijn departement en het rapport van de Comptroller and Auditor General te
bestuderen. Op deze wijze komt hij het een en ander te weten over zaken die in naam van
zijn departement zijn geschied en waarvan hij anders niets zou weten, aldus Pliatzky (1989,
p. 89).

84 Contactpersoon tussen PAC, NAO en departementen is de Treasury Officer of Accounts,
meestal een functionaris op het niveau van Under Secretary. Deze functionaris adviseert
de departementen (meestal via hun Treasury Division) over elk vraagstuk dat de controle
op de uitgaven raakt. Traditioneel zitten ten aanzien van dergeJijke vraagstukken de Treasury
en het NAO op een lijn (Pliatzky 1989, p. 88).

85 Erskine May 1989, p. 687.
86 Likierman a.w. (noot 1) p. 368.

320



Engeland

tientallen topambtenaren van diverse departementen gehoord." In ieder
geval heeft de toelating van de radio en de televisiecamera' s tot de commis-
siekamers van het Lagerhuis geleid tot een aanzienlijk grotere bekendheid
van de PAC en haar hoorzittingen."

3.3.5 De bescheiden rol van het House of Lords. 89

De totstandkoming van de Parliament Act 1911 heeft vergaande consequen-
ties gehad voor de rol van het Hogerhuis bij financiele wetgeving. De
bevoegdheden van het Hogerhuis zijn wat betreft deze vorm van wetgeving
beperkt door de oude rechten en privileges van het Lagerhuis en de
genoemde Parliament Act 1911 (zie hiervoor 3.1.1.3 en 3.2.6.). Deze
beperkingen richten zich zowel op de rechten van initiatief en amendement
als ook op de mogelijkheid van verwerping van wetsvoorstellen door het
Hogerhuis.

In het algemeen wordt een initiatiefvoorstel van wet van het Hogerhuis
dat 'charges upon the public revenue' bevat door het Lagerhuis niet
geaccepteerd. Uitzonderingen zijn initiatiefvoorstellen die boetes, heffmgen
en dwangstommen van strafrechtelijke aard bevatten of die betrekking
hebben op tolheffingen en heffmgen ter bekostiging van verleende dien-
sten." Hiemaast staat de Standing Order de mogelijkheid van een 'privi-
lege amendment' toe. Dit houdt in dat het Hogerhuis een fmancieel
wetsvoorstel als eerste behandelt en in derde lezing aan het slot van het
voorstel een c1ausule opneemt waarin met zoveel woorden wordt gesteld
dat het voorstel geen 'charges on the people or on public funds' zal in-
houden."

Wat betreft het recht van amendement van het Hogerhuis geldt in het
algemeen dat een amendement van een 'bill of aids and supplies' door het
Lagerhuis wordt opgevat als een inbreuk op zijn privileges. Daarbij is de
vraag wat onder een 'bill of aids and supplies' moet worden verstaan. In
elk geval vallen onder deze oude term de Finance Bill en de Consolidated
Fund Bill. Het Hogerhuis vat dit verbod zodanig op dat het sinds 1907 niet

87 Zie voor de onderwerpen van de rapportages en de aantallen hoorzittingen e.d. in de periode
1983 - 1987 Griffith / Ryle 1989, p. 444.

88 Idem, p. 82 en Englefield 1985, p. 88.
89 Zie met name Rodney Brazier, The Financial Powers of the House of Lords, in: Anglo -

American Law Review 1988, p. 131-161.
90 Zie resp. Standing Order ill. 77 en 191 en Brazier a.w. (noot 89), p. 145, 146.
91 Zie voor de volledige tekst Erskine May 1989, p. 746 en voor wat betreft de procedure

Standing Order ill. 78.
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meer heeft gedebatteerd over een Consolidated Fund Bill en in 1909 voor
het laatst - met aIle consequenties van dien - een Finance Bill, zonder
te trachten ze te amenderen, verwierp. Vandaar dat de behandeling van
beide voorstellen door het Hogerhuis louter een formaliteit is geworden."
Bij andere voorstellen dan die als 'bill of aids and supplies' kunnen worden
aangemerkt dient van geval tot geval te worden bezien in hoeverre het
Lagerhuis amendementen van het Hogerhuis overneemt of afwijst. De
Speaker heeft in voorkomende gevallen tot taak het Lagerhuis te wijzen
op een dreigende inbreuk op de privileges van het huis. Een belangrijk
criterium is daarbij of het amendement van het Hogerhuis dat een 'charge
upon the public revenue' bevat, gebaseerd is op een resolutie van het
Lagerhuis." In ieder geval kan het Lagerhuis in individuele gevallen
vrijelijk beslissen af te zien van een beroep op zijn privileges en derhalve
amendementen van de Lords accepteren"

Het Hogerhuis mag aIle financiele wetsvoorstellen verwerpen zonder
inbreuk te maken op de privileges van het Lagerhuis. Sinds 1860 (zie
hiervoor 3.2.6.) beoordeelt het Hogerhuis wetsvoorstellen die uitsluitend
betrekking hebben op zaken betreffende belastingen en uitgaven terughou-
dend. Hiernaast heeft het Hogerhuis de mogelijkheid om aparte financiele
paragrafen in niet-financiele wetsvoorstellen te verwerpen. Verwerping
in deze vorm komt echter weinig voor. 95

Verder dient in dit verband nog iets te worden opgemerkt over de term
'money bill' in de Parliament Act 1911. Of een wetsvoorstel al dan met
kan worden aangemerkt als 'money bill' hangt af van het oordeel van de
Speaker. Wordt een voorstel door hem aangemerkt als 'money bill ,96 dan
kan het voorstel zonder instemming van het Hogerhuis tot wet worden
verheven." De praktijk van de afgelopen tachtig jaar heeft uitgewezen
dat de beslissingen van de Speaker hieromtrent zelden bekritiseerd zijn.
De praktijk heeft ook uitgewezen dat de term 'money bill' met samenvalt

92 Erskine May 1989, p. 746 en 747; Shell 1992, p. 128-130 en Brazier a.w. (noot 89), p.
143.

93 Zie Standing Order nr. 76 (3); zie verder hieromtrent Erskine May 1989, p. 748 en 749
en Brazier a.w. (noot 89), p. 149, 150.

94 Sinds 1968 wordt in een dergelijk geval in de Journal een passage opgenomen die in een
bepaalde formule aangeeft dat het Lagerhuis 'is willing to wave his privileges' (Erskine
May 1989, p. 749).

95 Erskine May 1989, p. 750 en 751 en Brazier a.w. (noot 89), p. 144.
96 Zie voor de omschrijving van deze term The Parliament Act 1911 (1 & 2 Geo. 5 c. 13)

s. 1 (2).
97 Idem, s. 1 (1); de term' money bill' dient niet te worden verward met het gestelde in Standing

Order nr. 48.
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met de hiervoor genoemde aanduiding 'bill of aids and supplies'. Deze
laatste aanduiding is aanzienlijk ruimer. 98

Samenvattend kan worden gesteld dat de rol van het House of Lords
bij wetsvoorstellen die als 'money bill' worden aangemerkt sinds 1911
geheel is uitgespeeld. Ten aanzien van andere wetsvoorstellen met een wat
betreft de inhoud overwegend financieel karakter kan het Hogerhuis door
middel van amendering of initiatief nog enige invloed uitoefenen maar dit
is afuankelijk van de houding van het Lagerhuis. Indien het Lagerhuis een
amendement van het Hogerhuis beschouwt als een inbreuk op zijn privileges
dan kanhet Hogerhuis op het voorstel geen invloed meer uitoefenen. Alleen
bij wetgeving van overwegend niet-financiele aard kan het Hogerhuis -
mits er sprake is van financiele paragrafen die een geheel met het voorstel
vormen - nog enige rol van betekenis spelen."

3.3.6 Conclusies

Wat betreft de begrotingspresentatie is 1993-1994 een jaar van ingrijpende
veranderingen. Na jarenlange interne discussies en een vierjarig extern
onderzoek van Likierman c.s. heeft de regering besloten vanaf november
1993 een begroting van inkomsten en uitgaven aan het parlement te
presenteren (unified budget). Het parlement wordt zodoende voor het eerst
geconfronteerd met een samenhangende begroting en betere informatie over
de beleidsvoornemens van de departementen.

Tijdens de fase van de begrotingsvoorbereiding loopt direct de dominante
positie van de Treasury in het oog. Onder leiding van de Treasury en de
procedure via het PESC-systeem verloopt de begrotingsopstelling in hoge
mate centralistisch. Het sterkst komt deze centrale benadering tot uitdrukking
bij de opstelling van de belastingsplannen. Staatshoofd, Prime Minister,
Chancellor of the Exchequer en zijn Financial Secretary zijn de enigen die
kennis hebben van alle voornemens. De vraag is of andere leden van het
kabinet in de toekomst nog lang buiten dit voorbereidingsproces kunnen
worden gehouden. Dit is te meer van belang nu de regering in de zomer
van 1992 heeft besloten dat het kabinet voortaan voor het komende
begrotingsjaar een totaalbedrag voor de gehele begroting vaststelt (Control
Total). Deze nieuwe top-down benadering verstrekt ongetwijfeld de
collectieve ministeriele verantwoordelijkheid voor het begrotingsbeleid.

98 Zo is een typisch voorbeeld van een 'bill of aids and supplies', de Finance Bill sinds de
totstandkoming van de Parliament Act 1911 voor ongeveer de helft van de gevallen niet
aangemerkt als 'money bill' omdat het vaak onderwerpen bevatte die niet onder de definitie
van 'money bill' vielen (Erskine May 1989, p. 753).

99 Zie verder uitvoerig Brazier a.w. (noot 89), p. 159-161.
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Bovendien dienen de hierop volgende bilaterale onderhandelingen met de
departementen via de EDX-committee binnen het Control Total te blijven.

De wijze van begrotingsvaststelling door het Lagerhuis is divers en
complex. Het Lagerhuis kent maar lieft drie afzonderlijke procedures om
de begroting vast te stellen. Wat hierbij opvalt is dat het parlement
betrekkelijk laat beschikt over de relevante wetsvoorstellen en verder in
een zeer kort tijdsbestek belangrijke beslissingen moet nemen. Hiernaast
is van belang vast te stellen dat het parlement niet bevoegd is door middel
van amendering een uitgaven- of inkomstenpost te verhogen. Bovendien
worden lang niet alle begrotingsvoorstellen van de regering behandeld maar
vindt er een selectie plaats. Geconcludeerd kan dus worden dat het Lagerhuis
nauwelijks enige invloed uitoefent op de regeringsvoorstellen. Slechts de
voorstellen van de regering aangaande de inkomstenkant van de begroting
mogen zich verheugen in een warme belangstelling van de leden en
comrnissies van het Lagerhuis. Interessant is wel dat bij elk wetsvoorstel
de financiele paragraaf via een afzonderlijke procedure wordt behandeld
en vastgesteld parallel aan de gewone parlementaire behandeling van een
wetsvoorstel in drie lezingen. Ook besteedt het Lagerhuis jaarlijks apart
aandacht aan de fmanciering van lokale overheden.

De controle op de begrotingsuitvoering is in tegenstelling tot het hiervoor
gestelde degelijk en grondig. Allereerst dient gewezen te worden op de
nauwe samenwerking tussen de Public Accounts Committee en het National
Audit Office. Deze nauwe samenwerking leidt er in de praktijk toe dat de
PAC altijd goed geinformeerd is en bovendien tot een gefundeerd oordeel
aangaande de rekeningen kan komen. Verder is van belang dat de PAC
in het openbaar hoorzittingen organiseert, waarbij in de regel de Comptroller
and Auditor General aanwezig is. De hoorzittingen zijn, mede vanwege
de toelating van radio en televisie, alom gevreesd bij ministers, ambtenaren
en andere hoge functionarissen. Hiernaast dragen de vele rapportages van
het NAO bij tot een grondige analyse van de gang van zaken in een
afgesloten begrotingsjaar door de PAC en het Lagerhuis. Vooral de 'value
for money' benadering van het NAO is hierbij van belang.

Het House of Lords speelt een zeer bescheiden rol in het hele begro-
tingsproces. Dit feit is enerzijds te verklaren uit de conflicten die zich in
het verleden (rond 1860 en 190911910) hebben voorgedaan inzake het
primaat van het Lagerhuis in deze kwestie en anderzijds hangt het van de
houding van het Lagerhuis en de Speaker af ofhet Hogerhuis op een enkel
onderdeel van begrotingswetsvoorstellen nog aanvullende suggesties mag
doen. In de kern speelt het Hogerhuis slechts een forme le rol in het
begrotingsproces.

324



Engeland

3.4 Beoordeling begrotingscyclus

Injuli 1981 rapporteerde de Select Committee on Procedure (Supply) dat
de door het Lagerhuis gevolgde financiele procedures 'were antiquated and
defective and need a thorough overhaul' . De commissie deed verschillende
aanbevelingen die werden omschreven als 'a real opportunity for the House
to begin to reassert its historic function of scrutinising and controlling public
expenditure'. I Wat dit laatste onderscheid betreft stelde een rapport van
de Select Committee on Procedure (Finance) van juni 1983: 'While we
reject the concept of a binding Control by the House over the totality of
public expenditure, we believe that there schould be more scope for effective
Scrutiny ( ... )'.2

Deze beide citaten uit commissierapporten van het Lagerhuis geven
de kern van de problematiek rond de wijze van gebruikmaking van het
budgetrecht door het parlement weer. Kon men in de tweede helft van de
1ge eeuw nog spreken van het hoogtepunt van de begrotingsalmacht van
het Lagerhuis, na de Tweede Wereldoorlog en met name sinds de
uitgavenexplosie van de overheidsuitgaven in de jaren zestig en zeventig"
kon men bij begrotingswetgeving nog slechts spreken van een marginale
invloed van het parlement. De oorzaken van deze afnemende invloed van
het parlement op de belasting- en begrotingsvoorstellen zijn echter
fundamenteler en hebben be trekking op de aard van het Britse regeringsstel-
sel. De kern van de kritiek richt zich op het vigerende kiesstelsel, een
districtenstelsel gecombineerd met een systeem van relatieve meerderheid.
In de praktijk betekent dit dat een kandidaat die in een van de 651 districten
de meeste stemm en behaalt een zetel in het Lagerhuis verwerft (Tirst-past-
the-post' -principe). Het effect van dit stelsel is dat het Lagerhuis in
hoofdzaak wordt gedomineerd door afgevaardigden van twee grote politieke
partijen (Conservatieven en Labour). Een van beide partijen behaalt bij
verkiezingen meestal de absolute meerderheid in zetelaantal zodat een dan
te vormen kabinet kan rekenen op een voortdurende meerderheid.
Regeringsnederlagen zijn in deze situatie hoge uitzondering. Hieraan dient
te worden toegevoegd dat er sprake is van een strakke fractiediscipline en
dat het kabinet wordt samengesteld uit vooraanstaande fractieleden

First Report from the Select Committee on Procedure (Supply), Session 1980-81, HMSO
London, 1981.

2 First Report from the Select Committee on Procedure (Finance), Session 1982-83, HMSO
London, 1983.

3 Zie hierover uitvoerig PeacocklWiseman 1967 en Wright 1980.
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(Trontbenchers')." De Prime Minister is tevens partijleider, zowel van
de fractie in het Lagerhuis als van de georganiseerde partij. Al met al heeft
dit kiesstelsel in combinatie met het partijensysteem er in de loop van de
jaren toe bijgedragen dat de invloed van het parlement geleidelijk is terug-
gelopen.

De kritiek op het Britse regeringsstelsel bestaat allange tijd' en is van
structurele aard. Een belangrijke aanzet tot hernieuwde kritiek in de jaren
zestig vormde de introductie van Richard Crossman op Walter Bagehots
The English Constitution." Een jaar later verscheen een boekje onder de
veelzeggende titel 'What's Wrong with Parliament?'. 7 Enige jaren later
zou blijken dat ook de staatsrechtgeleerden en politicologen zich in deze
kritiek niet onbetuigd lieten." In 1992 verscheen een boek onder de titel
'The Eclipse of Parliament', waarin de geleidelijke afname van de macht
van het parlement vanaf 1914 op boeiende wijze wordt beschreven.? Kern
van deze kritiek is dat de regering te veel macht heeft en dat het parlement
en dan met name het Lagerhuis nauwelijks enige invloed uitoefent op het
regeringsbeleid. Inhet bijzonder geldt dit voor de controle van het parlement
op de inkomsten en uitgaven. 10 De door de diverse auteurs gesuggereerde
oplossingen richten zich in eerste instantie op de opstelling van een
geschreven grondwet," wijziging van het kiesstelsel en verbetering en
vereenvoudiging van de door het Lagerhuis gevolgde financiele procedures.
Latere publikaties wijzen uit dat deze kritiek op het Britse regeringsstelsel
ook in politieke" en economische" kringen wordt gedeeld. Wat betreft
de remedies kunnen we de meest vergaande ideeen aantreffen bij F.A.
Hayek. Hij is van mening dat het regeringsstelsel in Engeland tot te hoge
overheidsuitgaven en daardoor vee I te hoge belastingen voor de burgers
leidt. Hij acht de wetgevende macht niet in staat verantwoorde besluiten

4 Wat overigens niet wil zeggen dat een sterke Prime Minister onafzetbaar is, zie Eric Janse
deJonge, Machtswisseling in Enge\and, in: Bestuurswetenschappen 1991, nr. 4, p. 327-330.

5 Zie bijv. W.L. Guttsman (ed.), A Plea for Democracy. An edited selection from The 1867
Essays on Reform and Questions for a Reformed Parliament, London 1967.

6 Bagehot 1963, p. 1-57, met name p. 39.
7 HilI/Whichelow 1964.
8 Met name Crick 1970, p. 238-252 en Hood Phillips 1970, p. 144-162.
9 Lenman 1992.
10 Zie met name HiIIlWhichelow 1964, p. 15-21.
11 Zie de in de zomer van 1991 verschenen ontwerp-grondwet en toelichting van het Institute

for Public Policy Research, IPPR 1991, m.n. de art. 67,71-75 en p. 44, 45 en 48-50 van
de toelichting.

12 O.a. Hailsham 1978 en 1992 en Marquand 1988, p. 175-206.
13 Hayek III 1979 en recentelijk in The Economist, february 20 th 1993, p. 33 en 34.
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te nemen over een evenwichtige verdeling tussen inkomsten en uitgaven.
Dergelijke besluiten dienen volgens zijn model-constitutie te worden
genomen door een Wetgevende Vergadering die volgens censuskiesrecht
wordt gekozen door personen van 45 jaar en ouder. De gekozenen blijven
ten hoogste 15jaar aaneen volksvertegenwoordiger en zijn niet herkiesbaar.
Aan personen die afhankelijk zijn van uitkeringen uit de algemene middelen
zoals ambtenaren, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden stelt hij voor
geen kiesrecht te verlenen. 14 Hayeks opvattingen hebben tot nu toe weinig
weerklank gevonden.

Eind jaren zeventig werden belangrijke initiatieven genomen om tot
een verbetering van de financiele procedures van het Lagerhuis te komen.
De belangrijkste publikatie in dit verband was het rapport van de commissie-
Armstrong in 1980.15 De commissie stelt allereerst dat vanwege de
historische ontwikkeling van het budgetrecht in Engeland een verschil bestaat
in besluitvorming omtrent de inkomsten en de uitgaven. Dit verschil heeft
zowel betrekking op de wijze van behandeling, het tijdstip waarop dit
gebeurt als op de aard en omvang van de documenten op basis waarvan
het parlement besluiten neemt. Hierna somt de commissie de gebreken van
de begrotingsprocedures op.

Er is geen coherente begrotingspolitiek mogelijk, met name niet op
langere termijn.
Er kan dientengevolge ook geen weloverwogen belastingpolitiek worden
gevoerd met het oog op sturing van de economie en verde ling van de
inkomens.
Er is geen onderscheid te maken tussen subsidies ('positive expenditure')
en belastingverlagingen ('negative expenditure').
Op de effecten van de belasting - en uitgavenvoorstellen van de regering
is geen zieht te krijgen.
De Finance Bill bevat te veel details waardoor het parlement niet in
staat is ingrijpende voorstellen te onderscheiden vanminder belangrijke
maatregelen.
De discussie in het parlement na Budget Day is slechts beperkt mogelijk
met het oog op de aanvang van het nieuwe begrotingsjaar op 1 april.

14 Hayek III 1979, p. 51-54 (kritiek op de publieke financien) en p. 105-127 (m.n. p. 126
en 127 inzake de effecten van zijn model-constitutie voor de verdeling van de financiele
bevoegdheden); zie over Hayeks concept De Beus 1989, p. 346-358.

15 Armstrong 1980, m.n. p. 7-11.
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De commissie stelt vervolgens een 'Unified Budget' voor dat in december
zou moeten worden gepresenteerd en de hiervoor genoemde bezwaren zou
moeten ondervangen. Op deze wijze tracht de commissie het parlement
ruimere gelegenheid (4 maanden) te geven om de regeringsvoorstellen te
bestuderen. Bovendien ziet de commissie binnen dit tijdsbestek een
belangrijke taak weggelegd voor de select committees met betrekking tot
de regeringsvoorstellen per departement en voor de Treasury and Civil
Service Committee wat betreft de hoofdlijnen van de regeringsvoorstellen.
De commissie stelt onder meer dat hoe beter de select committees hun
begrotingsonderzoeken verrichten, des te minder de regering de kans krijgt
het parlement te omzeilen. WeI dienen de select committees naar de
opvatting van de comrnissie bijgestaan te worden door een sterke en
onathankelijke stafvan medewerkers (een soort 'counterforce '). Overigens
beoogt de commissie geen wijziging aan te brengen in de staatsrechtelijke
bevoegdheden van het Lagerhuis. 16

De analyse en aanbevelingen van de commissie-Armstrong hebben begin
jaren tachtig geleid tot een tweetal rapporten van de procedurecomrnissie
van het Lagerhuis (zie de aanvang van deze paragraaf) en tot een herziening
van de financiele procedures in het Lagerhuis in 1982 (zie hiervoor 3.3.3.1).
Bovendien leidde het rapport van de commissie in 1984 en 1985 tot een
tweetal grondige studies naar de structuur en vormgeving van de begrotings-
voorstellen van de regering aan het parlement. 17 Op dit moment vindt
een ingrijpende wijziging van de begrotingspresentatie plaats naar aanleiding
van voorstellen van Likierman c.s .. 18

Veel van de kritiek van de commissie-Armstrong vindt men in de overige
literatuur terug. Ben aantal kritiekpunten dient hieraan te worden toege-
voegd. Ten eerste heeft het Lagerhuis geen toezicht op de uitkeringen aan
lagere overheden, geen directe controle op de genationaliseerde industrieen
en de bijdrage aan de BEG en de lenigen die aan het National Loans Fund
worden onttrokken. Belangrijker is nog dat het Lagerhuis geen jaarlijkse
goedkeuring geeft aan het lenigen van de nationale schuld en de betaling
van de daarop verschuldigde rente (National Debt). 19 Ten tweede wordt
in de literatuur gewezen op de onmogelijkheid van Lagerhuisleden om de
regeringsvoorstellen daadwerkelijk te kunnen analyseren en kritiseren. Het

16 Armstrong 1980,p. 33-36. Vanafnovember 1993zaler inderdaadsprake zijn van een unified
budget (zie hiervoor 3.3.3).

17 Likierman/V ass 1984 en Likierman/Creasey 1985.
18 Likierman/Taylor 1990 en 1992.
19 Taylor 1979, p. 158 en 159; Pliatzky 1989, p. 74 en 77 en Silk 1989, p. 178 en 179.
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Lagerhuis mist een 'countervailing bureaucracy'. 20 Ret budgetrecht heeft
zich in de loop van de geschiedenis in England zodanig ontwikkeld dat alle
deskundigheid en overzicht bij de Treasury is geconcentreerd. De rol van
de Treasury wordt nog versterkt door het feit dat de Chancellor of the
Exchequer - en met het kabinet - bevoegd is belastingmaatregelen voor
te stellen en te waken over de rentetarieven en de koers van de nationale
munt. 21 Vandaar pleidooien voor een betere ondersteuning van Lagerhuis-
leden en vooral van de select committees." Maar ook blijkt uit vele
onderzoeken dat de overgrote meerderheid van de afgevaardigden met of
nauwelijks is te interesseren voor begrotings- en belastingsonderzoek."

Een ander aspect van de begrotingscyclus dat bij de beoordeling een rol
dient te spelen is het stelsel van select committees dat in 1979 is ingevoerd.
Er is in de literatuur brede overeenstemming over het succes van het stelsel
van select committees tot nu toe. De belangrijkste resultaten in de periode
1979-1992 kunnen als voIgt worden samengevat.

Select committees mogen zich verheugen in een grote belangstelling
en inzet van het gemiddelde Lagerhuislid. De belangrijkste oorzaak
hiervan is dat select committees worden samengesteld uit backbenchers.
V66r 1979 voelden backbenchers zich enigzins gefrustreerd door hun
geringe inbreng in de parlementaire werkzaamheden. Ret in 1979
ingevoerde stelsel beoogde mede tegemoet te komen aan de positie van
deze omvangrijke categorie Lagerhuisleden."
Door het werk van de select committees, met name in de vorm van
rapporten die aan het Lagerhuis worden voorgelegd, is het parlement
en daarmee ook het publiek veel beter geinformeerd over het regerings-
beleid. In de loop van de jaren is veel informatie boven tafel gekomen
zodat er weer sprake is van een zichtbare en continue dialoog tussen
parlement en regering over het regeringsbeleid. Bovendien is het
mogelijk gebleken het regeringsbeleid met alleen vanuit - traditioneel-
departementaal oogpunt te bezien, maar ook vanuit een parlementaire
invalshoek te beschouwen. Een goed voorbeeld in dit verband was het
onderzoek van een select committee naar de Westland-affaire in 1986.

20 A. Robinson, The House of Commons and Public Expenditure, in Walklandl
Ryle 1977, p. 148.

21 Wass 1984, p. 11-13 en Pliatzky 1989, p. 74 en 75.
22 Silk 1989, p. 259 en 260 en Garrett 1992, p. 176 e.v.
23 A. Robinsona.w. (noot 20), p. 131; A. Robinson, The House of Commons and PublicMo-

ney, in Ryle/Richards 1988, p. 155 en Taylor 1979, p. 160.
24 Pliatzky 1989, p. 78 en Silk 1989, p. 225-228.
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De resultaten van dit onderzoek leidden tot vergaande maatregelen door
de regering en bleken naderhand van grote betekenis voor het succes
van het stelsel van select committees. 25

Wat betreft het onderzoek van select committees naar de departementale
begrotingsvoorstellen is gebleken dat er nochtans geen sprake is van
een grondige, jaarlijkse bestudering van de voorstellen. De reden
hiervoor is dat de commissies van regeringszijde te weinig samenhan-
gende informatie ontvangen en te weinig tijd hebben om een degelijk
rapport op te stellen. Bovendien beschikken de commissies over te
geringe deskundige ondersteuning om de vaak ingewikkelde regerings-
voorstellen te kunnen analyseren."
De Treasury and Civil Service Committee heeft daarentegen in de loop
van de jaren een gezaghebbende positis opgebouwd. Deze commissie
heeft inrniddels vele diepgaande rapporten uitgebracht over het algemene
begrotingsbeleid van de regering en gaf vaak de aanzet tot herzieningen
van de financiele procedures. 27 De publiciteit waarmee met name de
hoorzittingen van deze commissie zijn omgeven, heeft mede bijgedragen
aan haar gezag en invloed. Bovendien bleek de commissie in staat om
voor het eerst een dialoog tussen regering en parlement tot stand te
brengen over het voorgenomen regeringsbeleid. Tevens was de com-
missie in staat op basis van haar rapporten bepaalde kwesties op de
politieke agenda te plaatsen. Deze rapporten bleken veelal een goede
basis te vormen voor debatten in het Lagerhuis. 28

Een aparte positie neemt de oudste select committee in, de Public
Accounts Committee (PAC). Het gezag is, zoals hiervoor reeds
herhaaldelijk is gebleken, onomstreden. Reeds geruime tijd geleden
stelde Richard Crossmann: 'We can still be proud of (... ) the work of

25 Malcolm Jack, Parliament's Role as a Check on Government, in: Parliamentary Affairs
1985, m.n. p. 303-305, FJegmann 1986, p. 65 en 66 en wat betreft de Westland-affaire
Drewry 1989, p. 411-417; Hennessy 1989, p. 333-336; Benn 1992, p. 435-437 en Lawson
1992, p. 675-680.

26 Zie met name Ann Robinson, The Financial Work of the Select Committees, in Drewry
1989, p. 307-318.

27 Zie met name Budgetary Reform; Sixth Report from the Treasury and Civil Service Commit-
tee, Session 1981-82, HMSO London, May 1982 en The New System of Departmental Re-
ports, Fifth Report from the Treasury and Civil Service Committee, Session 1990-91, HMSO
London, June 1991.

28 Zie onder andere J. Hills, A Co-ope=rive and Constructive Relationship? The Treasury
Response to its Select Committee 1979-82, in: Fiscal Studies 1983, p. 1-13; Ann Robinson,
The Treasury and Civil Service Committee 1979-83, in Drewry 1989, p. 268-288, Silk 1989,
p. 179 en 180 en Lawson 1992, p. 101,293-295 en 665.
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the Public Accounts Committee' .29 In nauwe samenwerking met de
Comptroller and Auditor General treedt de PAC op 'as a most powerful
corrective"." Als belangrijkste reden voor het succes van de PAC
wordt algemeen gewezen op de onafhankelijke en onpartijdige houding
van de commissie. De PAC kent een 'bipartisan tradition' en pleegt
daardoor haar rapporten unaniem vast te steIlen. Vooral de jaarlijkse
openbare hoorzittingen van de PAC hebben de bureaucratie in Whitehall
aangezet tot een zorgvuldig beheer van de financien." Bovendien heeft
de PAC als enige commissie van het Lagerhuis een totaaloverzicht van
de financien van aIle departementen. Tevens heeft de PAC belangrijke
initiatieven genomen om tot een betere begrotingspresentatie te
komen." Samenvattend kan in de woorden van Hennessy de positie
van de PAC als volgt worden omschreven: 'Since Gladstone's time,
the queen of the select committees, the Public Accounts Committee,
had by its very existence exerted a cleansing effect in all government
departments. (... ) Whitehall reputations could be made or broken in
the PAC. They still can' .33

Verder dient bij de beoordeling van het stelsel van select committees
gewezen te worden op een in oktober 1990 verschenen rapport van de Select
Committee on Procedure inzake 'The working of the Select Committee
System"." In het algemeen is de Procedurecommissie zeer positief over
de bereikte resultaten. Wat betreft het functioneren van de select committees
ten aanzien van de begrotingsvoorsteIlen van de regering merkt de Proce-
durecomrnissie in haar rapport allereerst op dat de commissies elk voor
zich een eigen benadering kiezen. Zo heeft het onderzoeksaspect bij de
select committee on Social Services hoge prioriteit en kiest de select
committee on Defense veel meer voor een 'value for money' benadering.
Het rapport constateert dat geen van de select committees diepgaand
onderzoek heeft verricht naar begrotingsvoorstellen. Verder constateert

29 In Bagehot 1963, p. 46.
30 Hill/Whichelow 1964, p. 26.
31 Wass 1984, p. 51 en 52 en Hennessy/Smith 1992, p. 11-14.
32 Zie PAC 1987 en de reactie van de regering in Financial Reporting 1988.
33 Hennessy 1989, p. 332 en verder over de PAC onder meer Flegmann 1980; de reactie op

Flegmanns analyse door John Stancer, The Public Accounts Committee: A Review Article,
in: Public Administration Bulletin 1981, p. 55-66; John Bates, The Scrutiny of Administration,
in Ryle/Richards 1988, p. 187-193; Pliatzky 1989, p. 87-93, Silk 1989, p. 218,255 en 259,
Garrett 1992, p. 131-147 en Hennessy/Smith 1992.

34 SCP 1990. Inmei 1991 volgde een positieve reactie van de regering op dit rapport, zie SCP
1991.
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de procedurecommissie in haar rapport dat het verband tussen de door de
select committees opgestelde rapporten en de behandelde onderwerpen
tijdens de Estimates Days niet altijd even duidelijk is geweest. Een reden
hiervoor kan zijn dat de select committees nog steeds geen analyse hebben
gemaakt van belangrijke uitgavenprioriteiten die voor de regering juist van
groot belang zijn. WeI constateert het rapport dat er thans meer informatie
voor handen is dan ooit tevoren en dat in dit verband vele kwalitatief
hoogstaande analyses zijn gemaakt van de begrotingsvoorstellen van de
regering."

Wat betreft de controle van het parlement op de 'associated public
bcdies'" stelt de Procedurecommissie met voldoening vast dat hier zeer
veel is bereikt. Hetzelfde wordt vastgesteld ten aanzien van het toezicht
van het parlement op de totstandkoming van de uitvoerende agencies in
het kader van The Next Steps-opera tie (zie hiervoor 3.1.2.2). Deze operatie
wordt met name door de Treasury and Civil Service Committee op de voet
gevolgd. De Procedurecommissie is van oordeel dat dit aspect van het
regeringsbeleid de komende jaren veel aandacht van de select committees
zal vergen."

Aangaande de methode die de select committees hanteren om hun onder-
zoekstaken uit te voeren merkt het rapport van de Procedurecommissie op
dat de hoorzittingen tot zeer positieve resultaten hebben geleid en dat het
inhet openbaar horen van ministers, ambtenaren en andere hoge functiona-
rissen (zoals de gouverneur van de Bank of England) van grote waarde
is voor het zichtbaar maken van de ministeriele verantwoordelijkheid."
Verder stelt het rapport vast dat stafleden en externe deskundigen (de
laatsten worden door een select committee voor een bepaald project tijdelijk
aangetrokken) uitstekend werk hebben verricht en dat dit systeem flexibel,
effectief en economisch functioneert. 39

Wat betreft het functioneren van de PAC en de NAO constateert de
Procedurecommissie in haar rapport enige 'overlap' met het werk van de
overige select committees, met name op het terrein van het departement
van defensie. De Procedurecommissie ziet hier een coordinerende taak voor
de Liaison Committee weggelegd en steIt vast dat aIle select committees

35 SCP 1990, par. 15-27.
36 Deze aanduiding dient ruim te worden uitgelegd en kan op alle niveaus binnen het regerings-

stelsel voorkomen. Er bestaan geen unifonne vonngeving en vaste doelstellingen (zie hierover
Wade 1988, p. 153-171).

37 SCP 1990, par. 37-44.
38 SCP 1990, par 52-57.
39 SCP 1990, par. 82-91.
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bij hun onderzoekswerkzaamheden een beroep op de NAO moe ten kunnen
doen."

Concluderend stelt de Procedurecommissie: 'We are convinced that
all these factors are sufficient on their own to justify describing the change
to a system of departmentally-related Select Committees as worthwhile and
as a success'. Bovendien constateert de Procedurecommissie '( ... ) we believe
we are justified in concluding that the system as a whole has proved itself
a valuable and cost-effective addition to the House's ability to perform its
proper function of holding Ministers to account'. 41 Er is volgens het
rapport van de Procedurecommissie echter geen sprake van een dramatische
verschuiving in de 'balance of power' tussen regering en parlement. WeI
is er sprake van 'improved scrutiny', alhoewel de controle van het parlement
op de uitgaven van de departementen voor verbetering vatbaar is. Veel
aanbevelingen van de select committees worden zowel door het Lagerhuis
als geheel (in plenaire vergaderingen) als door de regering overgenomen.
Kortom, het stelsel van select committees is volgens de procedurecomrnissie
na ruim 11 jaar functioneren niet meer weg te denken."

Samengevat kan worden gesteld dat de literatuur in de jaren zestig en
zeventig zeer kritisch oordeelde over de positie van het parlement ten
opzichte van de regering. In het bijzonder gold deze kritiek het functioneren
van het budgetrecht van het Lagerhuis. In het algemeen kan worden
vastgesteld dat de macht van het parlement niet gelijk opging met die van
de regering. 43 De invoering van het stelsel van select committees in 1979,
de herziening van de financiele procedures van het Lagerhuis in 1982 en
de sinds 1987 in gang gezette verbeteringen van de begrotingspresentatie
hebben het Lagerhuis in staat gesteld zeer geleidelijk en voorzichtig zijn
power of thepurse meer inhoud te geven. Vanwege de constitutionele ver-
houdingen in Engeland kan dit proces zich slechts geleidelijk voltrekken.
Centraal staan hierbij de begrippen 'improved scrutiny, influence and
accountability'. Het gaat echter niet langer meer - zoals in de 18e en 1ge
eeuw - om het parlement als 'policy-making Legislature"." In het
algemeen is sinds 1979 de aandacht van het Lagerhuis voor de financiele
aspecten van het regeringsbeleid sterk toegenomen. Bovendien is het

40 SCP 1990, par. 253-256.
41 SCP 1990, par. 67,357 en 363.
42 SCP 1990, par. 369.
43 John Grigg, Making Government Responsible to Parliament in Holme & Elliott 1988, p.

168.
44 Norton 1985, p. 6.
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Lagerhuis hierdoor in staat gebleken de politieke agenda te wijzigen."
Desalniettemin onderzoekt het Lagerhuis nog steeds niet op systematische
wijze de begrotingsvoorstellen van de regering en is het Lagerhuis evenmin
in staat een oordeel te vellen over de totale uitgaven- en inkomsten-
voorstellen van de regering en de daarmee nauw samenhangende beleidsprio-
riteiten van het kabinet. 46 Wellicht dat de invoering van het unified budget
in november 1993 en de daaraan gerelateerde verbeterde presentatie van
de begrotingen van de departementen" het Lagerhuis in de komende jaren
in staat stelt meer greep te krijgen op de begroting.

45 Drewry 1989, p. 398, 426 en 427.
46 Michael Ryle, Where Have We Got To?, in Ryle/Richards 1988, p. 241.
47 Met name gebaseerd op de voorstellen van Likierman c. s., zie LikiermaniTaylor 1992, m.n.

p. 57-60.
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Nederland

4.1 Plaats van bet budgetrecbt in de Nederlandse constitutie

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de plaats van het budgetrecht
in de opeenvolgende staatsregelingen en grondwetten. Allereerst zal enige
aandacht worden besteed aan enkele Brabantse charters die voor ons
onderwerp van belang zijn en zal worden ingegaan op een artikel uit de
Unie van Utrecht. Hierna wordt ingegaan op de grondwettelijke bepalingen
inzake het budgetrecht vanaf 1798. In de daarop volgende subparagraaf
komt het Nederlandse regeringssteisel aan de orde. Deze paragraaf wordt
afgesloten met een korte beschouwing over de rol van de onafhankelijke
rechter bij de beoordeling en toetsing van de regelingen op het terrein van
de openbare financien.

4.1.1 Grondwet, wet en begroting

Het heeft geruime tijd geduurd aivorens de - Noordelijke - Nederlanden
een hechte eenheidsstaat vormden. V66r 1795 bestond de Republiek der
Verenigde Nederianden, een confederatie van Zeven Provincies gebaseerd
op de Unie van Utrecht van 1579. Tot de afzwering van Philips II in 1581
bij het Plakkaat van Veriatinge spreekt men in het aigemeen van de
landsheerlijke periode. De Nederlanden waren toen opgedeeid in kleine
vorstendommen. Een van deze Iandsheerlijkheden was het hertogdom
Brabant. In dit hertogdom deden zich in de periode tussen 1248 en 1579
ontwikkelingen voor die van groot belang zijn geweest voor de Iatere
ontwikkeling van het budgetrecht in de Nederlanden.

4.1.1.1 Hertogdom Brabant in de periode 1248 - 1579

Het ontstaan van het hertogdom Brabant 1 uit het graafschap Leuven is
te traceren in de periode tussen 1000 en 1190. Aan het einde van de 12e
eeuw werd de graaf van Leuven door zijn tijdgenoten aangeduid ais dux

Het voormalige hertogdom viel nagenoeg samen met de huidige Belgische provincies
Antwerpen en Brabant en de Nederlandse provincie Noord-Brabant.
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Brabantiae, hertog van Brabant. Inmiddels was Brabant in de algemene
economische expansie opgenomen en hadden er zich verscheidene
handelssteden ontwikkeld. Gebiedsuitbreiding naar het oosten volgde, mede
vanwege het belang van de inkomsten uit tollen op de Rijn. Deze 'Oostpoli-
tiek' strookte met de handelsbelangen van de steden en de hertog kon
hierdoor rekenen op de steun van de steden. In mil daarvoor ontvingen
de steden bijzondere keuren en privileges (vrijheden). Het eerste algemene
landsprivilege werd op 12 Januari 1248 door hertog Hendrik II van Brabant'
en zijn zoon Hendrik III aan hun onderdanen verleend. Dit gebeurde in
het zogenaamde testament van Hendrik II dat met name was opgesteld om
de opvolging van zijn minderjarige zoon Hendrik III te vergemakkelijken.
Het document beloofde in het algemeen rechtszekerheid en bevatte in artikel
4 een passage over het noodzakelijk zijn van samenwerking tussen vorst
en de Staten bij belastingwetgeving. 3

Tijdens het bewind van hertog Jan II 4 van 1294 tot 1312 stegen de
macht en invloed van de steden. Hiernaast werd de hertog geconfronteerd
met een vrijwel lege schatkist. Beide factoren noopten Jan II op 27
september 1312 tot het verlenen van het Charter van Kortenberg. Deze
oorkonde werd in over leg met de edelen en de steden van Brabant opgesteld
en bevatte bepalingen over rechtsbescherming, vrijheden en rechten van
aIle vrije Brabantse steden. Tevens stelde het Charter de raad van
Kortenberg in die belast werd met het toezicht op de naleving van het
Charter. 5 Artikel 1 van het Charter van Kortenberg luidt:

Eerstwaerf, dat wij, no onse hoir, no onse nacomelinghe nemrnermeer binnen
onsen lande settinghe, no bede nemen en selen, hensij omrne ocaison van
ridderscape, van huweleke ochte van ghe / vangnesse, ende die bede sal men
also weselec nemen, dat niemen van onsen lieden daer mede ghequetst no
verlaeden en sij. 6

2 (1207 - 1 februari 1248), hertog van Brabant van 1235 tot 1248en zoon van HendrikI (1165-
1235). Hij zette de oostwaartse expansiepolitiek van zijn vader voort. In 1247 weigerde

hij de titel van Duits Koning.
3 Zie hierover uitgebreid G. Boland en E. Lousse, Le testament d' Henri II, due de Brabant

(22 Janvier 1248), in: Revue historique de droit francais et etranger, 4e serie, 1939, p. 348-
387 en Phillipe Godding, Le testament prineier dans les Pays-Bas meridionaux (12e-15e
siecles): acte prive et instrument politque, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1993, nr.
2, p. 217-235.

4 (± 1276 - 1312), hertog van Brabant en Limburg.
5 Gosses I Post 1959, p. 177 en 178.
6 Van der Straeten II 1952, p. 13 (tekst)
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Op bondige wijze en in een reeds geijkte vonn 7 wordt het privilege
gefonnuleerd. Ret bevat de belofte aan het land van Brabant dat men van
alle belastingen, heffmgen of beden vrij zou blijven, behalve in drie
uitzonderlijke situaties. Deze drie gevallen betreffen de ridderslag, de
huwelijksplechtigheid van een familielid en de vrijkoping van de gevangen
genomen hertog." Tevens diende de bede matig te zijn." De raad van
Kortenberg moest zoals gezegd toezien op de naleving van de bepalingen
van het Charter. 10 De raad bestond uit 14 leden: vier ridders en tien afge-
vaardigden van de belangrijkste steden van Brabant en werd na overleg
door de hertog samengesteld. De raad kwam gemiddeld om de drie weken
bijeen en zijn besluiten bonden zowel de hertog als alle onderdanen. Een
van de belangrijkste werkzaamheden van de raad rond 1373 was de regeling
van de bede aan de hertog van Brabant. Voorwaarde hierbij was dat de
hertog het Charter van Kortenberg diende te confinneren. Dit geschiedde
in 1372, zoals het reeds eerder in 1332 door hertog Jan III was bevestigd.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de Raad van Kortenberg in maart - april
1376 niet meer functioneerde. II

In aansluiting op het Charter van Kortenberg werden op 12 Juli 1314
de zogenoemde Waalse Charters aan de Brabantse steden verleend door
hertog Jan III 12 in ruil voor hun financiele steun. Een van de twee Char-
ters bevat enkele bepalingen waarin de financiele bevoegdheden worden
verdeeld over hertog en steden. 13 Ret politieke en financiele bestuur kwam
nu nagenoeg geheel in handen van de steden te liggen. In het algemeen
worden de Waalse Charters met betrekking tot het financieel beheer gezien

7 Zie de testamenten van Hendrik II in 1248 en Hendrik III in 1261. In 1248 werd reeds beloofd
op het platteland geen belasting te heffen, tenzij "na beraadslaging van goede en godsdienstige
lieden" (Boland en Lousse a.w. (noot 3), p. 372.).

8 In het testament van Hendrik III van 1261 werden zes gevallen genoemd: naast de hier
genoemde eerste twee, de veldtocht voor 's lands verdediging, de veldtocht voor het behoud
van's lands aangerande rechten, de wraakneming op aangedaan onrecht en tenslotte de
vazaldienst bij de Roornse keizer, zie hierover G. Boland, Le testament d'Henri III, in: Revue
d'Histoire Ecclesiastique, deel 38, 1942, p. 76 - 98.

9 Dit voorschrift kwam reeds voor in het Charter van Vilvoorde van 1192 (Vander Straeten
I 1952, p. 38, noot 23).

10 De bepaling hieromtrent, art. 5, was betrekkelijk vaag: de raad werd gelast te onderzoeken
"ochte enecht ghebrec es in den lande van eneghen dingen alse van den pointen die hier
vore geschreven zijn" (geciteerd in Van der Straeten I 1952, p. 127)

11 Zie hierover Van der Straeten I 1952, p. 260.
12 (1300 - 1355), hertog van Brabant en Limburg van 1312 tot 1355 en zoon van Jan II.
13 Zie hierover uitvoerig E. Lousse, Les deux chartes romanes brabanconnes du 12 Juilliet

1314, in: Bulletin de LaCommission Royale d' Histoire, dee1 96, 1932, p. 1-47 en F. Prins,
De Walsche Charters van 12 juli 1314, in: Antwerpiensia, reeks VI, 1932, p. 13-19.
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als een nadere uitwerking van het Charter van Kortenberg," Beide
Charters, Kortenberg en de Waalse, werden beschouwd als landsprivileges,
die voor geheel Brabant golden, en zij vormden de kern van de Brabantse
voorrechten. Pas in de 15e en de 16e eeuw werden de Charters overvleugeld
door de Blijde Inkomst.

Vanaf Hendrik II in 1248 ontstond in Brabant geleidelijk de gewoonte
privileges aan de steden en onderdanen te verlenen. Aanvankelijk gebeurde
dit zoals hiervoor reeds is aangegeven door middel van een document, later
bood de inhuldiging van een nieuwe hertog (de Blijde Inkomst) de
gelegenheid tot het bevestigen van oude en het afkondigen van nieuwe
privileges. Zo werd ook bij de intrede van hertogin Johanna van Brabant
en Wenceslas van Luxemburg" op 3 januari 1356 een algemeen Brabants
Charter afgekondigd. Deze Blijde Inkomst van Johanna bevatte een
opsomming van aile rechten die vanaf 1248 waren verleend in Brabantse
landcharters. Infeite was de inhuldiging een contract van wederzijdse hulp
en goede wil bij het aantreden van een nieuwe vorst. 16 De Blijde Inkomst
van 1356 bevatte onder meer een artikel inzake de tolheffing in aansluiting
op een eerdere bepaling in een van de Waalse Charters van 1314.17
Alhoewel dit document reeds in augustus 1356 niet meer van kracht was
vanwege de bezetting van Brabant door de Vlaamse graaf Lodewijk van
Male, is vanaf 1406 de gewoonte ontstaan dat aIle Brabantse hertogen bij
hun plechtige intrede een soortgelijk charter verlenen of de Blijde Inkomst
van 1356 artikelsgewijs bezweren. Dientengevolge hebben de centralisatiepo-
gingen van de Bourgondische hertogen (zie hierna 4.2.3. noot 77 e.v.) in
het oude hertogdom Brabant weinig kans gekregen. Men behield tot het
einde van het Ancien regime zijn voorrechten. De zeggenschap en de
verantwoordelijkheid over de financien in het hertogdom waren daar een
van. 18

Verder dient in dit verband aandacht te worden besteed aan het Groot
Privilege van 1477. Dit document was een plechtige oorkonde van 11

14 Van der Straeten I 1952, p. 238 en 287,288.
15 Johanna van Brabant (1322 -1406), hertogin van Brabant en Limburg van 1355 tot 1406

en dochter van hertog Jan III. Ze huwde in 1354 met Wenceslas I (hertog van Luxemburg).
16 Van Bragt 1956, p. 6. Zie hierover uitvoerig R. van Uytven, De rechtsgeldigheid van de

Brabantse Blijde Inkomst van 3 januari 1356, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 1969, p.
39-49.

17 Art. 5, opgenomen in Van Bragt 1956, p. 97 en 98.
18 Van Bragt 1956, p. 5 en 6; de auteur spreekt in dit verband van een soort 'Grondwet' van

Brabant (p. 7).
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februari 1477 die door Maria van Bourgondie 19 in Gent aan de Staten-
Generaal was verleend. De afzonderlijke gewesten van het hertogdom
Bourgondie kregen elk hun eigen Groot Privilege. Voor Brabant bracht
het document weinig nieuws. In feite was het Groot Privilege slechts een
uitgesponnen en tot in concrete details uitgewerkte opsomming en
sarnenvatting van de Brabantse vrijheden." Het Groot Privilege van
Holland en Zeeland, verleend op 14 maart 1477, bevatte echter voor deze
gewesten interessante bepalingen omtrent het financieel beheer. Allereerst
kan men bepalingen aantreffen over accijnzen, tollen en het beheer van
de rekeningen." Artikel 34 handelt over de beden en luidt:

Item, indien eenige bede ons off onse naeommelingen in toeeommenden tijden
bij enige van den voirs. landen off steden van denzelven geeonsenteert ende
belieft worde, zo zouden noehtans die andere piattenlanden ende steden, die
in diezelve bede nyet geeonsenteert noeh belieft en hadden, ongehouden ende
onverbonden zijn ende blijven yet daizinne te gelden, eontribueren ofte betalen,
nyet jegenstaende oie dat die meerendeel der voirs. landen ende steden dair
inne gheeonsenteert ende belieft hadden.

Dit artikel uit het Groot Privilege voor Holland en Zeeland paste in een
ontwikkeling in de Noordelijke Nederlanden waarin de landsheer een
verzoek om een bede diende voor te leggen aan de standen (zie hierna 4.2.2
na noot 59). Slechts degenen die uitdrukkelijk hadden ingestemd met de
bede waren gebonden aan het leveren van een bijdrage. Bovendien was
voor de totstandkoming van dit voorschrift reeds een stevige basis gelegd
door de Brabantse traditie van Blijde Inkomsten."

4.1.1.2 De Unie van Utrecht van 1579

Op 23 Januari 1579 kwam de Unie van Utrecht tot stand. De Unie vormde
een verbondsakte tussen het hertogdom Gelre, het graafschap Zutphen en
de graafschappen en landen van Holland, Zeeland, Utrecht en de Friese
Omrnelanden. Later traden nog toe de Prins van Oranje, Gelderland, de
overige delen van Friesland, Overijssel, Groningen, Drente en enkele steden
in Vlaanderen en Brabant. De Unie van Utrecht heeft feitelijk als een soort

19 (1457 -1482), hertogin van Bourgondie, Brabant, Limburg en Luxemburg en gravin van
Vlaanderen, Holland, Zeeland, Artesie, Henegouwen en Namen

20 Aldus R. van Uytven, 1477 in Brabant, in Blockmans 1985, p. 273.
21 Zie de tekst van de artikelen 26, 47 en 31 in Blockmans 1985, p. 225, 226, 227 en 229.
22 Aldus W.P. Blockmans, De "constitutionele" betekenis van de privilegien van Maria van

Bourgondie (1477), in Blockmans 1985, p. 475 en 491
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grondwet gefungeerd voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
De Republiek was een statenbond en de doeistellingen van de Unie waren
intern gericht op het handhaven van de gewestelijke vrijheden en extern
op de verdediging tegen buitenlandse agressors, met name Spanje."

Een van de doeistellingen van de Unie van Utrecht was de invoering
van eenparige belastingen ten behoeve van de gemeenschappeIijke defen-
sie."
Artikel V van de Unie luidde voor zover hier van belang:

Ende onune te versien tot die costen die men van noode hebben sal in ghevalle
als boven tot deffentie vande voors. provintien is overconunen dat in alle die
voors. geunieerde provintien eenpaerlick ende op eenen voet tot ghemeen
deffentie der selver provintien opgestelt, geheven, ende openbaerlick den meest
daer voor biedende van drie maenden tot drie maenden ofte enighe andere
bequaeme tyde verpacht ofte gecollecteert sullen worden al omme binnen die
voors. geunieerde provincien, steden ende leden vandien zeeckere imposten
op alderhande wynen (... )25 opte goeden te waeghen comende ende sulcke
andere als men naemaels by gemeen advys ende consent goet vinden sal, ende
dat achtervolgende dordonnantie die men daerop concipieeren ende maecken
sal, dat men oock hier toe imployeeren sal den incomen vande domainen van
Conincklicke Majesteyt die lasten daer op staende aftgetoghen."

Artikel VI voegde hieraan toe dat voor de invoering van deze voor aIle
gewesten geldende belastingen eenstemmigheid werd vereist. Vervolgens
schreef artikel IX onder meer voor

Item en sal men geen accort van bestant ofte paix maecken noch oorloch
aenveerden noch enighe imposten ofte contributien instellen die generaliteyt
van desen verbande aengaende dan met gemeen advis ende consent vande voors.
provincien, ( ... ).27

Artikel V is tijdens het bestaan van de Republiek, tot 1795, echter een dode
letter gebleven. De genoemde imposten zijn generaal nimmer geheven,
maar weI als provinciale bron van inkomsten. Deze inkomsten vloeiden

23 A. Th. van Deursen, Tussen eenheid en zelfstandigheid. De toepassing van de Unie als
fundamentele wet, in Groenveld/Leeuwenberg 1979, p. 137 en 138.

24 Zie hierover uitvoerig J. van der Poel, De Unie van Utrecht, de geboorteklok van een
Nederlandsch Belastingstelsel, in: Weekblad der directe belastingen, invoerrechten en
accijnzen 1929, p. 49-51, 61-62 en 73-75.

25 Voigt een opsomming van allerlei produkten en dieren.
26 Tekst in Groenveld/Leeuwenberg 1979, p. 32
27 Idem, p. 33.
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echter met rechtstreeks in de kas van de Generaliteit, hetgeen eigenlijk wel
de bedoeling van de artikelen was. AIleen de impost op zout vanwege de
Generaliteit is geheven in Holland, Friesland, Overijssel en Stad en Lande.
Holland zette deze impost in 1640 echter om in een provinciale belasting,
waarna de andere gewesten dit voorbeeld spoedig volgden." De verdeling
van de gemeenschappelijke lasten van de Republiek was dus met meer
gebaseerd op de artikelen van de Unie van Utrecht. Al bij resolutie van
19 maart 1583 hadden de Staten-Generaal besloten de gemeenschappelijke
lasten over de gewesten om te slaan vol gens het quotenstelsel dat men al
kende uit de landsheerlijke periode (zie hierna 4.2.2, noot 87). Deze
aanvankelijke regeling werd in later jaren nader uitgewerkt en daarmee
in de praktijk definitief." Er zijn wel pogingen ondernomen, met name
door Van Slingelandt, om de drie genoemde artikelen onderling met elkaar
in verband te brengen. Hierdoor zou het mogelijk zijn arbitrage te laten
plaatsvinden ten aanzien van provincies die nalatig waren in de opbrengst
van hun quote." Deze provincies beriepen zich vervolgens echter op het
negende artikel dat stelde dat in zaken van contributie geen overstemming
kan plaatsvinden. Reeds Hugo de Groot wees erop dat vrij consent in een
vrije staat bij de regeerders veel wijsheid en liefde voor de gemene zaak
veronderstelt. 31

Uit het voorgaande vloeit tevens voort dat in de praktijk veeleer de weg
van overreding en overleg werd gebruikt waarbij in eerste en laatste instantie
de Staten der gewesten hun soevereiniteit, en dan met name ten aanzien
van het recht om te consenteren, handhaafden. De rol van de Staten-
Generaal was hierbij beperkt. Ten eerste worden de Staten-Generaal in de
hier behandelde artikelen met genoemd en vervolgens was men met
opgewassen tegen de machtige gewesten. Vande bedoeling van de opstellers
van de Unie van Utrecht, namelijk 'dat tot verval van de lasten van de
gemeene defensie eenparige middelen van consumptie souden geheeven
worden op verscheide specien over alle de provincien", kwam niets
terecht. Derhalve hangt de interpretatie van de artikelen van de Unie van
Utrecht niet af van de bedoelingen van de opstellers, maar van de praktijk
van zijn toepassing. De werkelijke betekenis van de hier genoemde drie

28 Aldus Slingelandt III, 1785, p. 74. Ook is geruime tijd een heffing van 2 stuivers per ton
bier over alle gewesten geheven.

29 Van Deursen a.w. (noot. 23), p. 147 en 148 en Fruin/Colenbrander 1980, p. 388, 389.
30 Slingelandt I, 1784, p. 204 en II, 1784, p. 226.
31 Aldus Van Deursen a.w. (noot 23), p. 148.
32 Aldus Slingelandt 11, 1784, p. 30
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artikelen en de overige 23 artikelen van de Unie van Utrecbt lag niet in
de tekst maar in haar eenbeidsscheppend karakter. 33

Slecbts op een terrein beeft men tijdens de Republiek kunnen komen
tot de gewenste en voorgeschreven eenparigbeid. Dit was bet terre in van
de in- en uitvoerrecbten. De convooien en licenten vormden hiervan bet
boofdbestanddeel. Deze inkomsten werdenals 'generale middelen' aangeduid
en vormden de grootste bron van inkomsten van de Generaliteit. Ret bedrag
dat iedere provincie in dit kader moest contribueren werd vastgesteld door
de Staten-Generaal op voorstel van de Raad van State." Hierna zal in
4.2.3. uitvoerig worden ingegaan op bet systeem van convooien en licenten.
In de Unie van Utrecbt worden ze niet genoemd.

4.1.1.3 Opeenvolgende staatsregelingen van 1798 tot 1806

In een zeer korte periode van acbt jaar werd ons land geconfronteerd met
vier opeenvolgende staatsregelingen. In bet kader van dit onderzoek is bet
weinig zinvol van aIle staatsregelingen de relevante artikelen te citeren en
van commentaar te voorzien. Derbalve zal hieronder een selectie volgen
van bepalingen uit de diverse staatsregelingen die van belang bleken te zijn
voor de latere grondwetten vanaf 1814.

De Staatsregeling voor het Bataafsche Yolk van 179835 geeft in artikel
50 een uitvoerige opsomming van de bevoegdheden van bet Vertegenwoordi-
gend Lichaam. Onder g. wordt bepaald dat bet Lichaam kennis neemt van
de staat van's Lands Financien, van zes tot zes maanden, mede door bet
Uitvoerend Bewind in te leveren. Vervolgens wordt onder h. bepaald dat
aan dit Lichaam behoort 'Het beoordeelen en vaststellen der jaarlijksche
begrootingen van Staats-uitgaven, zoo gewoone als buitengewoone, en het
aan zig doen veriindwoorden van zoodanige sommen, als het Uitvoerend
Bewind, geduurende het afgelopen jaar, uit 's Lands Kas ontvangen en
uitgegeven heeft'. Onder o. volgt eenzelfde bevoegdheid ten aanzien van
de gewone en buitengewone belastingen. In artike1124 wordt voorgeschre-
ven dat bet Uitvoerend Bewind jaarlijks aan bet Vertegenwoordigend
Lichaam de gewone of ook buitengewone begrotingen van de staatsuitgaven
zendt (zie tevens artike1214). Verder bepaalt artike1218 dat het Vertegen-
woordigend Lichaam raadpleegt en besluit over de jaarlijksche algemeene

33 Van Deursen a.w. (noot 23), p. 152
34 Zie verder uitvoerig hierover Hans Larnens, De Unie van Utrecht en de landelijke heffingen,

in: Fiskaal, december 1979, nr. 11, p. 447 - 474.
35 Zie voor de tekst van de staatsregeling Van Hasselt 1979, p. 17 - 103
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begroting van Staats-Uitgaven. De wijze waarop werd bij reglement
bepaald." Tenslotte bepaalt artikel 219 ondermeer dat het Uitvoerend
Bewind jaarlijks aan het Vertegenwoordigend Lichaam verantwoording aflegt
voor de verrichte uitgaven van het voorgaande jaar.

Deze bepalingen uit de Staatsregeling van 1798 geven duidelijk en voor
het eerst in de Nederlandse constitutionele geschiedenis aan dat het
parlement (het Vertegenwoordigend Lichaam) wordt toegerust met het
jaarlijkse budgetrecht. Zowel ten aanzien van de staatsuitgaven als de
belastingen wordt onderscheid gemaakt tussen 'gewone en buitengewoone' .
Na afsluiting van het begrotingsjaar dient het Uitvoerend Bewind zich
tegenover het parlement te verantwoorden voor de verrichte uitgaven.

De Staatsregeling des Bataafschen Yolks van 180137 is veel beknopter
dan de staatsregeling van 1798. Artikel 40 bepaalt onder meer dat het
Staatsbewind het Bestuur der Nationale Geldmiddelen heeft, dat het de
kosten voor de dienst der Republiek in Algemene Begrotingen aan het
Wetgevend Lichaam voorlegt en inwilliging vraagt van de daartoe benodigde
Geldmiddelen. Ook in dit artikel wordt een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen de gewone kosten en inkornsten en de buitengewone kosten en inkom-
sten. Artike159 bepaalt: Uiterlyk 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 volgende Jaar,
aan het Wetgevend Lichaam voor. (... ). Deze voordragt wordt door hetzelve
in besloten Vergadering, den tyd van vier weken, in overweging genomen,
gedurende welken tyd hetzelve de nodige conferentien deswegens houdt met
het Staats- Rewind. De publieke discussien vervolgens begonnen zynde,
moeten uiterlyk binnen veertien dagen geeindigd en de voordragt v66r of
op den 15December finaal ter Conclusie worden gebragt.

Artikel 61 bepaalt in aansluiting op artikel 59 dat tegelijk een algemene
Staat van alle Ontvangsten en Uitgaven van de Nationale Kas gedurende
het voorgaande jaar door het Staats- Bewind aan het Wetgevend Lichaam
wordt overgelegd. Verder bepaalt artikel46 dat er een Nationale Rekenka-
mer zal zijn, bestaande uit negen leden door het Wetgevend Lichaam te
benoemen, teneinde jaarlijks de rekeningen van de verschillende departemen-
ten van staat op te nemen en te liquideren, mitsgaders behoorlijke rekening
en verantwoording te vorderen van alle bijzondere Comptabelen. Opvallend

36 Reglernent, Letter D, Eerst afdeling, zie Van Hasselt 1979, p. 93
37 Zie de tekst van de staatsregeling in Van Hasselt 1979, p. 104 -127
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in deze artikelen van de Staatsregeling van 1801 is dat het parlement onder
een grondwettelijke tijdsdruk wordt gezet om de begroting van uitgaven
en inkomsten vast te stellen. Dit betekent dat het parlement v66r de aanvang
van het begrotingsjaar tot finale conclusie moest komen. Hiemaast is van
belang dat voor het eerst een bepaling is opgenomen over een Nationale
Rekenkamer.

De Staatsregeling des Bataafschen Volks van 180538 is nog beknopter
dan de staatsregeling van 1801. Artike1281uidt: 'Aan de Vergadering van
Hun Hoog Mogenden is uitsluitend opgedragen het raadplegen over de
Algemeene Begrooting van Staatsbehoejten, en aile Augmentatien van
dezelve, welke Haar door den Raadpensionaris worden voorgedragen '.
Verder bepaalt artikel 56 dat de Raadpensionaris het opperbestuur van de
Nationale Geldmiddelen heeft en schrijft artikel 58 voor dat de Raad-
pensionaris op de eerste dag van de Najaarszitting van Hun Hoog Mogenden
een algemene gedetailleerde begroting van staatsbehoeften over het volgende
jaar aan de Vergadering van Hun Hoog Mogenden voorlegt. Verder bepaalt
artikel 58: 'De Yergadering van Hun Hoog Mogenden kan daarin geene
verandering maken. Dezelve bewilligt daarin, ofverwerpt deze Algemene
Begrooting '.

Deze staatsregeling legt sterk de nadruk op de bevoegdheden van de Raad-
pensionaris die, ook in verband met andere bepalingen van de staatsregeling,
in feite optreedt als eenhoofdige regering. Vandaar dat de Raadpensionaris
tevens met de titel President werd aangeduid. De Franse invloed op de hier
genoemde artikelen is dan ook duidelijk zichtbaar (zie tevens hie rna 4.2.4.)
Het parlement, nu weer aangeduid met de oude term Hun Hoog Mogenden,
wordt slechts de bevoegdheid gegeven om de voorstellen voor de Algemene
begroting al dan niet goed te keuren. Amendering is niet meer mogelijk.
Over een parlementaire inbreng bij de middelen wordt niets gezegd."
De Nationale Rekenkamer blijft gehandhaafd (art. 61) maar van een
verantwoordingsplicht over het afgesloten begrotingsjaar jegens het parle-
ment is geen sprake.

De constitutie voor het Koninkrijk Holland van 1806 bevat vrijweI identieke
bepalingen omtrent de begroting, het parlement (het Wetgevend Lichaam)
en de Nationale Rekenkamer. De bevoegdheden van de Raadpensionaris

38 Idem, p. 128 - 142
39 Zie in dit verband art. 60.
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conform de staatsregeling van 1805 zijn nu toebedeeld aan de Koning."
Het enige verschil schuilt in artikel 42 dat luidt: 'De Koning beschikt niet
anders over de Geldmiddelen van den Staat, dan overeenkomstig de Wet'.
Het jaarlijkse budgetrecht bleef in de regelingen van 1805 en 1806 overigens
gehandhaafd.

4.1.1.4 De Grondwetten van 1814 en 1815

Als grondslag voor de bespreldngen over de Grondwet van 1814 diende
de Schets van eene Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden van G.K.
van Hogendorp." De commissies die belast waren met de opstelling van
deze Grondwet en die van 1815 stonden onder leiding van Van Hogen-
dorp.?

De Grondwet van 1814 bepaalt in artikel 40 dat de Souvereine Vorst
het opperbestuur van de algemene geldmiddelen heeft.
Artikel 70 luidt:

De inwilliging der Staten Generaal wordt vereischt op de jaarlijksche begrooting
der uitgaven van den Staat, welke hun door den Souvereinen Vorst wordt
ingezonden. Zij raadplegen vervolgens over de voorgeslagen middelen tot
vinding van dezelve.

Artikel 71 voegt hieraan toe:

De voordragt, welke door den Souvereinen Vorst opzigtelijk de financien in
het begin der eerste gewone vergadering van de Staten Generaal wordt
ingeleverd, is gesplitst in twee hoofddeelen.
Het eene bevat aile zoodanige zekere en bepaalde uitgaven, welke, uit den
gewonen loop van zaken voortvloeijende, 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,
welke, inzonderheid in tijden van ooriog, naar voorkomende ornstandigheden
moeten worden geregeld. Het eerste, door de Staten-Generaal goedgekeurd
zijnde, wordt toegestaan, om geen verandering te ondergaan, dan wanneer eenig
deel der uitgaven mogt komen te veranderen of geheel te vervallen. Het tweede
wordt slechts ingewilligd voor een jaar.

40 Zie de tekst van de artikelen 41,44 en 45 in Van Hasselt 1979, p. 158.
41 Zie de tekst van drie opeenvolgende redacties van de Schets in Colenbrander I 1908, resp.

p. 1 - 14 en p. 43 - 56, zie tevens Van Maanen 1886, p. IX - XXIII.
42 Zie het koninklijk besluit tot instelling van de grondwetscommissie van 21 december 1813

in Van Maanen 1886, p. V - VII.
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Beide artikelen zijn recbtstreeks afkomstig van de Scbets van Van
Hogendorp.? In de grondwetscomrnissie waren geen bezwaren gerezen
tegen de splitsing van de begroting in een vast deel dat voor eeuwig zou
worden toegestaan en een buitengewoon deel voor bijzondere uitgaven dat
jaarlijks zou moeten worden ingewilligd. De discussies in de grondwetscom-
missie concentreerden zicb meer op de laatste zin van artikel 70. In bet
algemeen was men van mening dat de Vorst in eerste instantie zelf de
voordracbt van de middelen diende te doen. Volgens Van Hogendorp sloot
de tekst een dergelijk voorstel van de Vorst niet uit. 44 Later is met name
door Tborbecke zware kritiek geleverd op bet idee Van Hogendorp om
de begroting te splitsen. V66r 1814 was hiervan nimmer sprake en
Thorbecke kon er niet bij 'dat een man van zooveel kennis en doorzigt'
als Hogendorp 'tot zulk: een voorstel kon komen aangezien tegenover de
vele nadelen geen enkel wezenlijk voordeel bleek te staan'. 45

Artikel 72 luidt:

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

Begrotingsoverschrijving is conform dit artikel niet toegestaan. De tweede
zin is gebaseerd op het oorspronkelijke voorstel van Van Hogendorp in
zijn Schets om een verslag omtrent bet gebruik van de aangewezen middelen
van het vorig jaar door het hoofd van het departement van Financien
jaarlijks aan de Staten-Generaal te laten uitbrengen. Dit verslag zou openbaar
moeten zijn. 46 In de grondwetscommissie bestonden echter ernstige bezwa-
ren tegen een - openbaar - verslag en derhalve werd bet ontwerp - artikel
niet verder behandeld. 47 Verder luidt artikel 117:

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

43 Schets in Coienbrander I 1908, p. 49 (art. 29).
44 Coienbrander I 1908, p. 134 - 136
45 Thorbecke I 1841, p. 328 en ook Buijs II 1887, p. 670
46 Schets in Coienbrander I 1908, p. 50 (art. 30)
47 Coienbrander I 1908, p. 136 en 137.

346



Nederland

Dit artikel is gebaseerd op artikel 53 van de Schets, waarin wordt gesteld
dat de belastingen algemeen zijn over de gehele Verenigde Nederlanden.
Deze zinsnede beoogt duidelijk het karakter van de nieuwe eenheidsstaat
tot uiting te brengen." Op aandringen van leden van de grondwets-
commissie wijzigde Van Hogendorp de redactie van het artikel. De tweede
zin is geheel te verklaren uit de al jarenlang voortdurende pogingen om
tot een eenvormig belastingstelsel voor de Nederlanden te komen (zie
uitvoerig hiema 4.2.4. na noot 163). Interessant is verder dat het oorspron-
kelijke ontwerp van de Grondwet als laatste zinsnede van dit artikel bevatte:
( ... ); en er wordt geen penning geheven buiten eene wet. 49 Deze zinsnede
bracht zeer helder het legaliteitsbeginsel tot uitdrukking, maar is helaas
door Van Hogendorp snel verwijderd uit het ontwerp. Het gevolg was dat
de tekst van de Grondwet van 1814 nogal gebrekkig is gebleken."
Artikel 120 luidt:

Er zal eene algemeene Rekenkamer zijn, ten einde jaarlijks de rekeningen der
verschillendeministerieledepartementenoptenemenenteliquideren,mitsgaders
behoorlijke rekening en verantwoording te vorderen 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 aile Provincien genomen. Bij vacature zenden de Staten Generaal eene
nominatie van drie personen aan den Souvereinen Vorst, welke daaruit de ver-
kiezing doet.

In de schets van Van Hogendorp komt geen artikel over de Rekenkamer
voor. De auteur erkende dit later ook als een omissie en verzocht Van
Maanen hieromtrent een voorstel te doen." Wat betreft de eerste zin van
artikel 120 was er weinig discussie over het voorstel van Van Maanen."
De tweede zin van het artikel leidde echter tot uitvoerige discussies in de
grondwetscommissie, mede met het oog op de benoeming van leden van
de Hoge Raad. 53 De derde zin van artikel 120 is gebaseerd op het voorstel-
Van Maanen. In dit voorstel was ook sprake van benoeming van een lid
van de Algemene Rekenkamer door de Staten-Generaal op voorstel van
de Soeverein Vorst. Van Hogendorp hield dit echter voor onaannemelijk.

48 Schets in: Colenbrander I 1908, p. 54.
49 Idem, en p. 258 - 260 (beraadslagingen der commissie).
50 Zie hierover Buijs II 1887, p. 579 en E.J. lanse de Jonge, Artikel104, in: AkkermanslKoek-

koek, De Grondwet, p. 936.
51 Colenbrander 11908, p. 266 en Van Maanen 1886, p. 81.
52 Colenbrander I 1908, p. 281-283.
53 Colenbrander I 1908, p. 329 e.v.
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Hij achtte het opstellen van een nominatie door de Staten-Generaal al
voldoende. Ook Van Maanen gaf de voorkeur aan benoeming door de
Soeverein Vorst. De overige leden van de commissie hadden hierover geen
standpunt. 54

De Grondwet van 1815 bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van
de Grondwet van 1814. Dit kan mede verklaard worden uit het feit dat de
grondwetscommissie nu voor de helft bestond uitBelgen. 55 Allereerst wordt
de titel Soeverein Vorst vervangen door de titel Koning." Vervolgens
bepaalt de Grondwet in artikel123 dat de begroting voor de gewone, zekere
en steeds voortdurende uitgaven voor tien jaar worden goedgekeurd door
de Staten-Generaal. Artikel 124 voegt hieraan toe dat bij de goedkeuring
van deze afdeling tevens voor tien jaar worden vastgesteld de middelen
tot vinding dier uitgaven bestemd. Voor de tweede afdeling van de begroting
betreffende de buitengewone, onvoorziene en onzekere uitgaven geldt dat
de uitgaven en middelen voor een jaar worden vastgesteld.

Het stelsel van gesplitste begrotingen bleef derhalve in de Grondwet
van 1815 gehandhaafd. In de grondwetscomrnissie werden door de Belgische
leden bedenkingen geuit tegen de goedkeuring van de begroting voor eeuwig
respectievelijk voor tienjaar. Men drong aan op hetjaarlijkse budgetrecht
voor aIle uitgaven zoals men dat in Brabant altijd al kende." Op voorstel
van een subcommissie werd vervolgens door de grondwetscommissie de
hiervoor aangegeven redactie vastgesteld." Tevens werd in een later
stadium vastgesteld dat de eenjarige en tienjarige goedkeuring van de
uitgaven ook lOU dienen te gelden voor de middelen tot dekking van de
uitgaven."
Artikel 127 bepaalt:

De uitgaven voor ieder departement van algemeen bestuur maken een afzon-
derlijk hoofdstuk der algemeene begrooting uit. De penningen, voor een
departement toegestaan, kunnen alleenlijk en bij uitsluiting worden gebruikt
voor uitgaven, tot dat departement behoorende, zoo dat geene som kan worden

54 Colenbrander I 1908, p. 282 en 283.
55 Zie het koninklijk besluit tot instelling van de grondwetscommissie voor de herziening van

de Grondwet voor de Verenigde Nederlanden van 22 april 1815, in Colenbrander II 1909,
p. 69 en 70.

56 Dit geschiedde bij wet van 23 maart 1815,Stb. 29.
57 Colenbrander II 1909, p. 175,176,178,178,179,181,185 en 186 (m.n. bezwaren van

Raepsaet).
58 Colenbrander 1I 1909, p. 222 en 223.
59 Colenbrander II 1909, p. 417 en 435.
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overgeschreven van het eene hoofdstuk van algemeen bestuur op een ander,
dan met gemeen overleg der Staten-Generaal,

Dezelfde hierboven genoemde subcommissie deed behalve een voorstel
met betrekking tot de tekst van het - latere - artikel 123 ook het voorstel
om de uitgaven voor ieder departement van algemeen bestuur voortaan in
een afzonderlijk hoofdstuk van de algemene begroting op te nemen. Dit
voorstel werd zonder verdere discussies door de grondwetscommissie
aanvaard. 60 Zodoende zouden de Staten-Generaal - over elk van die
hoofdstukken in het bijzonder stemmende - in de gelegenheid worden
gesteld om af te keuren wat hun afkeurenswaardig toescheen en niet
gedwongen worden in dezelfde stemming over de begroting van meerdere
departementen tezamen een oordeel uit te spreken. Dit nieuwe grondwettelijk
voorschrift zou na 1815 van groot gewicht voor de Tweede Kamer blijken
te zijn aangezien deze kamer toen nog niet over de bevoegdheid beschikte
om een begrotingsvoorstel te amenderen of te splitsen. Nieuw was ook het
voorschrift dat overschrijving van begrotingsgelden van het ene naar het
andere hoofdstuk slechts kon geschieden na gemeen over leg met de Staten-
Generaal.

Wat vervolgens opvalt in de Grondwetten van 1814 en 1815 is dat wordt
gesproken van de inwilliging van de begroting van uitgaven van het Rijk
door de Staten-Generaal en niet van vaststelling bij de wet (zie respectieve-
lijk de artikelen 70 en 121). Toch heeft men vanaf 1814 in de praktijk de
begroting altijd in de vorm van een wet in formele zin vastgesteld.
Wat betreft de belastingen bepaalt artikel 197 van de Grondwet van 1815:

Geene belastingen !runnen ten behoeve van's lands kas worden geheven, dan
uit krachte van eene wet.

De formulering van dit artikel is veel duidelijker dan de tekst van de
Grondwet van 1814. Het legaliteitsbeginsel komt hier beter tot uitdrukking.

Tenslotte bepaalt artikel202 ten aanzien van de Algemene Rekenkamer
hetzelfde als het hiervoor geciteerde artikel120 van de Grondwet van 1814,
met dit verschil dat bij een vacature de Tweede Kamer der Staten-Generaal
aan de Koning een nominatie van drie personen zendt.

60 Colenbrander II 1909, p. 222 en 223.
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4.1.1.5 De grondwetsherzieningen van 1840, 1848 en 1887.

De grondwetsherziening van 1840 bracht een aantal wijzigingen ten aanzien
van het budgetrecht van de Staten-Generaal. Het stelsel van gesplitste
begrotingen werd veriaten en de begroting diende voortaan voor twee jaar
te worden vastgesteid.
Artikel 123 stelt het als voIgt:

De gemelde begrooting wordt tel kens voor den tijd van twee jaren vastgesteld,
en een jaar v66r den afloop van dien terrnijn worden de nieuwe Staats-uitgaven
door den Koning voorgedragen, welke, aIdus eenmaal vastgesteld zijnde,
gedurende dien tijd blijven voortduren, ten ware inrniddels in dezelve door eene
nieuwe wet veranderingen gemaakt mogten worden.

Artikel 124 kent een soortgelijke formulering ten aanzien van de regeling
bij wet voor twee jaar van de staatsinkomsten. De invoering van het
tweejaarlijks budgetrecht is onder druk van met name de Tweede Kamer
tot stand gekomen. In de voorafgaande periode tussen 1815 en 1840 leidden
malversaties en een gebrekkige controle op de inkomsten uit de kolonien
tot een chaos in de staatsfinancien (zie uitvoerig hierna 4.2.5.). Bovendien
bleek het stelsel van gesplitste begrotingen niet te werken. Buijs achtte de
invoering van de tweejaarlijkse, ongesplitste begroting een wezenlijke
verbetering maar achtte het op zich zelve beschouwd toch meer een stap
achterwaarts dan een stap vooruit. Want, zo redeneerde Buijs, door een
andere en betere toepassing van de Grondwet sinds 1814 had men in
hoofdzaak eenjaarlijks budgetrecht kunnen hebben, terwijl de gelegenheid
daartoe door de wijziging van 1840 werd afgesneden. Hij verklaarde dit
uit het feit dat de tienjaarlijkse begroting slechts die uitgaven mocht bevatten
zonder welke de Staat niet kan bestaan. Aile andere uitgaven dienden op
de jaarlijkse begroting te worden gebracht. 61

Artikel 125 bepaalt ten aanzien van de begrotingshoofdstukken:

De uitgaven voor ieder Departement van Algemeen Bestuur maken een
afzonderlijk hoofdstuk der algemeene begrooting uit. Elk dezer hoofdstukken
wordt bij eene afzonderlijke wet voorgedragen en vastgesteld ( ... ).62

61 Buijs 11883, p. 671, zie hieromtrent Thorbecke 11841, p. 333-335.
62 Voigt de bepaling inzake het overschrijven van begrotingsgelden, zie art. 127 Gw. 1815.

Thorbecke (I 1841, p. 338) vond deze alinea overbodig.
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Dit artikel voegt aan het hiervoor geciteerde artikel 127 Grondwet 1815
toe dat elk begrotingshoofdstuk thans vervat dient te zijn in een afzonderlijke
wet. Wat dit voorschrift betreft is Buijs eveneens van mening dat dit een
concessie leek, maar dat inderdaad niet was. De praktijk was immers dat
elk departement vrij heterogene beleidsafdelingen kenden en het parlement
zich slechts kon uitspreken over het eindcijfer van de gehele begroting.
Tegen dit euvel bestond volgens Buijs slechts een radicaal geneesmiddel:
het recht van amendement. Dit recht werd echter pas in 1848 ingevoerd
en pogingen om begrotingen van departementen te splitsen en bij afzon-
derlijke wetten over de hoofdafdelingen te beslissen, mislukten. Bovendien
is van de bepaling uit de tweede zin van artikel 125 in de praktijk tussen
1840 en 1848 geen gebruik gemaakt.f
Artikel 126 bepaalt:

De Koning doet jaarlijks aan de Staten-Generaal een uitvoerig verslag geven
van het gebruik der geldmiddelen. De ontvangsten en uitgaven van ieder
algeJoopen dienstjaar door de Algemene Rekenkamer afgesloten zijnde, wordt
de alzoo afgeslotene rekening, welke zoowel de ontvangsten als de uitgaven
moet bevatten, jaarlijks aan de Staten-Generaal medegedeeJd.

Het artikel voegt aan de bestaande praktijk conform de tweede zin toe dat
de Staten-Generaal jaarIijks de rekening, die de definitieve afsluiting van
een begrotingsjaar vormt, krijgt medegedeeld. Tegen dit voorschrift zijn
vele bezwaren geuit. Vooropgesteld dient te worden dat de Grondwet van
1815 geen invloed van de Staten-Generaal toekende ten aanzien van de
rijksrekening. In die zin moet het hier geciteerde voorschrift als een
belangrijke verbetering worden beschouwd. Thorbecke had echter kritiek
op dit voorschrift en stelde onder meer: 'het sluiten eener rekening is geens-
zins een vonnis over het huishoudeIijk karakter der feiten, welke de rekening
in cijfers uitdrukt; geenszins goedkeuring van het bestuur, waarover de
rekening loopt. De Rekenkamer staaft, dat de uitgave werd gedaan, in
hoeverre zij formeel gerechtvaardigd is, de Staten-Generaal hebben te
onderzoeken, of de uitgave goed of noodig en wel verdeeld was. Eene
rekenwet, of de goedkeuring der gedane uitgaven door de wetgevende
macht, schijnt dus onmisbare aanvulling, ja, eerst de vaste, ware, eindelijke
regeling van het budget"." Deze redenering van Thorbecke zou van
doorslaggevende betekenis zijn bij de herziening van de Grondwet in 1848.

63 Buijs 11883, p. 676, in gelijke zin Thorbecke 11841, p. 337.
64 Thorbecke I 1841, p. 353.
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Ten aanzien van de Algemene Rekenkamer bevat de Grondwet van 1840
een soortgelijke bepaling als de Grondwetten van 1814 en 1815. In het
betreffende artikel 200 wordt hieraan toegevoegd dat de bezoldiging van
de leden van de Rekenkamer voortaan door de wet wordt geregeld en dat
de leden voor hun leven worden aangesteld."

De grondwetsherziening van 1848 was op alle fronten ingrijpend en
verstrekkend. Wat betreft de regeling van het budgetrecht zijn de volgende
artikelen van belang. Artikel60 draagt de Koning op jaarlijks aan de Staten-
Generaal een omstandig verslag te doen toekomen van het beheer van de
kolonien. De wet regelt de wijze van beheer en verantwoording van de
koloniale geldrniddelen. Dit grondwetsartikel is met name te verklaren uit
het financiele debacle dat aan het eind van de jaren dertig was ontstaan
naar aanleiding van het wanbeheer van de koloniale geldrniddelen.
Artikel 119 luidt:

Door de wet worden de begrootingen van aile uitgaven des Rijks vastgesteld,
en de middelen tot dekking aangewezen.

Veel duidelijker dan in de voorgaande grondwetten komt in de tekst van
dit artikel het legaliteitsbeginsel tot uitdrukking: de begroting van uitgaven
dient te worden vastgesteld bij wet in formele zin. In een uitvoerig
commentaar op dit artikel merkt Buijs onder meer op dat het vaststellen
van de begroting geen recht is dat uit zijn aard toekomt aan de wetgevende
macht. Het is geen daad van wetgeving maar, integendeel aldus Buijs,
'regeling van het gebruik der staatsmiddelen is uit haren aard eene daad
van bestuur. '66 Het standpunt van Buijs, gebaseerd op het materiele
wetsbegrip, is ontleend aan de ideeen van de Duitse staatrechtstheoreticus
Paul Laband." Het materieel wetsbegrip van Buijs is echter achterhaald
en thans wordt onder de aanduiding wet in de Grondwet verstaan geza-
menlijke besluitvorrning van regering en Staten-Generaal. Dit wil zeggen
dat de eis van vaststelling bij wet uitsluitend van procedurele betekenis is
geworden. Het tweede gedeelte van het artikel omtrent de aanwijzing van
de middelen is op aandrang van de Tweede Kamer opgenomen. De kamer
wees er op dat de wet geen maxima kan stellen aan de inkomsten van de
staat. Buijs is echter van mening dat de regering het oorspronkelijke voorstel

65 Zie hierover Thorbecke II 1843, p. 243 en Buijs II 1887, p. 622.
66 Buijs I 1883, p. 645.
67 Zie met name Paul Laband, Das Biidgetrecht nach den Bestimmungen der Preusisschen

Verfassungs-Urkunde unter Beriicksichtigung der Verfassung des Norddeutschen Bundes,
in: Zeitschrift fur Gesetsgebung und Rechtspflege in Preussen, 1871, p. 625-707.
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van de staatscommissie- Thorbecke, dat stelde dat ook de inkomsten bij wet
dienden te worden vastgesteld, had moeten volgen omdat de regering dan
meer gebonden zou zijn precies de hoogte van de inkomsten aan te geven. 68

Verder merkt Buijs op dat dit grondwetsartikel niet tevens inhoudt dat de
begroting van uitgaven en inkomsten sluitend dient te zijn. Buijs wijst hierbij
ondermeer op het voorstel van de Staatscommissie en de regering om in
de Grondwet het voorschrift op te nemen: 'eene begrotingwet van uitgaven
werkt eerst nadat de middelen tot hare dekking zijn vastgesteld'. De
Afdelingen van de Tweede Kamer maakten bezwaar tegen dit voorstel,
waarop de regering het introk."

Het rechtskarakter van de begroting werd in de 1ge eeuw verduidelijkt
door een tweetal arresten van de Hoge Raad. In 1849 besliste de Hoge Raad
dat het ontbreken van een begrotingspost ministers niet ontslaat van de
- privaatrechtelijke - plicht contracten met particulieren na te komen."
In 1877 stelde de Hoge Raad vast dat enkel het bestaan van een begrotings-
post, hoe gespecificeerd die ook kan zijn, op zichzelf geen grond kan zijn
voor aanspraken van derden. 71 Hieruit volgde tevens dat de Staten-Generaal
een minister juridisch niet kunnen dwingen toegestane begrotingsmiddelen
ook daadwerkelijk uit te geven. Recentelijk heeft de Hoge Raad in een arrest
nog eens duidelijk gemaakt dat regering en Staten-Generaal het laatste woord
hebben ten aanzien van de bestemming van bepaalde inkomsten."
Artikel 120 Grondwet 1848 luidt:

De ontwerpen der algemeene begrootingswetten wordenjaarlijks vanwege den
Koning aan de Tweede Kamer aangeboden, dadeJijk na het openen der gewone
vergadering van de Staten-Generaal, v66r den aanvang van het jaar waarvoor
de begrootingen moeten dienen.

Dit artikel voerde in 1848 het jaarlijks budgetrecht in. De staatscommissie-
Thorbecke baseerde haar voorstel met name op het verzoek van de Tweede
Kamer om het jaarlijks budgetrecht in te voeren. De invoering hangt tevens
samen met de jaarlijkse vergadering van de Staten-Generaal, de jaarlijkse
rekening en de jaarlijkse overweging van de schuld (volgens de Grondwet

68 Buijs I 1883, p. 647 en 648 en Ontwerp van Gewijzigde Grondwet van he! Koninkrijk der
Nederlanden, 's-Gravenhage 1848, p. 20.

69 Buijs 11883, p. 656,657,658; Ontwerp a.w. (noot 68), p. 20 (art. 115) en p. 16 van het
Verslag der Comrnissie.

70 HR 5 oktober 1849, W 1058.
71 HR 8 mei 1877, W 4419.
72 HR 24 mei 1991, AB 1991, 693. Het ging hierbij om de besternming van reclame-

opbrengsten.
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van 1840), aldus de staatscommissie." Reeds in zijn Aanteekening op
de Grondwet van 1841 stelde Thorbecke onder meer: 'Elke begrooting werkt
slechts voor een jaar. Zij is in 't wezen eenjaarlijksche wet' .74 Buijs wijst
er in zijn grondwetscommentaar op dat men in 1848 in feite terugkeerde
naar het stelsel van jaarlijkse begrotingen zoals dat tijdens de Republiek
gold en in de staatsregelingen van 1798 tot 1806. Tevens wijst Buijs op
de passage vanwege den Koning, hetgeen betekent dat algemene begrotings-
voorstellen niet kunnen voortkomen uit het initiatief van de Staten-Generaal.
Ret woord algemeene duidt er zijns inziens op dat de gegeven voorschriften
niet geld en ten aanzien van suppletoire begrotingswetsvoorstellen."
Artikel 121 luidt:

Geen hoofdstuk der beg rooting van uitgaven kan meer dan die voor een departe-
ment van algemeen bestuur behelzen. Ieder hoofdstuk wordt in een of meer
ontwerpen van wet vervat. Door zoodanige wet kan overschrijving worden toege-
staan.

De derde zin van dit artikel is vooral van belang omdat hij in 1848 is
toegevoegd. Thorbecke is van oordeel dat dit een zonderlinge toevoeging
betrof. Naar zijn mening is overschrijving verandering van de wet en kan
dus niet dan bij een nieuwe wet worden toegestaan." Ook het ontwerp
van de staatscornrnissie van 1848 bevatte geen zinsnede inzake over-
schrijving van begrotingsgelden." Desalniettemin achtte de regering het
noodzakelijk de geciteerde derde zin toe te voegen om binnen de grenzen
van eenzelfde begroting overschrijving van het ene op het andere begrotings-
artikel mogelijk te maken. Buijs is het met de regering eens en acht de
wetgever voldoende in staat zelf de grenzen van deze buitengewone
bevoegdheid te trekken."
Artikel 122 luidt:

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.

73 Ontwerp a.w. (noot 68), p. 20 (art. 113) en het Verslag van de Commissie, p. 16.
74 Thorbecke I 1841, p. 334
75 Buijs I 1883, p. 669 en 673, 674.
76 Thorbecke 1921, p. 66.
77 Ontwerp a.w. (noot 68), p. 20 (art. 114). De commissie achtte een bepaling omtrent het

verbod van overschrijving onnodig (Verslag der Commissie, p. 16)
78 Buijs I 1883, p. 677
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Thorbecke was een sterk pleitbezorger van de stelling dat de rekening van
het afgesloten begrotingsjaar de goedkeuring van de wetgevende macht
behoeft. Tevens stelt hij: 'Eene rekenwet is noodzakelijke aanvulling der
begrootingswet, de begrooting is de voorlopige, de rekening de defrnitieve
jaarlijksche finantiewet'. 79

Thorbecke's standpunt heeft veel invloed gehad op de tekst van dit
grondwetsartikel. De bedoeling van de grondwetgever van 1848 was echter
veel yager dan Thorbecke doet geloven. Niet geheel duidelijk werd in
hoeverre er in welke mate de Rekenkamer de verantwoordelijkheid zou
gaan dragen voor de controle op de wijze waarop ministers begrotingsgelden
besteden. Buijs stelt in dit verband dat de rekenwet verwarring schept ten
aanzien van de preciese verantwoordelijkheden van Staten-Generaal en
Rekenkamer met betrekking tot de handelingen van ministers. Inzijn visie
moet de formulering van dit grondwetsartikel welleiden tot een repressief
stelsel waarin de Rekenkamer slechts achteraf de verrichte uitgaven staaft.
Daarrnee zou de rekenwet op zich op een louter formaliteit neerkomen.i?
De verdere geschiedenis van dit grondwetsartikel heeft er inderdaad toe
geleid dat vele decennnia in de Nederlandse politiek onenigheid bleefbestaan
over de aard en het karakter van het toezicht van de Algemene Rekenkamer
(zie hierna 4.2.6 na noot 258).

In aansluiting hierop bepaalt artikel 176 Grondwet 1848 onder meer
dat de samenstelling en taak van de Algemene Rekenkamer door de wet
worden geregeld. Aan deze opdracht van de grondwetgever is nimmer
gevolg gegeven. Sedert 1814 werden al vele pogingen ondernomen om de
werkkring van de Rekenkamer nauwkeurig te omschrijven. Dat dit noch
v66r, noch na 1848 is gelukt, hangt direct samen met het gebrek aan
overeenstemming over de uitleg van het hiervoor behandelde artikell22.

De grondwetherziening van 1887 is in zoverre van belang dat het aan
het in artikel 122 Grondwet 1848 gestelde in de eerste zin toevoegde (... )
naar de voorschriften van de wet.81 Dit laatste is via een amendement van
de Tweede Kamer aan het grondwetsartikel toegevoegd en beoogde te
verwijzen naar een organieke wet. De staatscommissie inzake de herziening
van de Grondwet van 1848 stelde onder meer vast dat het gebod van art.
122 Grondwet 1848 dat het slot van de rekening door de wet wordt
vastgesteld onuitvoerbaar is gebleken. Daarom bepleitte de staatscommissie
een formulering waarin het onderzoek voorafgaande aan de vaststelling

79 Thorbecke 1921, p. 67 en 68.
80 Buijs I 1883, p. 683 - 692.
81 Art. 126 Gw. 1887, in Van Hasselt 1979, p. 352.
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van de rekening en bet sluiten van de rekening worden overgelaten aan
de Rekenkarner. Hierop aansluitend bepleitte de staatscommissie directe
toezending aan de Staten-Generaal van een bijzonder verslag van de
Rekenkamer waarvan de stukken van de rekening deel zouden moeten
uitmaken." De regering achtte ecbter toezending van een algemeen verslag
van werkzaamheden van de Rekenkarner voldoende. Op dit standpunt bad
de Tweede Kamer ernstige kritiek. Ben meerderheid wenste de Rekenkarner
te belasten met bet onderzoek naar het geldelijke beheer en men wenste
over de resultaten daarvan een voUedig verslag." Buijs is van oordeel
dat over het vraagstuk van het preventieve dan weI repressieve steIsel reeds
is beslist in 1848 (zie hiervoor) en dat het verdwijnen van de zinsnede 'het
slot der rekening wordt door de wet vastgesteid' in 1887 een groot voordeel
was. Zijns inziens zou dit echter ook kunnen betekenen dat er een groot
verschil van interpretatie van dit grondwetsartikel zou blijven bestaan."
De praktijk zou later Buijs in het gelijk stellen.

4.1.1.6 De Grondwet van 1922 en de Comptabiliteitswet van 1927
en 1976

De grondwetsherziening van 1922 bracht een essentiele wijziging in de
grondwettelijke regeling van het budgetrecht. Deze wijziging is te vinden
in artikel 125 Grondwet 1922 en Iuidt:

De ontwerpen der algemeene begrootingswetten worden door den Koning bij
de Tweede Kamer ingediend dadelijk na het openen der gewone zitting van
de Staten-Generaal, v66r den aanvang van het tijdperk, waarvoor de begrootin-
gen moeten dienen. Oat tijdperk mag niet langer zijn dan twee jaar.

De tekst van dit grondwetsartikel opent de mogelijkbeid van een tweejaar-
lijks budgetrecbt en is tot de grondwetsherziening van 1983 gebandhaafd.
Het artikel verplicht hiertoe geenszins en is dan ook niet zonder kritiek
van de Tweede Kamer tot stand gekomen." Hoofdargument van de staats-
commissie en de regering was dat de jaarlijkse begrotingsbesprekingen te

82 Verslag der Staatscommissie benoemd bij koninklijk besluit van 11 mei 1883, nr. 10m te
onderzoeken van welke bepalingen der Grondwet herziening noodzakel ijk en thans raadzaam
is, 's-Gravenhage 1884, p. 19 en 20.

83 Buijs III 1888, p. 218,219.
84 Buijs III 1888, p. 223 - 225.
85 Zie Verslag van de staatscomrnissie ingesteld bij koninkIijkbesluit van 20 december 1918,

nr. 78, aan welke is opgedragen de voorbereiding van eene herziening van de Grondwet,
's-Gravenhage 1920, p. 10 en Dud II 1970, p. 476,477.
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veel tijd opeisten van de parlementaire arbeid. Huart acht het tweejaarlijks
budgetrecht een heroisch middel. 86 Bovendien is hij van mening dat de
vasts telling van de grootste betekenis is voor de staatkundige opvoeding
van het yolk. Huart vreest een uitholling van het budgetrecht van het
parlement en wijst er in zijn grondwetscommentaar op dat ook technisch,
met name aangaande het onzuiverder worden van de ramingen, grote proble-
men zouden kunnen ontstaan. 87 Van de mogelijkheid van een tweejaarlijk-
se begroting is dan ook nimmer gebruik gemaakt. Bovendien ging de
Comptabiliteitswet 1927 uit van een jaarlijkse begroting."

Op 21 juli 1927 (Stb. 259) kwam de wet tot stand houdende regeling
van het beheer van's Rijks financien. Blijkens haar considerans strekte
de wet tot uitvoering van de artikelen 127 en 180 Grondwet 1922.89
Eindelijk was het regering en parlement gelukt een regeling voor het gehele
comptabele bestel vast te stellen. Wat betreft de lange strijd over de keuze
tussen het preventieve en repressieve stelsel viel de beslissing uit in het
voordeel van het laatste stelsel: de Algemene Rekenkamer zou de uitgaven
controleren nadat zij verricht waren. WeI behield de regering de bevoegd-
heid om voordien het gevoelen van het college in te winnen. Verder
bepaalde de wet dat alle uitgaven ten laste van de begroting zouden worden
onderworpen aan de verevening van de Rekenkamer. Indien de Rekenkamer
tegen een uitgave een bezwaar had dat niet door de regering kon worden
weggenomen, dan zou het twistpunt aan het parlement worden voorgelegd.
Vervolgens diende de Rekenkamer, zo nodig na aanvaarding van een indem-
niteitswet, de rijksrekening goed te keuren waarna de minister van Financien
de goedgekeurde rekening aan het parlement diende voor te leggen.
Onduidelijk bleef de wet ten aanzien van de vraag of deze rekenwet nu
alle posten of alleen de saldi moest bevatten. Deze controverse werd in
1934 beslecht: niet de rekening, maar het slot van de rekening zou bij de
wet worden vastgesteld. 90

86 Huart 1925, p. 252.
87 Huart 1925, p. 254 - 256.
88 Comptabiliteitswet 1927 (Stb. 259), art. 11, eerste lid luidde: "Het ontwerp der begroting

wordt ons jaarlijks ter indiening bij de Tweede Kamer aangeboden door ooze minister van
Financien. "

89 Art. 127 draagt aan de wetgever op voorschriften te geven omtrent de verantwoording van
de uitgaven en inkomsten, onder overlegging van de door de Rekenkamer goedgekeurde
rekening. Artikel 180 bepaalt dat de samenstelling en taak van de Algemene Rekenkamer
door de wet worden geregeld.

90 Bijl. Hand. TK 1932 - 1933, nr. 212 en Bijl. Hand. TK 1933 - 1934, nr. 61. Zie over deze
perikelenKan 1896, m.n. p. 178-185, die aanheteindevande vorigeeeuw reeds eenkrachtig
pleidooi voerde voor een repressief stelsel.
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Buiten de begroting in de zin van de Comptabiliteitswet 1927 vielen
de begrotingen van de afzonderlijke onderdelen en diensten van de
rijksoverheid. Inde eerste plaats ressorteerden hieronder de Staatsbedrijven.
Voor deze bedrijven was al eerder een regeling omtrent het beheer van
de begroting getroffen. 91 Hiernaast kende de wet de mogelijkheid tot instel-
ling van begrotingsfondsen die een eigen begroting van uitgaven en
inkomstenjaarlijks aan de wetgever bevatten. De Grondwet van 1922 repte
niet van afzonderlijke begrotingen maar stond impliciet wel toe dat de
uitgaven van een departement in meer dan een ontwerp van wet werden
vervat.

De Comptabiliteitswet 1927 kende tevens voorschriften omtrent de
mogelijke splitsing van uitgaven van een begrotingshoofdstuk in twee titels:
A. Gewone dienst en B. Kapitaaldienst. V66r 1927 kende men dit
onderscheid niet maar maakte men buiten de begroting om een becijfering
van gewone en buitengewone uitgaven. Dit om te kunnen nagaan in hoeverre
het gewettigd was om gewone uitgaven uit geldleningen te financieren."
Na de Tweede Wereldoorlog zou dit onderscheid van belang blijken te zijn.

Hiernaast kende de Comptabiliteitswet 1927 een groot aantal voorschrif-
ten ten aanzien van de positie van de minister van Financien in het gehele
begrotingsproces. In het algemeen hielden deze bepalingen een versterking
van zijn positie in. Van een vetorecht was overigens geen sprake. 93

De wet zweeg over de wijze van behandeling van suppletoire begrotin-
gen. In 1929 ontstond de gewoonte dat de minister van Financien hiertoe
het initiatief diende te nemen, waarna advies van de Raad van State werd
gevraagd en indiening bij de Tweede Kamer volgde. Men kan zich afvragen
of dit gebruik niet in strijd was met de Grondwet die ten aanzien van de
uitvoering van de begroting en dus ook een wijziging daarin, slechts de
betreffende beherende minister als verantwoordelijke aanwees. Bovendien
droeg de ondertekening van de memorie van toelichting van het wijzigings-
voorstel slechts de naam van de voor het begrotingshoofdstuk verantwoorde-
lijke minister. 94

De voorschriften ten aanzien van de taken van de Algemene Rekenkamer
met betrekking tot de controle op de ontvangsten en uitgaven waren
summier. Wat betreft de controle op de ontvangsten stelde de wet niets

91 'Wet van 16 februari 1921, Stb. 85, later vervangen door de Bedrijvenwet 1928 (Stb. 249).
92 Oud II 1970, p. 487 en 488.
93 Zie bierover uitvoerig 1.K.T. Postma, De positie van de minister van Financien: van

gewoonterecbt naar comptabiliteitswet, in Van Braband e.a. 1989, p. 222 - 226.
94 Zie tevens J.B. Kan, Het bebeer der openbare geldmiddelen, in Nederlands Bestuursrecbt

1934, p. 139. Zie met name art. 36 CW 1927.
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anders dan dat de wijze daarvan door de Rekenkamer wordt vastgesteld
na overleg met de betrokken minister. Wat betreft de controle op de
uitgaven werd alleen gesproken van de wettigheid (de rechtmatigheid) van
de uitgaven. Een oordeel over de doelmatigheid kwam de Rekenkamer
volgens de wet niet toe. Intussen schreef de hier besproken wet wel voor
dat de Rekenkamer de plicht had de departementshoofden alle voorstellen
en mededelingen te doen die volgens haar oordeel kunnen leiden tot
vermindering van de uitgaven, vermeerdering van de inkomsten of
verbetering van het geldelijk beheer. Mededeling hiervan aan de minister
van Financien en de Staten-Generaal werd toegestaan."

De overige voorschriften van de Comptabiliteitswet 1927 bleken veelal
een codificatie van allang bestaande gewoonten en gebruiken of vormden
een samenvatting van bepalingen uit vroegere wetten."

In 1976 volgde een algehele herziening van de Comptabiliteiswet 1927
(Stb. 671). De wet van 1976 was hoofdzakelijk gebaseerd op de voorstellen
van de commissie tot voorbereiding van een herziening van de Comptabili-
teitswet (commissie - Simons)." De Comptabiliteitswet 1976 had een veel
ruimer bereik dan haar voorgangster van 1927. Afgezien van enkele
technische wijzigingen kenmerkte de wet zich door de volgende facetten.

De meest ingrijpende wijziging betrof het begrotingsstelsel. Allereerst
werd het onderscheid tussen gewone en buitengewone dienst opgeheven.
Reeds sinds 1966 was het structurele begrotingsbeleid van toepassing en
daarin paste dit onderscheid niet meer. De wet schreef verder een kasstelsel
voor ten aanzien van de ontvangsten en de uitgaven. Dit betekende dat
het benodigde of ontvangen geld op de begroting verscheen van het jaar
waarin de betaling werd verricht. Naast administratieve eenvoud kende
dit stelsel echter ook staatsrechtelijke bezwaren. Kembezwaar was dat het
parlement pas werd geconfronteerd met een begrotingspost als de verplich-
ting voor de betreffende uitgave vaak al veel eerder was aangegaan.
Weigering om de begrotingspost vast te stellen, had geen zin omdat volgens
jurisprudentie van de Hoge Raad het ontbreken van een begrotingspost voor
een minister geen argument kan zijn om een verplichting niet na te
komen." WeI kende de wet het voorschrift dat de in een begrotingsjaar
aan te gane verplichtingen in de vorm van een raming in de begrotingswetten

95 Dud II 1970, p. 505 - 508.
96 Kan a.w. (noot 94), p. 143 - 157 die eeo uitvoerige en artikeJsgewijze bebandeling van de

wet geeft.
97 Zie commissie - Simons 1960, m.n. p. 19 e.v. (aanleidiog berziening).
98 HR 5 oktober 1849, W 1058 (de Bourbon). Deuitspraak werd verwerkt in art. 44 Cw. 1976.
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dienden te worden opgenomen." De wet schreef tevens voor dat bij de
ontwerp-begrotingenmeerjarenramingen voor de volgende vier begrotings-
jaren dienden te worden gevoegd. De meerjarenramingen maakten - (en
maken) - derhalve geen deel uit van de wetsontwerpen. Sinds 1968 was
reeds het gebruik ontstaan om regelmatig meerjarenramingen aan de Staten-
Generaal mee te delen. Vanaf 1974 gebeurde dit in de vorm van meerjaren-
afspraken. 100 Wat betreft de begrotingswijzigingen bevatte de Comptabili-
teitswet 1976 stringente voorschriften ten aanzien van het overschrijven
van begrotingsgelden en het tijdig indienen van suppletoire begrotings-
wetsontwerpen. De minister van Financien is in dit hele proces belast met
het toezicht en is gemachtigd eventueel bezwaar te maken.'?' Overigens
kreeg het al eerder in de praktijk ontstane gebruik van de Voorjaarsnota
een wettelijke grondslag (art. 14). Ook werd een artikel in de wet opgeno-
men dat veel duidelijker dan de Comptabiliteitswet 1927 aangaf dat de
daartoe aangewezen (vak)minister het beheer voert over een hoofdstuk van
de begroting (art. 17). Op deze wijze zou de ministeriele verantwoordelijk-
heid voor het beheer van de begroting beter tot haar recht komen. De wet
van 1976 zweeg over de rol van de ministerraad in het gehele proces van
begrotingsopstelling, -wijziging, en -uitvoering. Gesproken werd slechts
van een initierende en toezichthoudende rol van de minister van Financi-
en. 102

Aangaande de rol van de Aigemene Rekenkamer bepaalde de Comptabili-
teitswet 1976 onder meer dat het omslachtige systeem van verevening van
elke afzonderlijke uitgave vervangen diende te worden door een regeling
waarbij de Rekenkamer in het kader van de rechtmatigheidstoetsing bezwaar
kon maken (art. 71 en 72). Tevens schreef de wet duidelijk voor dat de
Algemene Rekenkamer 'aandacht wijdt aan' de doelmatigheid van's Rijks
beheer en van de organisatie en de functionering van's Rijks dienst (art.
74, eerste lid). Bovendien zouden in het vervolg beide kamers der Staten-
Generaal aan de Rekenkamer mogen verzoeken bepaalde doelmatigheidson-
derzoeken in te stellen.!" Beide wetsbepalingen waren het gevolg van

99 Dit geschiedde 'binnenslijns', d.w .z. niet in de kolom waarin de op rechtenbasis begrote
bedragen verschenen. Zie art. 16 Cw 1976.

100 Zie hiervoor E.M.H. Hirsch Ballin, Comptabiliteitswet 1976, in: Ars Aequi 1977, p. 305
en 306.

101 Zie art. 10 en 11 Cw. 1976.
102 Zie m.n. art. 8, 10,18, tweede lid, 21, 22, 23 en 27 tim 30. Zie tevens hieromtrent 1.I.R.

Kindt, Het samenspel bij de voorbereiding en de uitvoering van de Rijksbegroting, in:
Economisch-Statistische Berichten 1977, p. 763 en 764.

103 Art. 74, tweede lid, Cw, 1976.
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de opmerking van de Rekenkamer in haar verslag over 1969 dat men meer
onderzoek wilde gaan doen op het terrein van de doelmatigheid van het
beleid.'?' De formulering 'aandacht wijden aan' was met opzet ruim
gekozen door de wetgever van 1976 om ruimte te geven aan toekomstige
ontwikkelingen op dit terre in van controle door de Rekenkamer. 105

Tenslotte schreef de wet voor dat de Algemene Rekenkamer jaarlijks v66r
1 april verslag van haar werkzaamheden diende uit te brengen aan de
regering en de Staten-Generaal (art. 82).

4.1.1.7 De Grondwet van 1983 en de Comptabiliteitswet

In 1983 kwam een ingrijpende en algehele herziening van de Grondwet
tot stand. De voorschriften met betrekking tot het budgetrecht van het
parlement zijn thans te vinden in artikel 105.
Dit artikel luidt:
Eerste lid: De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk

wordt bij de wet vastgesteld.
Tweede lid: Jaarlijks worden voorstellen van algemene begrotingswetten

door of vanwege de Koning ingediend op het in artikel 65
bedoelde tijdstip.

Derde lid: De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van
het Rijk wordt aan de Staten-Generaal gedaan overeenkomstig
de bepalingen van de wet. De door de Algemene Rekenkamer
goedgekeurde rekening wordt aan de Staten-Generaal
overlegd.

Vierde lid: De wet stelt regels omtrent het beheer van de financien van
het Rijk.

Ret eerste lid van artikel 105 brengt duidelijk het legaliteitsbeginsel tot
uitdrukking: regering en Staten-Generaal dienen de begroting van de
ontvangsten en uitgaven van het Rijk bij wet in formele zin vast te
stollen.'?' Ret tweede lid sluit nauw aan bij het bepaalde in artikel 65
Grondwet. Ret feit dat de begroting bij wet wordt vastgesteld impliceert
tevens dat de Eerste Kamer is betrokken bij de totstandkomingsprocedure.

104 Jaarverslag Algemene Rekenkamer over 1969, (Tweede Karner 1969-1970, 10657) p.2.
105 Zie hierover L.J.F. Dolmans, Naar supervisie en meer aandacht voor de doelrnatigheid.

De Algemene Rekenkarner tussen 1945 en 1988, in Margry e.a. 1989, p. 393 - 395.
106 Zie over de doorwerking van het legaliteitsbeginsel HR 24 mei 1991, AB 1991,693. In

dit arrest stelde de Hoge Raad vast dat de de bestemming van rec1arne-opbrengsten is
voorbehouden aan de wetgever en dat de Staten-Generaal hierin het laatste woord hebben.
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Aanvankelijk had de Staatscommissie-Cals/Donner voorgesteld de
medewerking van de Eerste Kamer bij de vaststelling van de begrotingswet-
ten te laten vervallen. De regering nam dit voorstel over, maar in 1975
besloot de Tweede Kamer in een motie dat de bestaande bevoegdheden
van de Eerste Kamer dienden te worden gehandhaafd."? In de wijze van
begrotingsbehandeling door Tweede en Eerste Kamer is echter weI een
onderscheid te maken. Bij de behandeling in de Tweede Kamer domineert
het beleidsaspect en is het machtigingsaspect van veel minder belang. Dit
hangt nauw samen met het verschil in positie tussen de Tweede en de Eerste
Kamer in ons staatsbestel. 108 De regelmatige controle op het regeringsbe-
leid behoort niet tot de primaire verantwoordelijkheid van de Eerste Kamer
als Chambre de Reflex/on. Nadat de Tweede Kamer de begrotingsvoorstellen
van de regering heeft aanvaard, rest er voor de Eerste Kamer niets meer
dan aanvaarding en een gedachtenwisseling met het kabinet over toekomstig
beleid (zie verder 4.3.3).

Het tweede lid spreekt vanjaarlijkse voorstellen. Tijdens de grondwets-
herziening van 1983 is in de Eerste Kamer nog eens stilgestaan bij de
mogelijkheid van een tweejaarlijkse begrotingscyclus zoals de Grondwet
van 1922 toeliet. De suggestie werd echter afgewezen omdat de regering
grote betekenis toekende aan de jaarlijkse confrontatie van regering en
volksvertegenwoordiging over het gehele beleid, welke gepaard gaat met
de bespreking van een jaarlijkse begroting.!"

Het derde lid roept twee organen ter verantwoording over ontvangsten
en uitgaven: de Staten-Generaal en de Aigemene Rekenkamer. De
grondwetsherziening van 1.983bracht de afzonderlijk geformuleerde zin
inzake de overlegging van de goedgekeurde rekening door de Algemene
Rekenkamer aan de Staten-Generaal, dit overigens in afwijking van het
advies van de Staatscomrnissie Cals/Donner en art. 136 Grondwet 1972.
Uit de memorie van toelichting bij het betreffende wetsvoorstel blijkt dat
de verantwoording met betrekking tot bepaalde posten ook reeds kan
geschieden voor de goedkeuring van de rijksrekening door de Aigemene
Rekenkamer."? In het oorspronkelijke voorstel sprak de regering in de
tweede volzin van de onderzochte rekening. Na kritiek van met name de
Algemene Rekenkamer wijzigde de regering haar voorstel en keerde terug

107 Zie Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid, Bijl. Hand TK 1973·1974, 12944, Dr. 2,
par. 3.4.1 en Bijl. Hand. TK 1974-1975, 12944, Dr. 22 (herdruk).

108 Zie E.J. Janse de Jonge, Artikel Sl , in: Akkermans/Koekkoek, De Grondwet, p. 541·543.
109 Eerste Kamer 1979-1980, 14226, Dr. 99a, p. 1; zie tevens Kuipers/Postma 1992, p. 40 en

41 inzake de zin van een jaarlijlcse cyclus.
110 Tweede Kamer 1976·1977, 14226, Dr. 3, p. 5; Dr. 10, p. 2 en Dr. 12, p. 4.

362



Nederland

tot de sinds 1848 bestaande aanduiding goedgekeurde rekeningl" Des
te opmerkelijker is het dat in 1989 door de President van de Algemene
Rekenmaker bezwaren zijn geuit tegen het goedkeuringsvereiste door de
Rekenkamer van de rijksrekening. Argumenten hierbij zijn dat de
Rekenkamer bij het constateren van tekortkomingen in het administratieve
systeem de rijksrekening toch moet goedkeuren aangezien deze tekortkomin-
gen niet met behulp van indemniteitswetten kunnen worden verhol-
pen. 112Metname op instigatie van de Rekenkamer kent de Comptabiliteits-
wet thans de mogelijkbeid dat de Rekenkamer de goedgekeurde rijksrekening
in voorkomende gevallen van aantekeningen voorziet. 113Dit voorschrift
is echter in strijd met het derde lid van artikel 105 Grondwet. Tenzij de
hier geconstateerde problemen alsnog in het kader van een indemniteits-
wet!" kunnen worden opgelost, dient een grondwetswijziging te worden
voorgesteld. Het zou dan interessant zijn om te zien in hoeverre de
gewisselde argumenten bij de grondwetsherziening van 1983 nog van kracht
zijn.

Het vierde lid geeft een grondwettelijke grondslag aan de Comptabili-
teitswet. De memorie van toelichting bij het voorstel dat artikel 105 bevat,
stelt dat de bij het fmancieel beheer vast te stellen regelen in acht dienen
te worden genomen door de regering. Deze regels kunnen bij de wet worden
vastgesteld, maar delegatie van regelgeving is hierbij toegestaan. 115Onder
de regeling van het beheer wordt ook begrepen de inrichting van de
begroting en de wijze waarop van het gevoerde fmancieel beheer verant-
woording wordt gedaan.!" De in het vierde lid bedoelde wet kan tevens
voorschriften bevatten ten aanzien van de overschrijving tussen begrotingsar-
tikelen."?

In het kader van deze paragraaf dient nog aandacht te worden besteed aan
een vijftal wijzigingen van de Comptabiliteitswet 1976 die sinds 1986 hebben
plaatsgevonden.

III Idem, nr. 4 (advies Raad van State); nr. 7, p. 4 en nr. 9 (nota van wijziging).
112 F.O. Kordes, Algemene Rekenkamer Quo Vadis?, in: Margry e.a. 1989, p. 460 en 46l.
113 Art. 68, derde lid, Cw.
114 Zie over dit begrip J.A. Borman, Een lndemniteitswet, in: Ars Aequi 1975, p. 512-515.
115 Tweede Kamer 1976-1977, 14226, nr. 6, p. 6 en nr. 12, p. 3.
116 Idem, nr. 6, p. 7.
117 Zie hierover de discussie tussen J. Mulder, Overschrijven in de Rijksbegroting en de

grondwet, in: Nm 1988, p. 1676-1677 en M.P. van der Hoek en A.M. Weimar, reactie,
in: Nm 1989, p. 568-570 met naschrift van 1. Mulder.
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De eerste wijziging had betrekking op de oprichting van of deelneming
door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke rechtspersonen,
respectievelijk uitbreiding van de controlebevoegdheden van de Algemene
Rekenkamer buiten de staat. 118 De tweede wijziging had voornamelijk
betrekking op het verlenen van een wettelijke grondslag aan de departemen-
tale accountantsdiensten. 119 De derde wijziging van de Comptabiliteitswet
1976 betrof een eerste aanzet tot de integratie van verplichtingen en kas
waardoor tijdens de voorbereiding en uitvoering van de begroting een beter
zicht op de financiele situatie zou moeten worden bereikt. Tevens was deze
wijziging gericht op een belangrijke versnelling van de rekening- en
verantwoordingsprocedure. Beoogd werd de toen bestaande jarenlange
achterstand bij het opstellen en vaststellen van suppletoire begrotingswets-
voorstellen en de accountantscontrole weg te werken.!" De vierde
wijziging betrof een volledige integratie van verplichtingen en kas, de koppe-
ling van de begrotingswijzigingen aan de budgettaire nota's, de verbetering
van de inrichting en presentatie van de begrotingswetsvoorstellen en
aanpassing van onderdelen van de wet in verband met de resultaten van
verrichtte evaluaties.!" De vijfde wijziging tens lotte had betrekking op
een herziening van de bepalingen omtrent de Algemene Rekenkamer. 122

Met de totstandkoming van de vierde en vijfde wijziging van de Comptabili-
teitswet 1976 is de algehele herziening van deze wet een feit. Sinds 1991
wordt nog slechts gesproken van de Comptabiliteitswet. 123 De huidige
procedures inzake de begrotingsopstelling en -uitvoering en de controle
en rekening zijn gebaseerd op deze wet (zie verder hiema 4.3.2. en 4.3.4).

4.1.2 Budgetrecht en regeringsstelsel

Het Nederlandse regeringsstelsel kenmerkt zich primair door een tweetal
belangrijke normen. Ten eerste is er de norm van de rninisteriele verant-
woordelijkheid. 124 Enerzijds betekent de ministeriele verantwoordelijkheid
dat bewindslieden verantwoordelijk worden geacht voor het functioneren
van het aan hen toevertrouwde beheer van een departement of een bijzondere

118 Wet van 8 december 1988, Stb. 596.
119 Wet van 31 oktober 1986, Stb. 605.
120 Wet van 23 december 1987, Stb. 606.
121 Wet van 19 december 1991, Stb. 752.
122 Wet van 24 juni 1992, Stb. 350.
123 Zie de volledige tekst van de nieuwe wet in Stb. 1992,351.
124 Zie art. 42, tweede lid Ow, het commentaar hierop van P.L. de Vos, Artikel 42, in:

Alckermans/Koekkoek, De Grondwet, p. 738 - 742 en Elzinga 1990, p. 92-115.
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taakopdracht (bijv. ontwikkelingssamenwerking). Anderzijds houdt de mini-
steriele verantwoordelijkheid tevens is dat bewindslieden aan de Staten-
Generaal verantwoording dienen af te leggen over het door hen gevoerde
beleid en het kabinetsbeleid. Uit dit laatste onderdeel van de ministeriele
verantwoordelijkheid vloeit tevens de rond 1868 ontstane vertrouwensregel
voort. Deze regel van ongeschreven staatsrecht houdt in dat bewindslieden
niet langer kunnen aanblijven indien zij niet meer kunnen rekenen op het
vertrouwen van een meerderheid van de Staten-Generaal en dan met name
van de Tweede Kamer. De tweede norm van het regeringsstelsel is te vinden
in het voorschrift van de Grondwet dat de vaststelling van wetten (in fonnele
zin) dient te geschieden door de regering en de Staten-Generaal gezamen-
lijk.!" Dit betekent derhalve dat de wetgevende macht is verdeeld over
twee staatsorganen.l"

4.1.2.1 De Staten-Generaal

Uit de voorgaande kenmerken van ons regeringsstelsel vloeit voort dat de
Staten-Generaal zijn belast met twee taken: optreden als medewetgever en
het controleren van de regering in het kader van de ministeriele verant-
woordelijkheid. Toegespitst op de begrotingswetgeving en -controle kunnen
over de bevoegdheden van het parlement de hiernavolgende opmerkingen
worden gemaakt. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op de bevoegdheden
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Ret hiervoor besproken vertrouwensbeginsel komtjaarlijks, maar vaak
impliciet, aan de orde tijdens de algemene beschouwingen over de door
de regering ingediende begrotingsvoorstellen voor het volgende jaar. Tijdens
deze driedaagse beschouwingen reageert de Tweede Kamer op de
hoofdlijnen van het door de regering voorgestelde beleid voor het volgende
(begrotings)jaar. De afronding van deze beschouwingen, in de vorm van
stemmingen over de ingediende moties, kan men opvatten als eenjaarlijks
ijkpunt voor de mate van vertrouwen van een meerderheid van de Tweede
Kamer in het zittende kabinet. In de daarop volgende behandeling van de
departementale begrotingen komt meer het beleid van de individuele minister
aan de orde. Theoretisch kunnen beide debatten leiden tot verwerping van
de gehele rijksbegroting of van de begroting van een afzonderlijk departe-
ment. In dat geval kan gesproken kunnen worden van de ultieme sanctie

125 Art. 81 Owen het commentaar hierop van C. Riezebos en P.L. de Vos, Artikel 81, in:
AkkennanslKoekkoek, De Orondwet, p. 738 - 742.

126 Kortmann spreekt in dit verband van ambten (1990, p. 161 en 223).

365



Hoofdstuk 4

van de ministeriele verantwoordelijkheid die onmiddellijk zal Ieiden tot
het aftreden van het dan zittende kabinet of van de betrokken minister. 127

Sinds 1922 is dit echter niet meer voorgekomen.!" HetzeIfde resultaat
kan echter ook worden bereikt door indiening en aanneming van een door
de regering onaanvaardbaar verklaard( e) amendement of motie. De Iaatste
keer dat dit geschiedde, was in de nacht van 13 op 14 oktober 1966 tijdens
de aigemene beschouwingen van de Tweede Kamer over de rijksbegroting
voor 1967. De aanneming van de motie-Schmeizer Ieidde tot het aftreden
van het kabinet-Cals.!"

Naast het beginsel van de ministeriele verantwoordelijkheid zijn voor
de uitoefening van het budgetrecht in de Tweede Kamer enige bevoegdheden
van groot belang, welke de Grondwet haar verleent. Allereerst valt te wijzen
op het recht om in (begrotings)wetsvoorstellen wijzigingen aan te bren-
gen.!" Dit recht van amendement heeft in de praktijk uitsluitend betrek-
king op het verhogen dan weI verlagen van een begrotingspost op artikeI,
dan weI subartikelniveau van het begrotingwetsvoorstel. Memorie van
toelichting, bijlagen en miljoenennota Ienen zich niet voor amendering.

Hiernaast bestaat de mogelijkheid dat de Tweede Kamer een parlementai-
re enquete instelt.!" Dit recht van onderzoek wordt beschouwd aIs een
zwaar middel in het kader van de controlebevoegdheden van de kamer.
Voor de uitoefening van het budgetrecht zijn recente enquetes met name
die naar de ondergang van het zwaar gesubsidieerde scheepsbouwconcern
RSV132

, van be lang gebleken (zie verder hierna 4.2.7).
Ten derde kent de Tweede Kamer het recht om moties aan te ne-

men.!" In een motie doet de kamer een uitspraak over een bepaaide
kwestie, meestal het (begrotingsjbeleid van een minister of het kabinet

127 Tenzij de regering mocht besluiten om de kamer te ontbinden en de kwestie aan de kiezers
voor te leggen. Zie over de beperkte mogelijkheden van het ontbindingsrecht W.l.M~
Voermans, Artikel 64, in: Akkermans/Koekkoek, De Grondwet, p. 630 - 634.

128 Zie hierover uitgebreid EJ. lanse de Jonge, Budgetrechten ministeriele verantwoordelijkheid,
in: Interuniversitair centrum voor staatsrecht, De ministeriele verantwoordelijk.heid,
Studiedagen Brussel 28-29 september 1989, Antwerpen 1991, p. 135-146.

129 Zie hiervoor het verslag van Notenboom 1991, p. 63 - 76.
130 Art. 84 Gw.; zie het comrnentaar hierop door C. Riezebos en P.L. de Vos, Artikel84, in:

AkkermanslKoekkoek, De Grondwet, p. 753 - 757. Berekeningen van het Parlementair
Documentatie Centrum van de RU Leiden wijzen uit dat jaarlijks ongeveer 0.06% van de
totale rijksbegrotingdoor middel van amendering wordt gewijzigd (G. Visscher, Amendering
van de Rijksbegroting, in: Namens 1986, p. 25 en 26).

131 Art. 70 Gw.; ziehet comrnentaar hierop door PJ. Boon, Artikel70, in: Akkermans/Koek-
koek, De Grondwet, p. 667 - 672.

132 Tweede Kamer 1984 - 1985, 17817, nr. 16 en 17 (3 banden).
133 Art. 62 RvO TK.
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betreffend. Aard en karakter van moties kunnen onderling sterk verschillen.
Sommige moties worden ingediend om het in de memorie van toelichting
van een begrotingswetsvoorstel voorgestelde beleid te wijzigen of aan te
vullen. Andere moties kunnen gelet op hun bewoordingen worden
beschouwd als een motie van wantrouwen tegen het (begrotings)beleid van
een minister of het kabinet. 134

Ten vierde kent de Tweede Kamer het recht van interpellatie'" en
het vragenrecht. 136 Beide rechten worden gebruikt om inlichtingen te ver-
krijgen over het door de regering gevoerde beleid. Als grondwettelijke basis
van beide rechten wordt thans artikel68, dat de algemene inlichtingenplicht
van bewindslieden regelt, aangenomen.!"

Tevens kan nog gewezen worden op het verschijnsel hoorzitting dat
de laatste jaren sterk in opkomst is. Bij een hoorzitting, die wordt
georganiseerd door een van de commissies van de Tweede Kamer, kunnen
bewindslieden, ambtenaren en anderen door de kamer worden gehoord. 138

Op deze wijze kan het parlement rechtstreeks kennis nemen van de
opvattingen van deskundigen en andere personen.!" Interessant in dit
verband is dat de Tweede Kamer injuni 1992 de President van de Neder-
landsche Bank als deskundige hoorde om zijn licht te laten schijnen over
de Europese Unie."" Dit was voor het eerst in de Nederlandse parlemen-
taire geschiedenis dat een president van DNB in het parlement op een
hoorzitting verscheen.

De hier genoemde bevoegdheden van met name de Tweede Karner!"
worden in de meeste gevallen uitgeoefend en/of voorbereid wat betreft
amendementen, enquetes, moties en hoorzittingen door commissies van
de kamer. Met name in het gehele begrotingsproces spelen de vaste
commissies van Financien en de commissie voor de Rijksuitgaven een
belangrijke rol, Veel medewetgevende en controlerende taken van de kamer
ten aanzien van de begrotingen worden veelal verricht door de commissies
van de Tweede Kamer. 142 Ret commissiestelsel is dan ook niet meer weg

134 Zie hierover uitvoering met relevante voorbeelden Van Raalte 1991, p. 283 - 293.
135 Art. 120 RvO TK.
136 Art. 121 RvO TK.
137 Zie hierover A.A.L. Beers, ArtikeI 68, in: Akkermans/Koekkoek, De Grondwet, p. 655-

657.
138 Art. 43, derde en vierd lid RvO TK.
139 Zie hierover uitgebreid Van Raalte 1991, p. 338 - 341 en Hagelstein 1991, p. 211 - 227.

Een plicht om te verschijnen bestaat overigens niet.
140 Tweede Kamer 1991-1992,22647, nr. 8, p. 12-18 en 38-40.
141 De Eerste Kamer beschikt niet over het recht van amendement.
142 Zie hierover Hagelstein 1991, p. 173 - 177.

367



Hoofdstuk 4

te denken uit de tegenwoordige parlementaire besluitvorming (zie verder
4.3.3).

Een ander vraagstuk dat zich in verband met de uitoefening van het
budgetrecht door het parlement voordoet, is de vraag of en in hoeverre
het parlement is betrokken bij de controle op de gebeime uitgaven. Uitgaven
voor geheirne doeleinden kent Nederland reeds geruime tijd; ze waren vooral
tijdens de Republiek een algemeen aanvaard verschijnsel. 143 Ook de
staatsregelingen van 1798, 1801 en 1805 kenden voorschriften inzake
geheirne uitgaven.!" Thans is bieromtrent grondwettelijk niets geregeld.
De uitgaven voor geheirne doeleinden zijn met een waas van geheimzinnig-
heid omgeven.!" Pas zeer recentelijk is tijdens de vijfde wijziging van
de Comptabiliteitswet 1976 op aandrang van de Tweede Kamer enige
wijziging gekomen in de controle op de geheirne uitgaven. Door amende-
menten werd aan de huidige Comptabiliteitswet toegevoegd dat de President
van de Algemene Rekenkamer in persoon is belast met de controle op de
begrotingsartikelen 'gebeirn' en dat bij, indien bij dat van belang acbt, de
betrokken verantwoordelijke minister informeert van zijn bevindingen. 146

De begrotingsartikelen betreffende 'geheirne uitgaven' kan men
aantreffen in de begrotingen voor de departementen van Algemene Zaken,
Defensie, Justitie en Binnenlandse Zaken. Ret merendeel van de begrote
bedragen wordt voornamelijk uitgegeven aan activiteiten van de inlicbtingen-
diensten. De enige - en zeer bescheiden - parlementaire controle op de
inlichtingendiensten gescbiedt door de vaste cornmissie voor de inlicbtingen-
en veiligheidsdiensten."? De commissie is samengesteld uit de vier
voorzitters van de grootste fracties in de Tweede Kamer en van haar
bijeenkomsten worden verslagen uitgebracht. De commissie komt echter
onregelmatig bijeen en over de inhoud van haar preciese werkzaarnbeden

143 Zie over deze periode en met name het geheime commissiewezen van de Staten-Generaal
De Bruin 1991, p. 252 - 281.

144 Staatsregeling 1798, art. 219; Staatsregeling 1801, art. 59 en 61 en Staatsregeling 1805,
art. 59.

145 Zie hierover G. Visscher, geheime uitgaven en parlementaire controle, in: Namens 1990,
p. 19 en 20. De totale geheime uitgaven volgens de begrotingen van Algemene Zaken, Justitie,
Binnenlandse Zaken en Defensie voor 1993 belopen ongeveer 10 miljoen gulden.

146 Art. 54, derde en vierde lid Cw.; Tweede Kamer 1991 - 1992,21471, nr. 16. Deze
amendementen beoogden een wettelijke grondslag te geven aan een reeds lang bestaande
praktijk.

147 Deze commissie bestaat sinds 1952 en is ingesteld om te bereiken dat bewindslieden voor
hun gehele beleid verantwoording afJeggen (Hand. Tweede Kamer 1951 - 1952, p. 1992;
zie tevens art. 45, vierde lid, RvO TK).
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is weinig bekend. Onduidelijk is of deze commissie ook enige controle
uitoefent op de geheime uitgaven.!"

Thans is de vraag aan de orde op welke wijze de Staten-Generaal als
medewetgever de beslissingen omtrent de inkomsten en uitgaven vastlegt
in wetgeving en wat het karakter van de begrotingswet is. Wat betreft de
inkomsten dient allereerst gewezen te worden op artikel 104 Grondwet dat
bepaalt dat belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht van een
wet en dat andere heffmgen van het Rijk bij de wet worden geregeld.!"
Dit grondwettelijk voorschrift heeft tot gevolg dat de behandeling van
belastingwetgeving en andere wetgeving met betrekking tot heffmgen los
staat van de jaarlijkse begrotingsbesprekingen. WeI komen tijdens deze
debatten de belastingontvangsten en de daarop invloed hebbende voorgestelde
fiscale maatregelen aan de orde.P?

Zoals hiervoor reeds opgemerkt is, schrijft artikell05 Grondwet voor
dat de begrotingen dienen te worden vastgesteld bij wet in formele zin.
Een begrotingswet is geen wet in materiele zin, doch een machtiging aan
de beherende minister tot het doen van uitgaven. In feite wordt door de
begrotingswet een reeks vergunningen gegeven om voor de in de begro-
tingsposten vermelde doeleinden uitgaven te doen. Anders gezegd: de
begrotingswet kent kredieten toe. Een plicht tot het feitelijk besteden van
de gevoteerde bedragen bestaat derhalve niet. 151 Ook een bij amendement
verhoogde of toegevoegde begrotingspost door de Tweede Kamer kan een
minister nimmer dwingen tot het daadwerkelijk besteden van de bedragen,
afgezien van de politieke consequenties van het niet uitvoeren van een
amendement. Omgekeerd kan het ontbreken van een begrotingspost een
minister nimmer ontheffen van zijn rechtsplicht om (contractuele)
verplichtingen jegens derden na te komen.'?

Dit laatste brengt met zich dat de begrotingswetgever is hoge mate
gebonden is aan eerdere beslissingen en/of toezeggingen en soms ook aan
de gevolgen van een rechterlijk vonnis. Zoals in ieder land is ook in ons
land de begrotingswetgever gehouden eerdere begrotingsbeslissingen te

148 Zie Visscher a.w. (noot 145) en Hagelstein 1991, p. 259 - 269. Zie het verslag over de
periode juli 1991 - juli 1992 in Tweede Kamer 1992-1993,22890, Dr. 2.

149 Zie E. J. lanse de Jonge, Artike1104, in: Akkerrnans/Koekkoek, De Grondwet, p. 935 -
940.

150 Zie miljoenennotal993, TK 1992 -1993; zieechter tevens Tweede Kamer 1992-1993,22873
inzake de publikatie van het belastingplan 1993. Dit plan beoogt in een wetsvoorstel diverse
voorstellen en wijzigingen samen te voegen.

151 Aldus HR 8 mei 1877, W 4119.
152 HR 5 oktober 1849, W 1058; zie tevens de - hernieuwde - annotatie van dit arrest door

Vander Burg in AB-klassiek 1991, p. 1 - 8.
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honoreren zeker als deze langlopende projecten en de kosten van personeel
en materieel betreffen. Verder speelt de hiervoor reeds aangeduide
privaatrechtelijke gebondenheid van de staat aan door een minister gesloten
overeenkomsten een grote rol voor de door de wetgever vast te stellen
begroting. Wellicht nog belangrijker voor de mate van binding van de
begrotingswetgever zijn de zogenaamde open-einde-regelingen. In de meeste
gevallen gaat het hier om wetgeving die betrokkenen een recht verlenen
op een bepaalde uitkering.F' Bovendien wordt het beeindigen van een
uitkering of subsidie met als argument dat er geen geld meer voor is door
de rechter zelden aanvaard.P" In het algemeen kan worden gesteld dat
er tussen rechtsnormen en financiele normen (de budgettaire randvoor-
waarden) altijd een zekere spanning zal blijven bestaan.!" Soms kunnen
deze spanningen zodanig oplopen dat vanwege de budgettaire consequenties
van een rechterlijke toetsing van een sociale-zekerheidswet aan een ver-
dragsbepaling de suggestie wordt gedaan van regeringszijde om in het
uiterste geval dan maar het Verdrag op te zeggen.!"

De mate waarin de vrijheid van de Staten-Generaal optredend als
medewetgever in begrotingswetten beperkt is, blijkt ook duidelijk uit de
aard en reikwijdte van regeerakkoorden. Bij het opstellen van een
regeerakkoord tijdens de formatie van een nieuw kabinet worden belangrijke
en vergaande beslissingen genomen ten aanzien van het budgettaire beleid
voor de volgende vier jaren. In de daaropvolgende regeerperiode zijn de
regeringsfracties in hoge mate gebonden aan de financiele randvoorwaarden

153 Zie over deze problematiek de nota van 19 januari 1988 inzake de budgetdiscipline waarin
onder meer wordt opgemerkt "dat open-einderegelingen in het algemeen vervat zijn in
zogenaarnde basiswetten, die, wat betreft het uitgavenverloop, van hogere orde zijn dat de
begrotingswet. Dit leidt tot de automatische plicht suppletoire begrotingen in te dienen daar
waar zich overschrijdingen voordoen bij de begrotingsuitvoering." (TK 1987 -1988, 20200,
nr. 41, p. 7).

154 Zie bijv. uit de uitvoerige bezuinigingsjurisprudentie Afd. Rechtspraak Raad van State 30
maart 1984, AB 1985, 148 (Terugkeerprogramma). De Afdeling oordeelde in deze kwestie
dat de uitputting van geldmiddelen om de terugkeer van 33 buitenlandse werknemers te
financieren onvoldoende grond opleverde om hieraan niet mee te werken. Zie echter ook
HR 27 april 1990, AB 1990, 68 m.nt. F.H.v.d.B., waarin het feit dat de Staat een
voorbehoud maakte dat de begrotingsgelden voor een begrotingsjaar toereikend zouden blijken
te zijn, door de Hoge Raad werd erkend.

155 Zie hierover A.F.M. Brenninkmeijer, Financiele normen en rechtsnormen, in: NIB 1988,
p. 1164 - 1166 die van oordeel is dat de rechtstoepassing voorrang dient te hebben. Zie
tevens F.H. van der Burg, Regelgeving en budgetrecht, in: Derksen e.a. 1989, p. 255 -
266, die van oordeel is dat de begroting van overheersende betekenis is.

156 Het betreft hier CRvB 5 januari 1988, AB/NJ 1988,252 - 254, waarin bepalingen van de
Wet invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen in strijd werden verklaard
met art. 26 IVBP. Zie NICM-8ull 1988, p. 98 - 120 (noot van A.W. Heringa).
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van het regeerakkoord.'? In de praktijk blijkt de na te streven omvang
van het financieringstekort vaak de belangrijkste norm te zijn. Recentelijk,
op 19 februari 1991, bracht de regering de zogenaamde Tussenbalans
uit. 158 In een brief van de minister-president en de minster van Financien
informeerde het kabinet het parlement over tussentijdse beleidsaanpassingen.
In feite hield de Tussenbalans een miljardenoperatie in die zijn weerga in
de Nederlandse economische politiek niet kent.!" De brief werd in de
Tweede Kamer besproken en enkele moties werden ingediend en aangeno-
men.P" Amendering was niet mogelijk omdat de Tussenbalans als brief
werd gepresenteerd.

Verder dient in verb and met de rol van de wetgever in de begrotings-
wetgeving nog gewezen te worden op wetgeving waarin bedragen zijn
opgenomen die tevens verantwoord dienen te worden in een begrotingswet.
Ter illustratie kan worden gewezen op de Rijksbijdrage aan de Arbeidsvoor-
zieningsorganisatie. De bijdrage (ongeveer 1,8 miljard) van de overheid
is vastgelegd in de wet en kan tweejaarlijks door de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid bij ofkrachtens algemene maatregel van bestuur
worden bijgesteld. Tevens dient het bedrag te worden opgenomen in de
jaarlijkse begroting van het departement. 161 De begrotingswetgever is
echter gebonden aan het bedrag dat de Arbeidsvoorzieningswet bevat.
Amendering of wijziging van deze begrotingspost is aIleen mogelijk indien
tegelijkertijd de wet wordt gewijzigd. Men kan zich hier afvragen wat de
betekenis van het budgetrecht van de Staten-Generaal nog is.

De aard en reikwijdte van het budgetrecht van de Eerste Kamer zijn
van een andere aard. Vooropgesteld dient te worden dat de Grondwet be ide
kamers der Staten-Generaal tot medewetgever aanwijst (art. 51 en 81). De
Eerste Kamer komt echter niet het recht van amendement toe; zij dient ook
begrotingsvoorstellen in zijn geheel aan te nemen of te verwerpen.
Overigens komt de Eerste Kamer pas toe aan de begrotingsbehandeling
nadat de Tweede Kamer zich hierover heeft uitgesproken. In de praktijk
betekent dit dat meestal ver in het jaar waarvoor de begroting is opgesteld

157 Zie over de aard en mate van binding van fracties aan een regeerakkoord Bovend' Eert 1988,
p. 143 - 160 en 170 - 173.

158 Tweede Kamer 1990 - 1991,21998, nr. 2.
159 Aldus J.W. de Beus in een interview in Trouw, 23 februari 1991, p. 8.
160 Tweede Kamer 1990 - 1991,21998, nrs. 8 - 17, 19 - 29 en 36 Herdruk. Op 20 juni 1991

volgde een brief van de regering inzake de voortgang van de Tussenbalans.
161 Zie de Arbeidsvoorzieningswet (Stb. 1990,402), art. 38 en de post 'Rijksbijdrage aan de

Arbeidsvoorzieningsorganisatieop de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor
1993, Tweede Kamer 1992 - 1993, 22800 XV, nr. 1, p. 3.

371



Hoofdstuk 4

de Eerste Kamer begint aan behandeling.l'" Vandaar dat reeds de grond-
wetscommissie van 1950 voorstelde de Eerste Kamer formeel haar budget-
recht te ontnemen.l" Ook de commissie inzake de herziening van de
Comptabiliteitswet constateerde in 1960 dat de Eerste Kamer door met name
de zeer late begrotingsbehandeling in de praktijk het budgetrecht reeds heeft
verloren.l" De staatscommissie Cals-Donner bepleitte eveneens afschaffing
van het budgetrecht van de Eerste Kamer en de regering nam dit voorstel
over in de Nota inzake de grondwetsherzieningsbeleid van 1974. 165

Voorafgaande aan de grondwetsherziening van 1983 nam de Tweede Kamer
echter een motie aan waarin werd gesteld dat de bestaande bevoegdheden
van de Eerste Kamer dienden te worden gehandhaafd.l" Inmiddels had
de Eerste Kamer in 1971 het instituut van de administratieve afdoening
van begrotingsvoorstellen aanvaard. Dit houdt in dat begrotingsvoorstellen
die bij het naderen van een zekere datum nog niet zijn afgedaan zonder
schriftelijke voorbereiding en zonder beraadslaging in stemming worden
gebracht en zonder hoofdelijke stemming worden aanvaard. Dit gebeurt
nadat van de regering de toezegging is verkregen dat zij zal meewerken
aan een op een latere datum te organiseren beleidsdebat. 167 Formeel kan
men een onderscheid maken tussen een begrotingsbehandeling en een
beleidsdebat (dit laatste heeft een veel ruimere reikwijdte en eindigt zonder
stemmingen over een wetsvoorstel), materieel echter is er bij de door de
Eerste Kamer gevolgde procedure geen verschil. De staatsrechtelijke
betekenis van het budgetrecht blijft in elk geval behouden.

4.1.2.2 De regering

Bij de opstelling van de begrotingsvoorstellen neemt de ministerraad een
centrale positie in. Sinds 1983 kent de Grondwet enkele voorschriften inzake

162 Di twas vooral het geval in de peri ode na 1917, aldus N. Cramer, De Eerste Kamer na 1917
in heroverweging, in Postma e.a. 1990, p. 298 en 319.

163 Met uitzondering van de hoofdstukken inzake het koninklijk huis, de hoge colleges van staat
en de nationale schuld. Zie: Eindrapport van de staatscommissie tot herziening van de
grondwet ingesteld bij koninklijk besluit van 17 april 1950 nr. 25, 's-Gravenhage 1954,
p. 48 en 49.

164 Comrnissie-Simons 1960, p. 128.
165 Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid, deel I, 's-Gravenhage 1977, p. 24 en 84 (advies

Raad van State).
166 Bijl. Hand. Tweede Kamer 1974 - 1975, 12994, nr. 22 (herdruk).
167 Zie hierover Th.L.M. Thurlings, De Eerste Kamer der Staten-Generaal: macht, gezag en

invloed. Bespiegelingen van een oud-voorzitter, in Postma e.a. 1990, p. 465,
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de omvang en taken van de ministerraad. 168 Alhoewel de Grondwet verder
nauwelijks expliciet bevoegdheden aan de regering attribueert, is voistrekt
duideJijk dat de ministerraad beslist over de vorm en inhoud van begrotings-
voorstellen.!" Zoals hierna in 4.3.2. nog zal blijken, zijn Iangdurige
vergaderingen van de ministerraad inzake de rijksbegroting en diverse
financiele nota's niet ongebruikelijk. Verder zijn de individuele ministers
verantwoordelijk voor de uitvoering van hun begroting. 170 Begrotingswet-
ten worden dan ook ondertekend door het staatsboofd en gecontrasigneerd
door de verantwoordelijke minister. Opvallend in dit verband is dat
begrotingswetten in het aigemeen niet door een staatssecretaris plegen te
worden (mede- )ondergetekend. 171

Binnen de ministerraad neemt de minister van Financien een centrale
positie in. Nocb de Grondwet, noch bet reglement van orde van de Raad
van Ministers spreken van een bijzondere positie van deze minister. WeI
kent de Comptabiliteitswet een aantal voorschriften waarin de coordinerende
en sturende rol van de minister van Financien in het hele begrotingsproces
tot uitdrukking komt. 172 Voor het overige heeft zijn positie binnen de
ministerraad aan belang gewonnen in de praktijk.!" In het algemeen kan
worden gesteld dat aile voorstellen met betrekking tot de begrotingen voor
het volgende jaar en voorstellen van andere aard die financiele irnplicaties
hebben eerst aan de minister van Financien moeten worden voorgelegd.
Soms kan de minister conform de Comptabiliteitswet bezwaar maken tegen
een voorstel van een andere minister. 174 In de ministerraad beeft hij echter
evenals de andere ministers slechts een stem en is een eventueel veto van
zijn kant in de Nederlandse verhoudingen niet aan de orde. WeI dient er
bier op gewezen te worden dat de minister van Financien een sterke positie
inneemt in de zogenaamde vijfboek, een informeel overlegorgaan binnen

168 P.L. de Vos, Artikel 45, in: Akkermans/Koekkoek, De Grondwet, p. 502 - 510.
169 Ook aI vanwege het feit dat de ministerraad beraadslaagt en besluit over onder meer aile

wetsvoorstellen voordat deze ter advisering aan de Raad van State worden gezonden, zie
art. 4, tweede lid onder a en c RvO RvM

170 Zie over de geldelijke verantwoordelijkheid van de ministers - enigszins gedateerd - Van
Pallandt 1866, p. 37,38 en 139, 140.

171 Terwijl staatssecretarissen weI voor hun eigen beleidsterrein een inbreng leveren voor de
begrotingsvoorstellen en tevens voor hun aandeel verantwoording afIeggen tegenover de
Staten-Generaal. Blijkbaarwenst men de volle verantwoordelijkheid van de minister als hoofd
van het departement en als lid van de minsterraad hiermee tot uitdrukking te laten komen,
aldus Groeneveld 1989, p. 467.

172 Zie met name Cw., art. 8, 9,10,12,13,15,19 eerste lid, 23 tweede lid, 33, 35 en 67.
173 Zie hierover uitvoerigS.l. Toirkens, De Minister van Financien, in Andeweg 1990, p. 127-

145 en Kuipers/Postma 1992, p. 44 en 45.
174 Art. 8, tweede lid en art. 36, tweede lid.
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de ministerraad bestaande uit de minister-president en de ministers van
Financien, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
Binnenlandse Zaken. Zeker wanneer bezuinigingen moeizaam kunnen
worden bereikt, vindt intensief overleg plaats binnen de vijfhoek. 175 Uitein-
delijk dient de voltallige ministerraad echter te beslissen over de defmitieve
keuzes.

Over de rol van de minister-president in het begrotingsproces wordt
in geen enkele (Grond)wet of reglement van orde gesproken. De belangrijke
positie die hij inneemt, is derhalve geheel te verklaren uit de ontwikkelingen
in de politieke praktijk. Na de oprichting van het Ministerie van Algemene
Zaken in 1937 en de erkenning van de functie van minister-president in
het reglement van orde van de Raad van Ministers van 1945 (en in de
Grondwet van 1983) heeft zijn positie na 1945 snel aan belang gewonnen.
Zo wijst L. Koopmans erop dat in de jaren vijftig de non-interventiehouding
van de ministers er in begrotingskwesties toe heeft geleid dat de positie
van de minister-president sterker werd.!" Thans heeft de minister-
president, mede door de persoon van Lubbers.!" en het verschijnsel van
het wekelijkse 'Torentje-overleg?" een onmiskenbaar belangrijke en
centrale plaats in de fmancieel-economische besluitvorming. Van belang
hierbij is een goede verstandhouding tussen de minister-president en de
minister van Financien. Aangezien de minister van Financien in budgettaire
kwesties vrijwel altijd een eenzame positie inneemt, is de steun van de
voorzitter van de ministerraad voor hem onontbeerlijk.!" Is er sprake
van onvoldoende samenwerking of zelfs van een vertrouwensbreuk dan
leidt dit veelal onherroepelijk tot het aftreden van de minister van Financien.
Een voorbeeld in dit verband is het aftreden van minister Andriessen op
22 februari 1980.180

De momenten waarop door de ministerraad beslissingen over de
rijksbegrotingen en de budgettaire nota's zoals de voorjaarsnota en de
najaarsnota worden genomen, zijn met precies aan te geven. Zoals hierna
nog zal blijken in 4.3.2 concentreert zich de besluitvorming in de
ministerraad over de begrotingen van het volgende jaar rond de zomer.

175 Toirkens a.w. (noot 173), p. 137 en 138 en RehwinkeI 1991, p. 114.
176 Koopmans 1970, pI. 136; zie tevens W. Drees, Aigemene Zaken en de coordinatie van

overheidsuitgaven, in: Van Drimmelen e.a. 1987, p. 152 - 163.
177 Zie Rehwinkel 1991, p. 117 - 121.
178 Zie over dit verschijnsel W.1. Deetman, Voorkokenen adviseren in: Christen Democratische

Yerkenningen 1993, p. 1-3.
179 Aldus Zijlstra 1992, p. 116 en 142.
180 Zie hierover Bosmans 1990, p. 119 en Van der Pot IOonner/Prakke 1989, p. 413.
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Dit vanwege het grondwettelijke voorschrift dat de algemene begrotingsvoor-
stellen op de derde dinsdag van september bij het parlement moeten worden
ingediend.!" Neemt men echter ook de - vaak langdurige - besprekin-
gen in de ministerraad over de voorjaarsnota, najaarsnota en tussentijdse
beleidsbijstellingen zoals in de Tussenbalans in beschouwing dan wordt
er vrijwel het hele jaar door in de ministerraad gediscussieerd over het
algemene begrotingsbeleid.!"

Zowel wat betreft de uitvoering van de begroting en de inning van de
inkomsten uit belastingen en overige heffmgen speelt het Ministerie van
Financien een belangrijke rol. AIlereerst heeft de minister van Financien
op basis van de Comptabiliteitswet het algemene toezicht op de begrotings-
uitvoering door de daarvoor verantwoordelijke ministers.l" Verder is
het Ministerie van Financien en dan in het bijzonder het directoraat-generaal
der belastingen belast met het toezicht op de inning van de inkomsten van
de staat. De grondslag voor de inning van belastingen en andere heffmgen
is in diverse wetten te vinden. Een belangrijke roI hierin speelt de ontvanger
van de directe belastingen.P' Wat betreft de inning van de premies in
het kader van de sociale-zekerheid dient te worden opgemerkt dat het beheer
in handen is van zelfstandige sociale-verzekeringsfondsen met elk een eigen
bestuur. De premiepercentages worden vastgesteld door de regering. De
premies van de volksverzekeringen worden geind door de belastingsdienst.
De sociale-verzekeringsfondsen zijn belast met de inning van de premies
voor die verzekeringen.l"

Een ander aspect dat hier de aandacht vergt, is de verhouding tussen
de minister van Financien enDe Nederlandsche Bank. Zoals hierna in4.2.5
zal worden aangeduid is DNB een onafhankelijke instelling die primair belast
is met het toezicht op het geldwezen, de vorming van de monetaire politiek
en het bewaken van de waarde van de nationale munt. De verhouding tussen
de minister van Financien en de president van De Nederlandsche Bank is
uiterst delicaat. De Bankwet geeft aan de minister van Financien een aanwij-
zingsbevoegdheid.!" Van deze bevoegdheid is echter nimmer gebruik
gemaakt. Kennelijk heeft dit voorschrift ertoe geleid dat na 1948 een
intensief en goed overleg (wekelijks) tussen de minister van Financien en
de president van DNB tot stand kon komen. Men mag er vanuit gaan dat

181 Art. 65 en 105, tweede lid, Grondwet.
182 Aldus ook W. Drees in: NRC Handelsblad 22 april 1992, p. 3.
183 Zie art. 35 e.v. Cw.
184 Zie art. 3 Invorderingswet, wet van 30 mei 1990, Stb. 221.
185 Kuipers/Postma 1992, p. 5.
186 Art. 9 en 26 Bankwet 1948 (Stb. I 166).
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het door de regering te voeren budgettaire beleid regelmatig onderwerp
van gesprek is tijdens deze wekelijkse bijeenkomsten."?

Thans dient in het kader van deze paragraaf nog iets opgemerkt te worden
over het verband tussen het budgetrecht en toekomstige Europese ontwikke-
lingen. De verdergaande integratie van de EEG-lidstaten zal in de toekomst
steeds duidelijker eisen gaan stellen aan de nationale begrotingen. De
bewegingsvrijheid van de begrotingswetgever in de afzonderlijke landen
zal daarmee verder worden ingeperkt. Allereerst dient er op gewezen te
worden dat de Nederlandse afdracht aan de Europese Gemeenschap de
afgelopen jaren fors is toegenomen (circa 9 miljard in 1993). Verder is
het een feit dat de Nederlandse overheid op veel terreinen eigen beleidsvrij-
heid is kwijtgeraakt. [88 Om dit proces duidelijker te maken wordt vanaf
1989 in iedere memorie van toelichting van de desbetreffende begrotingen
aandacht besteed aan de consequenties van de interne markt voor het
begrotingsbeleid. Van groot belang zijn verder de gevolgen van het Verdrag
van Maastricht van 7 februari 1992. Dit verdrag schrijft onder meer voor
dat in drie fasen een Economische en Monetaire Unie (EMU) zal worden
verwezenlijkt. In de eindfase, uiterlijk januari 1999, zal er sprake dienen
te zijn van een gemeenschappelijke munt (ECU). Dit impliceert tevens de
oprichting van een Europese Centrale Bank (ECB) die een gemeenschappe-
lijk monetair beleid moet gaan voeren. Om een moneta ire unie te kunnen
handhaven moet er ook in economische zin op een aantal terreinen sprake
zijn van convergentie. In dit kader moet het beleid van de lidstaten met
betrekking tot onder meer de omvang van de nationale begrotingstekorten
en de wijze van fmanciering daarvan, aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Op zijn vroegst eind 1996 zal, in de derde fase van de EMU, beoordeeld
worden of iedere EG-lidstaat voldoet aan de gestelde criteria om tot de EMU
toe te treden. Wat betreft het begrotingsbeleid gelden als criteria dat het
totale begrotingstekort (van centrale en lagere overheden) niet meer mag
bedragen dan 3% van het brute binnenlands produkt en dat de bruto-
overheidsschuld bij toetreding tot de EMU niet hoger mag zijn dan 60 %
van het brute binnenlands produkt. Deze eisen zullen vergaande consequen-
ties hebben voor de Nederlandse begrotingswetgever. [89

187 Zie hierover Zijlstra 1992, p. 139 - 141 en 207 - 209.
188 Zie hieromtrent J.K. T. Postma, Europa 1992 stelt eisen aan de Nederlandse rijksbegroting,

in Gerritse/Klunder 1988, p. 60 - 62 en G. Zalm, coreferaat, in GerritselKlunder 1988,
p. 72 - 74.

189 Zie over de financieel-economische aspecten van deze normen C.G.M. Sterks, J. de Haan
en C.A. de Karn, Maastrichts comprornis: geen voodoo-economie, in: Economisch-Statistische
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Een ander aspect van het Verdrag van Maastricht van 1991 betreft de
voorschriften inzake de uitvoering, verantwoording en controle van de
begrotingen van de EG en de lidstaten. Er wordt thans gewerkt aan de
harmonisatie van controlemethoden en -technieken van de onathankelijke,
nationale rekenkamers. Hierbij wordt overigens, anders dan bij de EMU,
niet gedacht aan centralisatie van de controle-instituten. WeI is aan de orde
een goede afstemming tussen de nationale rekenkamers en de Europese
Rekenkamer. Deze laatste rekenkamer wordt in het Verdrag van Maastricht
overigens verheven tot Instelling, hetgeen een versterking van haar positie
betekent. 190

4.1.3 De rechter

De plaats van de rechter in het Nederlands staatsbestel wordt met name
gekenmerkt door zijn onafhankelijkheid. Deze rechterlijke onafhankelijkheid
is in diverse (grond)wetsbepalingen gewaarborgd.'?' Het gaat hierbij
vooral OInde selectie, de benoeming, het ontslag van rechters en incompati-
biliteiten.!" Bij de benoeming van rechters en de instelling van nieuwe
rechterlijke instanties is de begroting voor de rechterlijke macht van grote
betekenis. De begroting van de zittende magistratuur is ondergebracht bij
de begroting voor het departement van Justitie. Langs deze weg beslist de
begrotingswetgever over aantallen rechters en de middelen die hun ter
beschikking worden gesteld. Bezuinigingen kunnen echter (indirect) gevolgen
hebben voor de onathankelijkheid van de rechterlijke macht. Vandaar dat
de laatste jaren binnen de rechterlijke macht stemmen opgaan om een aparte
begroting voor de rechterlijke macht op te stellen en de invloed van leden
van de rechterlijke macht op de ontwerp-begroting te vergroten.!" De
toenmalige president van de Hoge Raad H.E. Ras ondersteunde in zijn
afscheidsrede dit idee maar aarzelde over de instelling van een uit de leden
van de zittende magistratuur bestaande 'begrotingsraad' die over de
verdeling van de middelen zou moeten beslissen. De defungerend president

Berichten 1992, p. 273 - 276. Men kan zich overigens afvragen of het Verdrag met deze
eisen geen inbreuk maakt op het grondwettelijk budgetrecht van het parlement (zie onder
meer Tweede Kamer 1992 - 1993, 22647 (R 1437), nr. 10.)

190 J .K. T. Postma, Europese eenwordingen nationaal begrotingsbeleid, in: Sociaal-economische
wetgeving, tijdschrift 1I00rEuropees en economisch recht 1992, p. 497 - 50l.

191 Zie met name art. 116, 117 en 119GW en art. 2, 51 en 84 Wet op de rechterlijkeorganisatie.
192 Zie hierover Brenninkmeijer 1987, p. 18 - 25.
193 C.J.H. Brunner, De rechterlijke macht en de Justitiebegroting, in: NJB 1986, p. 1368 en

G.R. Andre de la Porte, De afhankelijkbeid van de rechter, in: NJB 1989, p. 526 en 527.
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wilde de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de begroting van de zittende
magistratuur bij regering en parlement laten.'?'

Een tweede kenmerk dat van belang is voor de positiebepaling van de
reehter ten opzichte van de begrotingswetgeving is het in artikel 120
Grondwet vastgelegde toetsingsverbod. Dit grondwetsartikel verbiedt de
reehter te treden in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten (in
formele zin) en verdragen. Voor de mate van beoordeling door de reehter
van formele wetten heeft het toetsingsverbod vergaande eonsequenties. 195

In ieder geval betekent dit dat de reehter niet treedt in de beoordeling van
begrotingswetten.!" Een en ander blijkt duidelijk uit een recent arrest
van de Hoge Raad inzake de overheveling van omroeprniddelen naar de
algemene middelen. De Hoge Raad sluit zich bij het oordeel van het Hof
's-Gravenhage aan dat het budgetreeht van de Staten-Generaal meebrengt
dat het laatste woord over aIle rijksuitgaven en -inkomsten aan de Staten-
Generaal is. Het stelsel van de Comptabiliteitswet 1976 houdt, aldus het
Hof, in dat de geldrniddelen van de centrale overheid 'in principe een kas
vormen' en dat die rniddelen, ongeacht de herkomst, met goedkeuring van
de Staten-Generaal voor versehillende rijkstaken kunnen worden aangewend,
tenzij bij een wet uitdrukkelijk een bepaalde bestemming is aangegeven,
in welk geval zij enkel daartoe mogen worden besteed. 197 Hieraan wordt
ten overvloede toegevoegd dat de Staten-Generaal de overbrenging van de
reclameopbrengsten naar de algemene rniddelen in een slotwet had goedge-
keurd. Uit de redenering van Hof en Hoge Raad kan een zekere soeverei-
niteit van de begrotingswetgever worden afgeleid.!"

Desalniettemin kan de rechter via de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur en dan met name het vertrouwensbeginsel,"? lagere regelgeving
toetsen en daaruit een financiele plicht van de overheid afleiden. Verder
zij gewezen op een arrest van de Hoge Raad waarin het niet nakomen van
pensioentoezeggingen als onrechtmatig werd aangemerkt.F? De Hoge

194 Afseheidsrede H.E. Ras als president van de Hoge Raad, opgenomen in NJB 1989, p. 1244.
195 Zie hierover uitvoerig L. van Poelgeest, Toetsing van de wet aan de Grondwet in Nederland,

preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het reeht van Belgie en Nederland,
Zwolle 1991.

196 Maar ook anderszins loopt de reehter soms met een wijde boog om het budgetreeht van
het parlement heen. Zie een voorbeeld hiervan in HR 14 april 1989, AB 1989, 207 m.nt.
F.H. vd B.

197 Hof's-Gravenhage, 28 december 1989, AB 1990, 222enHR 24 mei 1991, AB 1991,693,
onderdeel 5.1.

198 Aldus ook Van der Burg in zijn noot onder dit arrest.
199 Zie hieromtrent Van Male 1988, p. 417 - 428.
200 HR 9 juni 1989, AB 1989,412 (Kort-Verbanders-arrest).
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Raad stelde onder meer: '( .... ) niet in te zien valt eehter waarom de Staat,
(... ), zijn toezeggingen niet gestand had kunnen doen door hun ten laste
van de algemene middelen een suppletie als voormeld te betalen. ,201 Waar
het geld vandaan moest komen, uit de lopende begroting of uit een
suppletoire begrotingswet, was voor Hof en Hoge Raad verder niet aan
de orde. Uit dit arrest blijkt duidelijk dat de - financiele - eisen die uit
formele wetten voortvloeien en niet door de staat worden gehonoreerd via
de reehter kunnen worden afgedwongen zonder dat men zich behoeft te
verdiepen in de budgettaire gevolgen van een dergelijke uitspraak.F?

De toetsing van formele wetten aan ieder verbindende bepalingen van
verdragen door de reehter kan als bijkomend effeet eveneens vergaande
eonsequenties hebben voor de begrotingswetgever. De meest spraakmakende
kwestie in dit verband betrof de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep
inzake de AAW. 203 De Raad aehtte strijd aanwezig tussen de wet invoering
gelijke uitkeringsreehten mannen en vrouwen (Stb. 1979, 708) en het verbod
van diseriminatie zoals neergelegd in artikel 26 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerreehten en politieke reehten (Trb. 1978, 177). De
eonsequentie van deze uitspraak voor de begrotingswetgever zou zijn dat
men op termijn miljoenen guldens extra diende uit te geven voor gelijke
uitkeringen van mannen en vrouwen. Ook op andere terreinen dan de AAW
dreigde ingrijpen van de reehter. 204

Een andere eategorie reehtsregels betreft het terrein van de subsidies.
Begrotingsposten stellen een minister in staat om op betrekkelijk grote sehaal
aetiviteiten te fmancieren. Bij de verlening van subsidies worden meestal
tevens ministeriele beleidsregels uitgevaardigd waarin de minister aangeeft
op welke wijze hij de gelden zal gaan besteden. De grondslag voor een
subsidie is derhalve de betreffende begrotingspost.?" Over de niet-
veriening, intrekking of wijziging van subsidies is in de loop van de tijd
een uitgebreide jurisprudentie ontstaan. Talloze voorbeelden zijn te geven
van reehterlijke uitspraken waarin de minister via indireete -en reeentelijk
rechtstreekse=" - toetsing aan de beleidsregels aangaande subsidieveriening
werd gedwongen een subsidie niet in te trekken dan wel ongewijzigd te

201 Idem, overweging 3.4.
202 Zoals reeds gesteld in HR 5 oktober 1849, W 1058. Vergl. HR 22 februari 1974, NJ 1975,

381 t.a.v de gemeentelijke begroting.
203 CRvB 5 januari 1988, AB 1988, nr. 252 - 254.
204 Zie voor een overzicht Tweede Kamer 1987 - 1988, 20453, nrs. I en 6.
205 Zie art. 17, tweede lid, cw.
206 Zie HR 28 maart 1990, AB 1990, 306 m. nt. F.H. der Burg en diens hernieuwde annotatie

in AB-kJassiek 1991, p, 225-233.
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laten.f" Volledigheidshalve zij er tevens op gewezen dat de reehter
intrekking of vermindering van een subsidie toelaatbaar kan aehten gelet
op de dan bestaande budgettaire omstandigheden.i" De gebrekkige
grondslag van de subsidie en het belang van subsidies voor de samenleving
heeft er reeentelijk toe geleid dat een wettelijke basis wenselijk wordt
geaeht. 209 In de derde tranche van de Algemene wet bestuursreeht is in
hoofdstuk 4 een titel over subsidies opgenomen.?" Het voorstel beoogt
enerzijds de reehten, pliehten en bevoegdheden van subsidieverlener en
subsidieontvangers vast te leggen en anderzijds een beheersing van de
overheidsuitgaven mogelijk te maken."! Of dit laatste het geval zal zijn,
moet ernstig worden betwijfeld. Het voorstel sehept weI de mogelijkbeid
van het instellen van een subsidieplafond bij wettelijk voorsehrift. In de
praktijk bestaat een dergelijk plafond al aangezien in de ministeriele
subsidieregels de passage wordt opgenomen: 'voor zover de wetgever de
nodige middelen ter besebikking stelt' . In het voorstel staat dit plafond naast
de begroting. Aanpassing kan plaatsvinden maar hoeft met. Wat betreft
de rol van de reehter in deze kwestie lijkt de jurisprudentie een belangrijke
rol te blijven spelen in de toekomst.'" zij is derhalve ook van belang
voor de begrotingswetgever.

4.1.4 Conclusies

Het heeft lang geduurd voordat ons land een eenheidsstaat is geworden.
Voor 1795 hadden de gewesten het voor het vertellen en voor 1581 was
de maeht geeoneentreerd bij de leiders van de vorstendommen. In deze
laatste zogenaamde landsheerlijke periode nam het hertogdom Brabant een
bijzondere plaats in. In dit hertogdom kwamen al in een zeer vroeg stadium
van de reehtsontwikkeling Brabantse Charters tot stand die bepaalde
vrijheden en voorreehten van met name de steden erkenden en vastlegden.
Een van deze Charters was het Charter van Kortenberg van 1312 waarin
onder meer was bepaald dat over het opleggen van belastingen eerst overleg
diende te zijn met de edelen en de steden uit die tijd. Het Charter van

207 Zie uit de vele voorbeelden ARRS 11 mei 1987, in: tB/S 1987, ill. 74
208 Zie uit de vele voorbeelden HR 27 april 1990, AB 1990,68 m.nt. F.H.v.d.B.
209 Zie met name, mede in het licht van de strelcking en reikwijdte van grondrechten, E.M.H.

Hirsch Ballin, Rechtsstraat, grondrechten en subsidieverhoudingen, preadvies Vereniging
voor Administratief Recht, Geschriften VAR XCIX (1988), p. 66 - 70.

210 Rapport van de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht (commissie-
Scheltema), derde tranche, Den Haag 1991.

211 Zie hierover I.C. van der Vlies, Regulering en subsidies, in: Nm 1992, p. 819 - 823.
212 Aldus ook Van der Vlies a.w. (noot 211), p. 823.
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Kortenberg en de latere Blijde Inkomsten doen qua inhoud sterk denken
aan de Magna Carta van 1215 in Engeland.

Tijdens de Republiek vormde de Unie van Utrecht de grondslag van
het confederale staatsbestel. De voorschriften van deze staatsregeling inzake
de eenvormingheid van belastingen en de daaraan gerelateerde eenstemmig-
heid van de gewesten bleef echter een dode letter. De gewesten bepaalden
zelf de regeling van de financien, De Staten-Generaal worden in de Unie
van Utrecht niet eens genoemd.

Vanaf 1798 kende Nederland in korte tijd vier opeenvolgende staatsrege-
lingen. Het belang van deze staatsregelingen is gelegen in het feit dat voor
het eerst het parlement het jaarlijks budgetrecht kreeg toegekend. Bovendien
was er ook voor het eerst sprake van controle achteraf op de uitvoering
van de begroting en werd de instelling van de rekenkamer geregeld.

De grondwetten van 1814 en 1815 hielden een uiterst beperkt budget-
recht voor de Staten-Generaal in. Het parlement kreeg zodoende nauwelijks
invloed op de begrotingen van de regering (lees: de Koning). Hiernaast
maakten deze grondwetten een onderscheid tussen gewone en buitengewone
uitgaven. Deze splitsing van de begroting in twee delen was niet onomstre-
den. De Grondwet van 1840 leek het budgetrecht van het parlement
enigszins te versterken. Pas in de Grondwet van 1848 werd het jaarlijks
budgetrecht ingevoerd en kwam het legaliteitsbeginsel beter tot uitdrukking.
Bovendien kreeg de Tweede Kamer het recht van amendement en werd
de begroting in hoofdstukken en in afzonderlijke wetsontwerpen ingedeeld.

De gehele 1ge en het begin van de 20e eeuw is er onduidelijkheid
geweest over de exacte positie van de Algemene Rekenkamer in ons
staatsbestel. Tot een accurate toekomschrijving is het pas in 1976 gekomen
bij een ingrijpende herziening van de Comptabiliteitswet.

Vanaf 1927 kent ons land een Comptabiliteitswet die de grondwet van
de financiele huishouding van de staat vormt. Via diverse herzieningen,
laatstelijk in 1992, is de Comptabiliteitswet geleidelijk uitgegroeid tot een
financiele procedurewet die met name de bevoegdheid van de minister van
Financien en de Algemene Rekenkamer nader uitwerkt en omschrijft. De
Comptabiliteitswet zwijgt echter over de rol van de ministerraad en de
minister-president in het begrotingsproces.

De rol van het parlement bij het begrotingsproces is tweezijdig:
medewetgever en controleur. Voor de eerste taak kent de Tweede Kamer
een aantal belangrijke grondwettelijke rechten zoals het recht van amende-
ment. Voor de tweede taak is de Tweede Kamer sterk afhankelijk van
onderzoek door de Algemene Rekenkamer. Verder is van belang er op te
wijzen dat de regeringsfracties in de Tweede Kamer in de praktijk sterk
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gebonden zijn aan de budgettaire normen zoals die zijn vastgelegd in een
regeerakkoord. De Eerste Kamer heeft geen enkele invloed op de inhoud
van de begrotingsvoorstellen. Dit feit wordt impliciet erkend door de
invoering van het systeem van administratieve afdoening door de Eerste
Kamer in 1971.

De regering neemt de beslissingen over de rijksbegroting zowel tijdens
de opstelling als de uitvoering. Een eruciale rol in dit begrotingsproees
speelt de ministerraad. Hetzelfde geldt voor de rol van de minister-president
en natuurlijk ook de minister van Financien. De praktijk heeft beide
ministers een belangrijke inbreng toegestaan bij de vele, soms te vele,
diseussies binnen het kabinet over het te voeren begrotingsbeleid. Toeh
kan in het algemeen niet gesproken worden van een dominante positie van
de minister en het Ministerie van Financien in het begrotingsproees.

Wat de rol van de reehter tenslotte betreft dient te worden opgemerkt
dat zijn rol beperkt is. Dit is enerzijds te verklaren uit de terughoudende
opstelling van de reehter ten aanzien van de strekking en reikwijdte van
begrotingswetten en anderzijds uit het nog altijd bestaande grondwettelijke
toetsingsverbod. Sleehts via het vertrouwensbeginsel dat met name bij
subsidiering een belangrijke rol kan spelen en door het toetsen van (sociale-
zekerheids)wetten aan een ieder verbindende bepalingen in een verdrag,
kan de reehter indirect invloed uitoefenen op het budgetreeht van het
parlement.
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4.2 Ontstaan en ontwikkeling van het budgetrecht

In deze paragraaf zal een schets worden gegeven van het ontstaan en de
verdere ontwikkeling van het budgetrecht in de Nederlanden. In paragraaf
1 zal allereerst de periode tot het jaar 1000 worden behandeld waarbij de
nadruk ligt op de Gennaanse en Frankische perioden. Inparagraaf 2 komt
vervolgens de landsheerlijke periode aan de orde (1000-1576). De betekenis
van het budgetrecht tijdens de Republiek (1581-1795) komt aan de orde
in paragraaf 3. Hierna volgt in paragraaf 4 een overzicht van de zich snel
opeenvolgende ontwikkelingen tussen 1795 en 1813. Paragraaf 5 bevat een
analyse van de politieke en financiele verwikkelingen tussen 1813 en 1848.
In paragraaf 6 worden de belangrijkste ontwikkelingen rond het budgetrecht
geschetst in de periode 1848-1945. Tenslotte volgt in paragraaf 7 een
overzicht van meest recente budgettaire ontwikkelingen sinds 1945.

4.2.1 De Germaanse en Frankischeperiode (tot 1000)

Reeds duizenden jaren voor onze jaartelling werd de kuststrook langs de
Noordzee bewoond door de Homo Sapiens. De bewoners van de latere Lage
Landen leefden vooral van de jacht en visserij en waren tevens voedsel-
verzamelaars.' Tussen 4500 en 3000 voor Christus ontwikkelden zich vooral
de landbouw en veeteelt. De bewoners leefden voornamelijk in kleine dorps-
gemeenschappen met (waarschijnlijk) aan het hoofd een dorpsoudste.? In
de hieropvolgende periode (tot ongeveer 650 v. Chr.) brak voor onze
landstreken een zeer rustige tijd aan waarin de aanvankelijk kleine dorpen
uitgraeiden tot grote boerengemeenschappen. Het is mogelijk dat toen reeds
afhankelijkheidsrelaties bestonden tussen leden van de boerengemeenschap
en de leiding van een dergelijke gemeenschap.' Tot de inval van de
Romeinen onder leiding van Julius Caesar zijn onze gewesten onder invloed
gekomen van de Kelten. De Keltische cultuur leverde echter geen
eenheidsrijk op en de expansie van hun rijk vanuit het kerngebied in Zuid-
Duitsland, Zwitserland en Oost-Frankrijk was niet georganiseerd vanuit
een centrale macht of instelling. Het bezit van grand was daarentegen van
grate betekenis en dientengevolge was de adel machtig, die clientes onder
zijn gezag had." Tevens ging men onder invloed van de Kelten over tot

1 Van CaenegemiJansen 1978, p. 19-24.
2 Idem, p. 27.
3 Idem, p. 33 en 34.
4 A. van Doorselaar, De Romeinen in de Nederlanden, in: AGN I 1981, p. 22.
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het slaan van munten, hetgeen er op duidt dat zieh wijzigingen in het
eeonomisehe en financiele leven voltrokken.'

De expansiedrift van de Romeinen leidde in 54 voor Christus tot de
onderwerping van de Menapiers aan de Romeinen. De Menapiers bewoon-
den vooral het huidige Noord-Brabant en Noord-Limburg. In 12 voor
Christus volgde de onderwerping van de Kaninefaten die de kust van
Holland woonden. Met deze veroveringen kwam het grootste gedeelte van
ons land (de Friezen in het Noorden hebben de Romeinen buiten de deur
weten te houden) onder Romeins bestuur te staan. Germania of Gallie werd
onderdeel van het Romeinse Rijk.6 De stamgebieden werden verdeeld in
Civitates, die een grote mate van zelfbestuur kenden. Ten behoeve van de
belastingheffing werd een eensus opgesteld en werd er tevens in bepaalde
delen van het rijk een uitgebreid kadaster aangelegd in verband met de
heffing van belastingen op grond en onroerende goederen. Ook werden
Romeinse munten ingevoerd. Desalniettemin hebben, althans op juridiseh
terrein, de vier eeuwen van Romeinse overheersing geen blijvende gevolgen
gehad.?

Intussen ontwikkelde zich onder de Germanen het reeht veelal volgens
gewoonte. Tacitus meldt ons dat de Germanen altijd een yolk zijn geweest. 8

Een eigenlijke overheid kenden de Germaanse stammen niet, maar sommige
stammen kozen wel een Koning. De Koning had eehter geen onbeperkte
macht.? De starn werd bestuurd door een volksvergadering, hetDing (ook
wel als mallus of eoncilieurn civitatis aangeduid). Het Ding werd op vaste
dagen gehouden en dan kwamen de hoofden bijeen om over belangrijke
zaken te beslissen. Er werd altijd een eolleetieve stem uitgebraeht en de
Koning en de hoofden voerden tijdens een vergadering van het Ding het
woord op basis van hun gezag. De belangrijkste taken van het Ding waren
onder meer het optreden als hoogste reehter in strafzaken en het aanwijzen
van de hoofden van dorpen en gouwen. Op hun beurt kregen deze dorps-
hoofden een raad van honderd bijzitters toegevoegd. \0 Tacitus maakt ook
nog melding van het feit dat de Germaanse stammen versehillende standen
kenden: de vrijen (bestaanden uit vrijgeborenen en vrijgelatenen) en de
onvrijen. Verdere gegevens ontbreken eehter. In ieder geval was de
verhouding tussen deze twee standen zodanig dat de onvrijen horig waren

5 Idem, p. 23 en 28.
6 Gosses/Post 1959, p. 10 en 11.
7 De Monte ver LorenlSpruit 1982, p. 19.
8 Tacitus 1902, p. 11.
9 Idem, p. 15.
10 Idem, p. 20-22.

384



Nederland

aan een heer en dat die heer een zodanig gezag had dat hij hun belastingen
in natura kon doen betalen." Verder blijkt uit het betoog van Tacitus dat
sommige stammen, zoals de Bataven waren vrijgesteld van de zware
Romeinse belastingheffing. 12

In de tweede helft van de derde eeuw komt het Westromeinse Rijk in
een crisis te verkeren en treedt een periode van verval in. Er dreigt een
totale ontbinding en de rijksorganisatie gaat bijna ten gronde. 13 Uiteindelijk
zou dit verval ertoe leiden dat in 406/407 de Romeinen uit West-Europa
worden verjaagd door massale invallen van diverse Germaanse stammen. 14

De Nederlandse gewesten worden een onderdeel van het Frankische Rijk. 15

Binnen het Frankische Rijk zijn het de Merovingers die de leiding op zich
zouden nemen tussen 476 en 751. Dank zij het werk van Gregorius van
Tours" zijn we veel te weten gekomen van de organisatie van de staats in-
stellingen der Merovingen.

De Merovingen kenden niet het Romeinse onderscheid tussen publiek-
en privaatrecht. Het rijk werd als het erfgoed van de Koning beschouwd. 17

De Koning bestuurde het rijk, althans na Clovis (zie hierna) , als een despoot
en zijn willekeur kon slechts door verzet van de adel en aristocratie worden
ingeperkt. Een vaste verblijfplaats had de Koning nog niet, maar waar hij
zich vestigde sprak men van palatium of palts. 18 Deze aanduiding sloeg
niet alleen op de verblijfplaats van de Koning maar ook op zijn hothouding
en adviseurs. 19 Een belangrijk onderdeel van het regeringsapparaat vormde
de schatkist (thesaurus). De schatkist bevatte niet alleengouden en zilveren

11 Idem, p. 36 en 37.
12 Idem, p. 41 overigens is De Bosch Kemper (1868, p. 15 en 16) van mening dat de oude

Germaanse autonomie wat betreft de verdeling van geld de stelregel inhield: 'die bekostigt,
die beheert' .

13 Zie hierover uitvoerig Gibbon I 1827, p. 282-334.
14 Gibbon IV 1827, p. 31-85, met name p. 65-71.
15 De Friezen zouden overigens pas na 734 onder de heerschappij van de Franken komen.
16 Gregorius van Tours (538/39-594/95), oorspronkelijke naam Georgius Florentius, bisschop

en schrijver van de 'Geschiedenis van de Franken' dat werd geschreven tussen 577 en 591
en een beschrijving bevat van de Westeuropese koninkrijken direct na de val van het
Westromeinse Rijk in 476; zie tevens Felix Dahn, Zum Merovingischen Finanzrecht, in:
Germanische Abharuilungen zum LXX Geburtstag Konrad von Maurers, Goettingen 1893,
p. 335-373.

17 Vandaar het verschijnsel dat na de dood van de vorst de wettige erfopvolgers het rijk
vervolgens verdeelden resp. herenigden. Bekend is de verdeling van het rijk van Clovis
(466-511) in vier delen, met aile gevolgen vandien.

18 Tours I 1927, p. 407.
19 F.L. Ganshofen D.P. Blok, De staatsinstellingeninde Merovingische tijd, in: AGN 11981,

p.232.
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munten maar ook allerlei voorwerpen van edelmetaal en edelstenen. Schat-
kistbewaarders (thesaurariiy en kamerheren (camerariiy waren belast met
de bewaking en het beheer van de schatkist. 20 De inkomsten van de Koning
waren primair atkomstig uit de opbrengsten van de uitgestrekte koninklijke
domeinen, vi/lae genaamd. Hiernaast was er sprake van inkomsten uit
heffingen op handel. Deze inning vond plaats op reguliere basis bij bruggen,
havens en markten. Verder kon de Koning incidentele heffrngen opleggen
op basis van een oude Germaanse wet, defredum. Hierbij ging het meestal
om betalingen door soldaten die zich aan de dienstplicht (Ban) hadden
onttrokken. Tevens vormde een belangrijke bron van inkomsten de belasting-
heffmg op personen (capitatio humana, de niet-vrijen) en op land (iugatio
terrena of census), dit laatste naar Romeins voorbeeld."

Binnen de Curia Regis was aanvankelijk de Domestico belast met het
beheer van de kroondomeinen. Deze functionaris bekleedde een hoge positie
aan het Merovingische hof en de functie werd vervuld door personen van
hoog aanzien. Assistenten van de Domestico waren belast met de inning
van belastingen op personen en grond in de provincies." Enige tijd later,
onder Clovis II (634-657) nam de invloed en betekenis van de Domus Regiae
Maiorem zodanig toe dat deze functionaris de leiding krijgt over het konink-
lijke hof en naast de Koning opereert. In de 8e eeuw zou de Maiorem de
facto tot staatshoofd uitgroeien." De inning van belastingen en andere
heffrngen geschiedde aan de hand van registers en een - gebrekkig -
kadaster uit de Romeinse tijd." De medewerkers van de Domestico en
later de Maiorem, de exactores, stonden bij hun werkzaamhedenals belas-
tinginners in provincies en steden onder toezicht van de iudex (graaf). Deze
graaf diende op de plaats waar de Koning verblijf hield ieder jaar persoonlijk
de inkomsten aan de Koning te overhandigen. Corruptie en fraude waren
hierbij overigens aan de orde van de dag." Soms kon de belastingheffrng
op de inwoners van een stad zo zwaar drukken dat zij naar elders moeten
vluchten om aan een geweJddadige onderdrukking te ontkomen."

20 Tours 111927, p. 289,299 en 401 en Dahn a.w. (noot 16), p. 342-344.
21 Tours II 1927, p. 220 en uitvoerig Dahn a.w. (noot 16), p. 345-365.
22 Tours 11 1927, p. 516.
23 Tours II 1927, p. 199,200 en II, p. 244,400.
24 Bij heftig verzet tegen de hoge belastingdruk kwam het voor dat inwoners van een stad in

het openbaar de belastingregisters verbrandden (Tours II 1927, p. 205,206).
25 Tours I 1927, p. 202 en Il, p. 302, 303,458,459 (overbrengen naar de schatkist).
26 Zo werd onder koning Chilperic in 579 een zo zware belastingheffing aan zijn hele koninkrijk

opgelegd dat vele inwoners moesten vluchten naar een ander land (Tours II 1927, p. 200
en 201).
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Wat betreft de inbreng van de bevolking bij het nemen van belangrijke
beslissingen maakt het werk van Gregorius van Tours nog weI melding
van de oude volksvergadering van de Franken maar er trad een periode
van verval in na de dood van Clovis in 511. Zo werd de Koning niet meer
door de volksvergadering aangewezen maar werd het koningschap erfelijk,
op een enkele uitzondering na." Slechts in uitzonderlijke omstandigheden
riep de Koning de volksvergadering nog weI eens bijeen maar geleidelijk
werd duidelijk dat hij boven de wet stond en eigenhandig oude wetten kon
intrekken en nieuwe wetten kon uitvaardigen. Tegelijkertijd yond een toene-
ming van de macht en invloed van de aristocratie plaats. Beide factoren
zouden de fundamenten leggen voor het latere feodale stelsel. 28 Hieraan
dient te worden toegevoegd dat de Franken zich altijd fel verzet hebben
tegen belastingheffing als middel om de koninklijke schatkist aan te vullen.
De betekenis van belastingheffrng als wezenlijk onderdeel van de staatsin-
richting nam dan ook geleidelijk af. Een en ander komt duidelijk naar voren
in het Edict van Parijs van 614.29

In 751 werd de laatste Merovingische Koning afgezet door (de hofmeier
of major domus) Pepijn de Korte. Met hem kwamen de Karolingen aan
de macht. Voor de ontwikkeling van de staatsinstellingen heeft dit een aantal
belangrijke gevolgen gehad. Allereerst was de Koning het middelpunt van
de staat geworden. Zijn recht op de troon was in de eerste plaats op erfelijk-
heid gegrondvest. Van het principe van verkiezing van de Koning bleef
weinig over aangezien elke Koning een opvolger aanwees (designatioy."
De Karolingen waren voorts- op de keper beschouwd-parvenus. Zij
behoorden niet tot het oude koningsgeslacht der Merovingen. Daarom werd
een nieuw ritueel aan de troonsbestijging toegevoegd, namelijk de zalving
met gewijde olie, voltrokken door de paus of een van de bisschoppen. De
zalving compenseerde vaak het gebrek aan erfelijk charisma en verleende
een religieus karakter aan het Koningschap dat zich baseerde op een

27 Tours I 1927, p. 191 en II, p. 160.
28 Tours 11927, p. 195-197.
29 Zo kende het Edict van Parijs een bepaling die luidde: "Overal waar door goddeloosheid

een nieuwe belasting is ingediend, die de weerstand van het volk heeft opgeroepen, zal die
na onderzoek barmhartiglijk worden afgeschaft"; zie hierover uitvoerig Grapperhaus 1989,
p. 42, 43, 46 (citaat) en 47.

30 Weliswaar liet Karel de Kale zich na zijn erkenning als koning van Lotharingen in 869 alsnog
verkiezen maar dit is te verklaren uit de omstandigheid dat hij zich Diet op een designatio
kan beroepen. Deze verkiezing was in feite een formele bekrachtiging van een greep naar
de macht.
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uitverkiezing tot het Koningschap door God.31 De Koning werd over het
te voeren beleid geadviseerd door een vergadering van aristocraten en hoge
clerus (synodus of generalis conventus). Na Karel de Grote (768-814) bleek
dit raadgevende college steeds meer in staat de Koning ook bepaalde plichten
op te leggen. Hiernaast kende de Koning een raad van adviseurs (consi/ium).
Deze was echter geen vaste instelling maar kwam s1echts bijeen naar
goeddunken van de Koning." Vanuit de centrale staatsinstellingen van
de Koning in Aken" werd het toezicht op het Rijk uitgevoerd door
Koningsboden (missi dominici). Hiertoe werd sedert 802 het rijk verdeeld
in districten (missiticay. Onder de Koningsboden, gewoonlijk twee of meer
per district, bevonden zich op zijn rninst een bisschop of abt en een graaf.
De gouw of pagus bleef in de Karolingische periode echter de gebiedseen-
heid." Binnen de gouw functioneerde een graaf (comes), benoemd en
ontslagen door de Koning. Voor zover er nog belastingen werden
geheven", was dit de verantwoordelijkheid van de graaf (meestal ging
het om tolheffingen), Bovendien zag de graaf toe op de publikatie van de
Karolingische wetten (capitulariai, waarvan overigens weinig bekend is.
Het inkomen van de graaf bestond uit het inhouden van een derde van de
boeten en andere heffingen. De graven werden in de loop van de hier
beschreven periode steeds machtiger. Vaak omvatte hun district meer dan
een gouw en kwamen ze steeds onathankelijker van de Koning te staan.
Na 843 ontwikkelde het ambt zich verder op basis van erfelijkheid."

De voornaamste bron van inkomsten van de Karolingische Koningen
waren de koninklijke domeinen. In de loop van de ge eeuw echter gingen
veel van deze fisci over in andere handen als gevolg van schenkingen aan
kerken of aanzienlijke leken, hetzij eenvoudigweg ten gevolge van
ontvreemding. Hiernaast werd de schatkist gevuld door de schattingen die
aan de overwonnen volken werden opgelegd, het aan de Koning toekomend
deel van de oorlogsbuit, de boetes en het bannum en de confiscaties. In
de praktijk bereikten grote delen van deze inkomsten overigens nooit de
schatkist. Verder bestond in delen van het Rijk, waar althans de Germanen

31 F.L. Ganshof en G. Berings, De staatsinstellingen in de Karolingische tijd, in: AGN 11981,
p. 243, zie ook Huizinga 1984, p. 185.

32 Idem, p. 244,247 en Grapperhaus 1989, p. 49.
33 Sedert 794 werd Aken beschouwd als residentie en vanaf 807 verliet Karel de Grote slechts

zelden meer de hofstad.
34 Zie hierover uitvoerig Ganshof en Berings a.w. (noot 31), p. 248-25l.
35 Grapperhaus (1989, p. 47) stelt dat in de Karolingische periode de belastingheffing als

praktisch fenomeen opgehouden heeft te bestaan.
36 Ganshof en Berings a.w. (noot 31). p. 252; men leze ook in dit verband de bepalingen uit

de Lex Salica, Lex Frisionum en de Lex Saxonum (Gosses/Post 1959. p. 38).
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in overwegende mate woonden, het gebruik om jaarlijks aan de Koning
een bedrag in geld of natura aan te bieden (annua dona of eulogiaet."

Hierop aansluitend dient er op gewezen te worden dat de Karolingen,
met name onder leiding van Karel de Grote, zich inzetten voor een efficient
muntwezen. Aanvankelijk, onder de Merovingen, was het muntstelsel
gebaseerd op de gouden munt, de solidus van 4,55 gram zuiver goud",
maar onder Pepijn de Korte (714-768) was men genoodzaakt de gouden
munt wegens waardeverlies op te geven en over te gaan tot de zilveren
munt. In 755 werd bepaald dat de penning, denarius, een 264ste deel van
een pond van zuiver zilver diende te zijn." Consequentie hiervan was
echter dat de handel in verval trad. 40

Dit verval trad echter ook op ten aanzien van het staatsverband. Zo
werd het Karolingische Rijk in 843 bij het Verdrag van Verdun in drie delen
opgesplitst, hetgeen de basis legde voor de verdeling van West-Europa in
afzonderlijke staten. Het huidige Nederland kwam daarmee in het Oost-
Frankische Rijk, het latere Heilige Roomse Rijk. Hieraan dient te worden
toegevoegd dat in de ge eeuw vele verwoestingen werden aangericht door
de invallen van de Noormannen. In de lOe eeuw zette dan ook een verdere
verbrokkeling van het Frankische staatsbestel in."

Tevens dient in het kader van deze paragraaf nog gewezen te worden
op het ontstaan van het leenstelsel dat voor onze rechtsontwikkeling tot
in de 1ge eeuw van belang is geweest. 42 Over de oorsprong van het leen-
stelsel is weinig met zekerheid vast te stellen. In het algemeen kan worden
gesteld dat onder de Merovingen de vazalliteit was ontstaan. Dit hield in
dat op grote schaal vrije personen, met het oog op de maatschappelijke
onzekerheid en onveiligheid, zich onder bescherming stelden van machtige
personen. Hierdoor ontstond geleidelijk een afhankelijkheidsrelatie (cassus,
Keltisch: gwas, oftewel knecht). De vazalliteit was derhalve een rechtsbe-
trekking geworden waarbij de ene partij ten opzichte van de beschermheer
zich onder meer verplichtte tot het verlenen van diensten en adviezen, zoals

37 Ganshof en Berings a.w. (noot 31), p. 256; frauduleuze praktijken waren aan de orde van
de dag, met name ten aanzien van de hiervoor reeds genoemde tolheffingen.

38 Ben pond bevatte 72 solidi (zie de bepalingen in de Lex Ripuaris).
39 Karel de Grote bracht de verhoudingen in 779 op 240 penningen in een pond en een

onderverdeJing zodat 12 penningen werden betaaJd voor een schelling en 20 schellingen
voor een pond. In de praktijk werden echter aileen de penningen (denarius) en de
halfpenningen (oboli) met in het randschrift de naam van de vorst geslagen.

40 Grapperhaus 1989, p. 49 en Le Goff 1987, p. 38 en 39.
41 De Monte ver LoreniSpruit 1982, p. 66 en 67 en Le Goff 1987, p. 67-71.
42 Zie hierover uirvoerig, met name in verband met het publiekrecht Van der Hoeven 1989.

p. 22-30 en in ruimer verb and Le Goff 1987, p. 118-125.
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bijvoorbeeld op fiscaal terrein. Ongeveer tegelijkertijd ontstond eveneens
onder de Merovingen het verschijnsel beneficium. Dit hield in dat de Ko-
ningen aan wereldlijke en kerkelijke personen of instellingen regelmatig
het gebruiksrecht van hun grond afstonden. Dit gebeurde om niet of tegen
een contraprestatie in de vorm van goederen, diensten of geld. Het
gebruiksrecht (te vergelijken met het moderne vruchtgebruik) had derhalve
vaak het karakter van een weldaad. Geleidelijk verloren de grondeigenaren
echter ook de beschikkingsbevoegdheid over hun grond, hetgeen leidde
tot een uitholling van het eigendomsrecht. Onder de Karolingen zouden
de combinatie van vazalliteit en beneficium er uiteindelijk toe leidden dat
gesproken kon worden van een feodaal of leenstelsel. Door leen en
achterleen ontstond op den duur een pyramide van leenverhoudingen met
de Koning of keizer aan de top." Consequentie was dat het in leen
uitgegeven bezit (jeodum) de normale vorm van beschikkingsmacht over
grond werd. Deze ontwikkeling tastte de staatsorganisatie aan, vooralook
toen Karel de Grote publieke ambten in een leen ging uitgeven en deze
lenen erfelijk werden. Dientengevolge trad een versnippering indie de lands-
heerlijke periode inluidde.

4.2.2 De landsheerlijke periode (1000-1576)

In de periode tussen 925 en 1076 ontstonden onder de Duitse koningen
en keizers in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden geleidelijk de eerste
wereldlijke en kerkelijke vorstendommen." Rond hetjaar 1000 werd dan
ook de grondslag gelegd voor de stichten Luik en Utrecht en de latere
graafschappen van Vlaanderen, Holland (zij het nog niet met die naam),
Henegouwen en Brabant (het latere hertogdom). De bisdommen en graaf-
schappen ontvingen van de Duitse vorst rechtsmacht en het recht op tol
en munt. Hierdoor verzelfstandigden de landsheerlijkheden zich geleidelijk
tot sterke feodale staatjes onder leiding van een hertog, bisschop, graaf
of heer. De graven groeiden vanwege usurpatie en gunstbetoon geleidelijk
uit tot landsheer. De graven of heren hadden het opperbestuur van het
vorstendom en dit hield in dat zij belast waren met zowel de bestuur-
lijke/wetgevende, de rechtsprekende als de militaire rnacht. Deze bevoegdhe-
den werden echter beperkt door de bestaande plaatselijke rechten en
gewoonten, de macht van steden en de rechtskringen. Hiernaast werd de
vorst bij het uitoefenen van zijn ambt bijgestaan - en soms belemmerd -

43 De Monte ver LorenfSpruit 1982, p. 40-52 en Grapperhaus 1989, p. 52-55.
44 Zie over deze ontwikkeling uitvoerig Gosses/Post 1959, p. 50-65.
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door algemene vergaderingen die kunnen worden beschouwd als over-
blijfselen van de oude volksvergaderingen zoals die bij de Gerrnanen onder
de heerschappij van de Merovingen en Karolingen bekend waren." Nadere
bestudering van de landsheerlijke periode ten aanzien van de centrale
staatsinstellingen leert dat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen
de ontwikkelingen in de Zuidelijke en in de Noordelijke Nederlanden."
Ingegaan zal worden op de ontwikkelingen in Vlaanderen en in Holland.

Allereerst enkele opmerkingen over de ontwikkelingen in de Zuidelijke
Nederlanden (het gebied ten Zuiden van de Schelde en het hertogdom
Brabant). Zoals hiervoor reeds is aangegeven kregen de verschillende
vorstendommen na de Karolingische tijd in de Nederlanden geleidelijk ge-
stalte in een feodale wereld. Van volledige onafhankelijkheid was derhalve
geen sprake. De middeleeuwse vorsten hielden hun gezag in leen, hetzij
van de Koning van Frankrijk, in het geval van Vlaanderen, hetzij van de
Duitse Koning of Keizer inalle andere gevallen. Het gezag dat deze rniddel-
eeuwse vorsten tot landsheren maakte was gebaseerd op een tweetal
elementen. Ten eerste werd de historische basis van hun gezag gevormd
door de oude comitatus met het eraan verbonden koninklijk bannum (de
macht om te bevel en en te straffen). Ten tweede usurpeerden de vorsten
ook allerlei koninklijke rechten zoals het recht om diverse tollen te heffen
en het recht om munt te doen slaan." Bovendien konden de landsheren
beschikken over mime middelen van bestaan. In de eerste plaats betrof
dat hun domeinen die vaste goederen en landsheerlijke rentegevende rechten
(regalia) opleverden." Tot de regalia behoorden onder meer de tollen,
de verlof - en geleigelden, de munt e.d. en de toevallige inkomsten welke
onderscheiden werden in domaniale en heerlijke rechten (iura dominica
en iura fiscalia). De eerste categorie was gebaseerd op de in het Romeinse
recht bekende res nullius en de bona vacantia. Tot de tweede categorie
behoorden de inkomsten welke aan de graven te beurt vie len niet als
grondbezitters maar als landsheren." Al deze goederen en inkomsten
duidde men weI aan met de termfiscus, maar men dient hierbij in het oog
te houden dat de graven hun schatkisten vulden als grondbezitters en niet
als hoogste gezagdragers.

45 Gosses/Post 1959, p. 127-129 en FruinlColenbrander 1980, p. 34-38.
46 Zie het gemaakte onderscheid in: AGN III 1982, p. 12 en 77.
47 D. Lambrecht en J. Rompaey, De staatsinstellingen in het Zuiden van de 11e tot de 14e

eeuw, in: AGN III 1982, p. 77-79.
48 Zie over de oorsprong van de domeinen uitvoering FruinlColenbrander 1980, p. 10 en 11.
49 Hierbij moet men denken aan verbeurdverklaarde goederen, geldboetes, zoengelden (freda)

en andere voordelen die uit de leenen voortvloeiden.
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Naast de hier genoemde bronnen van inkomsten van de landsheren
bestond de mogelijkheid dat de vorst om een vrijwillige bijdrage verzocht.
Met name in tijden van oorlog en economische chaos kwam de vorst (en
hem aIleen) het recht toe om ter verdediging van het territoir of de welvaart
een vrijwillige bijdrage (aides, later bede genaamd") te vragen. In theorie
was hier sprake van vrijwilligheid, in de praktijk bestond echter nauwelijks
de mogelijkheid om te weigeren." Degenen die moesten betalen ('schieten'
genaamd) betitelden deze vorm van belastingheffmg als 'schot'. Degenen
die het geld inden spraken van bede of precarium. De heffmg werd per
rechtskring geheven. De meest primitieve rechtskringen waren de eigenaren
van de volle hoeven verenigd in markten ofbuurtschappen die de grondslag
van de middeleeuwse samenleving vormden." Behalve dit 'schot' ten be-
hoeve van de landsheer werden er in de rechtskringen veelal ook omslagen
geheven ter bekostiging voor huishoudelijke belangen van de herengemeen-
schap, welke heffingen soms ook als 'schot' ('s herenschot of burenschot)
werden aangeduid. 53 Voorts is van belang dat in de middeleeuwse keuren
de bevolking van het platteland werd onderscheiden in twee standen:
enerzijds de edelen, welgeborenen, ridders en knapen en anderzijds de on-
edelen, huislieden, schatbare en bedeschuldige lieden." Dit betekent dat
delen van de bevolking en later ook bepaalde steden, kloosters e.d. vrij-
gesteld waren van bedeplichtigheid." In de meeste streken bestonden de
beden uit vaste en meestaljaarlijkse heffmgen die door de landsheer werden
gelnd. Aan andere beden lag meestal een afkoop van de heervaartplicht
(zie noot 55) ten grondslag. Ook had de landsheer het recht op bede bij
bijzondere gebeurtenissen, zoals bij zijn inhuldiging ('blijde incomste') of
als hijzelf, zijn ZOOllS of broers de ridderslag ontvingen, als hij of naaste
verwanten van hem in het huwelijk traden of als hij uit krijgsgevangenschap
losgekocht diende te worden. Kortom, het recht op bede was een van de
oudste rechten van de landsheer en vormde een fundamenteel bestanddeel
van zijn landsheerlijke rechten."

50 Men komt ook de termen schot, tallio, exactio, precarium of tributum tegen.
51 De Monte ver Loren/Spruit 1982, p. 120, 121 en Grapperhaus 1989, p. 71.
52 De Monte ver Loren/Spruit 1982, p. 120; later was dit de stad of het ambacht.
53 Gosses/Post 1959, p. 139-142.
54 Uitvoerig over het verb and tussen edelen en schatbaarheid: D.G. Rengers Hora Siccama,

Over welgeborenschap en schatbaarheid, in Verspreide Geschriften, Zwolle 1954 p. I-30.
55 Reeds onder de Franken kende men vrijdom van belastingen. MeestaI waren niet-bedeplichtige

lieden wei verplicht deel te nemen aan de krijgsdienst (heervaart) inopdracht van de landsheer
(Merkus 1863, p. 16, 18 en 19).

56 Fruin/Colenbrander 1980, p. 38-40, De Monte ver LorenlSpruit 1982, p. 121, 122 en
Grapperhaus 1989, p. 71 en 72.
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In de late middeleeuwen (l4e en vooral de 15e eeuw), ontstond een
nieuw vorm van beden. Deze nieuwe beden kon de landsheer pas heffen
na toestemming te hebben verkregen van de standen. Aangezien de oude
vaste beden en de opbrengsten uit de landsheerlijke domeinen niet meer
voldoende opleverden om de regeringskosten te dekken, werden deze nieuwe
bed en geleidelijk het fundament van de landsheerlijke financien."

Wat betreft de ontwikkelingen in de Noordelijke Nederlanden (het gebied
tussen Eems en Schelde) kan worden gesteld dat globaal een soortgelijke
situatie bestond als in het Zuiden. Er waren echter enkele verschillen. Zo
was de positie van de Koning altijd al zwak geweest. In 1122 sloten na
een bittere strijd de Paus en de Duitse Keizer het zogenaamde concordaat
van Worms. De Keizer deed daarbij afstand van zijn recht om bisschoppen
in zijn rijk (o.a. het bisdom Luik en het bisdom Utrecht) te benoemen. Dit
vormde het begin van een geweldig verlies van rechten van de keizer of
Koning." Een vergaande regionalisering en versnippering was het gevolg.
am toch verzekerd te blijven van de steun van de lokale vorsten werden
allerlei prerogatieven van de Koning, zoals het recht op tollen en muntplaat-
sen, prijsgegeven. In 1231 ontvingen aile wereldlijke rijksvorsten, de lands-
heren een privilege. In feite was dit reeds lange tijd praktijk. Op fiscaal
terrein wijst niets erop dat de Koning omstreeks 1100 de hem toekomende
inkomsten uit gerechtelijke boetes en de opbrengsten van visserij- en
wildernisrechten en strandvondst inderdaad nog inde." De Koning had
aileen inkomsten uit de domeingoederen, met name uit een aanzienlijk ko-
ningsgoed aan de Waal, het Rijk van Nijmegen (servitium regis). Dientenge-
volge hadden de bisschop en de andere landsheren het volle recht om belas-
tingen te heffen: enerzijds in de vorm van afkoop van bijvoorbeeld
legerdienst of van de verschijningsplicht in het 'echte Ding' en anderzijds
in de vorm van een bede (servitium) in tijden van moeilijke financiele om-
standigheden. Voor deze laatste categorie had een landsheer de toestemming
van zijn onderdanen nodig. Hierover is echter weinig bekend. Wij weten
dat er vanaf 1396 in Drente een paar maal sprake is geweest van een
schatting en dat de landsheer goedkeuring hiervoor moest vragen van de
landdag van Drente en van de ridders, knapen, steden en goede lieden van
elk van de drie landen (Salland, Vollenhove en Twente) afzonderlijk. In
Utrecht was pas in de 15e eeuw sprake van een volwaardige vertegenwoordi-

57 FruiniColenbrander 1980, p. 49 en 50 en De Monte ver LorenlSpruit 1982, p. 122.
58 De 'confederatie met de kerkvorsten' uit 1220 beperkte die rechten nog verder.
59 I.A. Kossmann-Putto, Bestuur en rechtspraak tussen Eens en Schelde circa 1100-1400, in:

AGN III 1982, p. 14.
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ging van de standen bij de toestemming van een bede (bier morgengeld
genoemd)."

In het graafschap Holland van voor het einde van de 13e eeuw moesten
de inwoners die niet tot de 'welgeborenen' behoorden, de zogenaamde
huislieden, een schot of jaarbede betalen." Indien er sprake was van een
speciale bede (zie hiervoor na noot 55) dan was het niet ongebruikelijk dat
de graaf een ronde langs de Hollandse steden en ambachten maakte om
hun toestemming voor een dergelijke heffing te vragen. Later zouden de
graven zich beperken tot raadpleging van leenmannen en afgevaardigden
van de steden.f Over de financien van de Friese landen in de periode
tot de Bourgondische tijd is vrijwel niets bekend. In ieder geval ontdekten
de graven van Holland bij hun verovering van West-Friesland aan het einde
van de 13e eeuw dat daar de huslotha (huisbelasting, die reeds door de
Noormannen werd opgelegd'") nog werd gemd.

Een belangrijk gevolg van het hiervoor geschetste ten aanzien van
Vlaanderen en Holland was dat vanwege de consentverlening door vertegen-
woordigers van de onderdanen, aan wie een bede ter bewilliging werd voor-
gelegd, de invloed van de standen in aIle Nederlandse gewesten sterk
toenam. Deze ontwikkeling zette in de 13e eeuw in en zou haar beslag
krijgen in de 14e eeuw: van leenstaat naar standenstaat. Ongeveer tegelijker-
tijd vormden zich binnen de belangrijke territoren afzonderlijke rechtskrin-
gen, met name in de gedaante van de steden. Deze rechtskringen vormden
eigen recht dat voor aIle inwoners gelijk zou gelden. Dit leidde weer tot
meer saamhorigheidsbesefbij de bevolking. Voorts groeidende landsheer-
lijkheden door verovering, huwelijk, koop, verpanding e.d. uit tot grotere
territoria waaruit de latere gewesten - en weer later onze provincies -
zijn ontstaan. Langzamerhand kregen de regelingen die werden getroffen
(of de bedes welke werden opgelegd) geldingskracht voor het hele gewest.
Derhalve kon onder leiding van een landsheer een bestuursorganisatie
worden gevormd voor het hele gewest die aan betekenis en kracht geleidelijk
toenam. Men denke in dit verband aan de oprichting van een gewestelijke
Rekenkamer in 1386 in Vlaanderen (zie hierna)."

60 Idem, p. 28
61 Rengers Hora Siccama a.w. (noot 54), p. 3.
62 Kossmann-Putto a.w. (noot 59), p. 36.
63 Nog tot 1470 heeft Karel de Stoute de huslotha gevorderd van Ooster-Westergo (Gosses/Post

1959, p. 140).
64 De Monte Ver LoreniSpruit 1982, p. 111-114 en zie over de voorgeschiedenis van de

geweste1ijke rekenkamer: H.M. Brokken en H. de Schepper, Beheer en controle van de
overheidsfinancien in de Nederlanden tot omstreeks 1600, in Margry e.a. 1989, p. 31-38.
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De groei van deze organisatie voltrok zich in grote lijnen als volgt.
Allereerst was er een kring van pares rondom de vorst. Deze pares vormden
een klein college dat in de loop van de tijd op gelijke voet met de vorst
kwam te staan en zodoende de top van de leenpyramide vormde."
Hiemaast kenden de middeleeuwse vorsten naar Karolingische traditie een
eigen hofdienst. Aanvankelijk was de camerarius (kamerheer) belast met
het beheer van de schatkist iets wat later leidde tot een zekere bevoegdheid
in financiele zaken. In Vlaanderen kende men vanaf het einde van de l Ie
eeuw ook nog verschillende lokale dispensatores (ontvangers) die belast
waren met het beheer van de domaniale inkomsten. Een van hen werd
grafelijk dispensator en in de 13e eeuw werd dit centrale ambt erfelijk."
Verder was er de vorstelijke curia die in de 12e eeuw de belangrijkste cen-
trale instelling van elke feodale staat zou worden. De Franse Koning had
zijn eigen curia regis, maar in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden
had ook elke graaf of hertog een eigen curia comitis of curia ducis. De
curia was primair een adviescollege van de vorst maar trad vaak ook op
als gerechtshof (met name inzake leenkwesties). Aan het einde van de 13e
eeuw verdwijnt de term curia en daarvoor in de plaats komt de aanduiding
consilium (raad). Het regeringsorgaan van de feodale staat blijkt vervangen
te zijn door een grafelijke raad van bekwame raadsheren met een ambtelijke
status."

Het beheer van de vorstelijke financien was vanafhet einde van de l Ie
eeuw in het graafschap Vlaanderen opgedragen aan de kanselier die in feite
de machtigste figuur was in het graafschap." De inkomsten van de vorst,
veelal bestaande uit landbouwprodukten, werden in natura samengebracht
in officia of ministeria (ontvangst -of inningskantoren). Hiernaast bestonden
officia die census, scaccarium of breve inzamelden. Dit betrof inkomsten
in geld zoals cijnzen en rente. Het geheel van ontvangsten werd vastgelegd
door een spijker- (spicarium, stapelplaats voor granen e.d.) of breve-
systeem." De spijker was de opslagplaats en de breve een systeem van
boekbouding. De controle van de ontvangsten geschiedde jaarlijks op een
speciale bijeenkomst van de curia, alwaar de dispensators hun rekeningen
bij de kanselier ter controle indienden. In ieder geval is zeker dat vanaf

65 Lambrecht en Van Rompaey a.w. (noot 47), p. 80.
66 Idem.
67 Idem, p. 84-87.
68 De geschiedenis van het beheer van de financien van de graven van Vlaanderen begint met

de oorkonde van 31 oktober 1089, waarin graaf Robrecht III de proost van het Brugse Sint-
Donatiaanskapittel aanstelt als grafelijk kanse1ier.

69 De oudst bewaarde rekening dateert van 1187.
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1187 deze jaarlijkse bijeenkomsten plaatsvonden. Vanaf de 13e eeuw yond
de centrale controle plaats op 24 juni, het feest van de geboorte van Sint-Jan
de Doper. Verificatie geschiedde mondeling gedurende enkele dagen en
de curia zette vervolgens haar werkzaamheden voort als gerechtshof. Hierbij
werd recht gesproken in geschillen waarin een van haar leden ambtshalve
was betrokken."

Inde loop van de 12e eeuw nam het belang van het ambt van kanselier
af en verschrompelde het tot een eretitel, evenals dit het geval was met
de andere belangrijke feodale hofambten. Nu kwam het beheer van de
grafelijke schatkist in handen van een notarius of cLericus. De opkomst
van de steden in de 12e eeuw leidde onder meer tot nieuwe en belangrijke
inkomsten voor de schatkist van de vorst. Het betrof onder meerinkomsten
uit jaarmarktrechten, tollen en inkomsten uit het grafelijk muntrecht. Deze
nieuwe inkomsten bleven echter volledig buiten het spijker-of brevesysteem.
De steden kregen aparte ontvangers met een eigen ambtelijke statuut, met
name de baljuw won aan betekenis. Ongeveer halverwege de 13e eeuw
werd onder leiding van een hoofdcLericus een hoofdrekening of renenghelle
opgemaakt waarin niet aIleen de oude domaniale maar ook de nieuwe
rekeningen werden opgenomen."

Waarschijnlijk vanaf 1262 werd voor het eerst een algemeen ontvanger
van Vlaanderen aangesteld die aIle grafelijke inkomsten en uitgaven ging
beheren en controleren. Deze functionaris droeg ook zorg voor het
overdragen van de gelden naar de centrale schatkist in Rijsel. In Rijsel was
ook de centrale boekhouding van de graaf gevestigd. Om de zwaar belaste
financien te saneren benoemden de graven aan het einde van de 13e en de
eerste helft van de 14e eeuw verschillende ltaliaanse bankiers en financiers
tot algemeen ontvanger. Vanaf dit moment kan een onderscheid tussen de
opbrengsten van de vorstelijke domeinen en de schatkist van de staat (het
graafschap) worden gemaakt." In de 14e eeuw werd ook een controle
op het beleid van de algemeen ontvanger en de lokale ontvangers met
inbegrip van de baljuws ingevoerd. Deze controle geschiedde periodiek
door een commissie van raadsheren, leden van de hofraad (cons ilium). Tot
deze commissie behoorde een speciale rekenmeester of maistre des comptes.

70 Lambrecht en Van Rompaey a.w. (noot 47), p. 100 en 103.
71 De oudst bewaarde tekst van deze centrale rekening dateert van 1296 maar reeds in 1281

en 1293 waren samenvattingen van dergelijke rekeningen bekend.
72 Van Caenegem 1980, p. 54 en uitvoerig over het samenvloeien van staats- en privevermogen

Philippe Godding, La distinction entre droit public et droit prive dans les Pays-Bas
Meridionaux avant 1800, in: lnteruniversitair centrum voor rechtsvergelijking, Rapports
Belges au VII e Congres international de droit compare, Bruxelles 1966, p. 1-24.
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Geleidelijk ontwikkelde deze commissie zich tot een permanente Rekenka-
mer, eerst met een zetel in Gent, later in Rijsel (1386).73 In de 14e eeuw
werden aldus driemaal per jaar de rekeningen van de baljuws gehoord en
gecontroleerd. Op deze speciale hoorzittingen konden ook klachten worden
aangehoord en behandeld tegen het beleid van de baljuws."

In Holland was het beheer van de financien in handen van de rentmees-
ter, receptor. Deze functionaris was verantwoordelijk voor de opbrengst
van de grafelijke domeinen en de uitgaven voor de hofhouding. Bovendien
inde hij de opbrengsten van de horige hoeven, pachten, de in sorumige
dorpen verschuldigde beden, de novale tienden en de grove en smalle
tienden." De rentmeester bracht dit alles bijeen op een rekening van
inkomsten en uitgaven die door de bisschop of graaf en een aantal leden
van hun curia werd 'afgehoord' (gecontroleerd). Het graafschap Holland
kende zelfs vier rentmeesters, elk met een eigen district. Vaak werd hier
het ambt gecombineerd met dat van baljuw. De grafelijke financien werden
beheerd door klerken van de tresorie die onderdeel was van het eind 13e
eeuw opgebouwd grafelijk secretariaat. De politieke ontwikkeling in de
Noordelijke Nederlanden na 1350 leidden tot een reorganisatie en een
verzelfstandiging van de tresorie. 76

De hiervoor geschetste ontwikkelingen van de staatsinstellingen met
betrekking tot de (publieke) financien zijn in essentie voortgezet en verder
uitgebouwd door de Bourgondische en Habsburgse vorsten. Met name de
Bourgondische hertogen streefden naar meer centralisatie van wetgeving,
bestuur en rechtspraak." Geleidelijk werden door huwelijk, vererving
en oorlogsvoering vanaf 1384 verschillende landsheerlijkbeden onder het
gezag van een land sheer gebracht. De gewesten behielden hun onafhanke-
lijkbeid maar erkenden gezamenIijk de persoon van de landsheer. OIt proces
werd afgerond bij het Verdrag van Venlo van 1543 waarbij alle rechten,
op het hertogdom Gelre na, werden overgedragen aan Karel V (1500-
1555).78

73 Brokken en de Schepper a.w. (noot 64), p. 38-40.
74 Zie hierover uitvoerig Lambrecht en Van Rompaey a.w. (noot 47), p. 103 en 104.
75 De novale tienden betroffen inkomsten uit ontginningsgebieden en de grove en smalle tienden

waren in oorsprong kerkelijke belastingen ten behoeve van de pastoor (AGN III 1982, p.
448 en 449, noot 36).

76 Kossmann-Putto a.w. (noot 59), p. 36 en 37.
77 Dit was overigens rond 1352bepleit door Philips van Leyden (± 1326-1382) in zijn Tractatus

de cura reipublicae et sorte principantis (geschreven rond 1352, maar pas in 1516 voor
het eerst gepubliceerd; herdruk 's-Gravenhage 1900).

78 Zie hierover uitvoerig Van Caenegem 1980, p. 217-223 en FruinlColenbrander 1980, p.
91 en 92.
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Van grote betekenis voor het Bourgondische staatsbestuur was het ambt
van kanselier, dat door Filips de Stoute in 1385 - opnieuw - werd
ingesteld. De kanselier was hoofd van de kanselarij. Deze kanselarij bestond
uit een aantal universitair opgeleide juristen die de status van ambtenaar
en de titel van secretaris hadden. Meestal werd een secretaris, de signant
en finances, door de hertog bevoegd verklaard aIle zaken en oorkonden
van financiele aard te beheren. Hiernaast kende de hertog een hofraad of
nostre conseil waarin de raadsheren-kamerlingen onder leiding van de
kanselier of zijn plaatsvervanger vergaderden en met de vorst aIle problemen
bespraken. Weliswaar was het regeren een persoonlijke zaak van de hertog
maar elke kwestie werd vooraf in de 'raadkamer' besproken zodat de
hofraad het karakter kreeg van een regeringsraad. Na 1435 trad er binnen
de hofraad een zekere specialisatie en taakverdeling op. Dit bleek het eerst
en het duidelijkst voor de rechtspraak en leidde tot het ontstaan van de Grote
Raad, die zich geleidelijk afsplitste vande hofraad in de periode 1435-1445.
In 1473 kreeg de Grote Raad de titel van Parlement van Mechelen en werd
hij verantwoordelijk voor vrijwel de gehele centrale Bourgondische
rechtspraak." De hofraad bleef weI verantwoordelijk voor het voeren van
het financiele beleid en de algemene politiek. Ook hier trad geleidelijk
specialisatie op en onder Karel de Stoute zou de defmitieve splitsing
plaatsvinden. Aanvankelijk hield de hofraad zich niet bezig met het
uitoefenen van controle op het fmancieel beheer van de algemeen-ontvanger
van aIle financien, Deze controle was toevertrouwd aan de thesaurier of
gouverneur-generaal van de financien, Een man kon echter moeilijk het
overzicht houden en mede daardoor waren de Bourgondische financien vaak
een chaos. Na een mislukte poging in 1447 werd in 1457 door Filips de
Goede uit de hofraad een vaste commissie voor de financien opgericht.
Deze commissie had tot taak de algemeen-ontvanger en zijn ondergeschikten
te controleren en werd belast met de rechtspraak omtrent financiele kwesties.
In 1468 werden weer commissarissen uit de hofraad aangesteld om het toe-
zicht op de financien uit te oefenen en werd naast de algemeen-ontvanger
een argentier, betaaimeester aangesteld die de sommen uitgaf die hij zelf
van de ontvanger ontving.

Geleidelijk gingen de commissarissen in een aparte kamer van het hof
vergaderen en in 1473 werd dan ook de 'kamer van financien' een vaste

79 Zie hierover uitvoerig J. van Rompaey, De Bourgondische staatsinstellingen, in: AGN IV
1980, p. 144-148 en De Monte ver LoreniSpruit 1982, p. 200 en 201 waar wordt gewezen
op het verschil in houding in Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden I.o.v. het Parlement
van Mechelen. AIleen Holland en Zeeland hebben zich uiteindelijk aan de rechtsmacht van
dit college onderworpen.
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residentie gegeven in Mechelen naast het parlement en de Rekenkamer,
die daar ook werd gevestigd. Tegelijkertijd reorganiseerde Karel de Stoute
de 'kamer van financien' door voortaan een onderscheid te maken tussen
de gewone financien (of het domein) en de buitengewone financien (of de
beden). Zo werden in Mechelen twee kamers geinstalleerd: een Kamer van
de Schatkist bestaande uit twee thesauriers van het domein en een Kamer
van de Beden bestaande uit twee generaals van de beden. Beide kamers
hielden derhalve toezicht op de uitgaven. De Rekenkamer controleerde de
inkomsten. Dit systeem verdween weer krachtens het Groot Privilege van
1477 en men keerde terug naar het stelsel van commissarissen van 1468.
De functie van argentier werd opgeheven en men benoemde nu boven de
commissarissen een superintendent die de algehele supervisie over de
financien kreeg. Deze functionaris leek zich te ontwikkelen tot een minister
van financien maar in 1487 wijzigde Maximiliaan van Oostenrijk dit systeem
weer en richtte een Raad van Financien op. Deze raad beschikte over een
eigen secretariaat en was vrijwel onafhankelijk van de hofraad."

De controle op het financiele beheer door de ambtenaren van de hertogen
van Bourgondie was in handen van Rekenkamers. Vlaanderen had sinds
1386 zijn eigen Rekenkamer in Rijsel. De bevoegdheden van de Rijselse
Rekenkamer werden later uitgebreid tot Artesie, Henegouwen, Namen en
Picardie. In 1404 volgde de oprichting van de Rekenkamer voor Brabant
en Limburg, eerst in Vilvoorde, later in Brussel. Deze Rekenkamer werd
later ook bevoegd verklaard voor Luxemburg. In 1447 volgde tenslotte
een afzonderlijke Rekenkamer voor Holland en Zeeland te Den Haag. In
1463 werden de Hollandse en Brabantse Rekenkamers samengevoegd tot
een Rekenkamer in Brussel en in 1473 was er sprake van een Rekenkamer
in Mechelen voor de Nederlanden. In 1477 werden de oude drie Rekenka-
mers in Rijsel, Brussel en Den Haag hersteld. In 1559 volgde tenslotte de
oprichting van de Gelderse Rekenkamer in Amhem."

Een laatste en belangrijke reorganisatie van het centrale bestuur kwam
tot stand in 1531 onder Karel V. Allereerst regelde hij de landvoogdij,
hetgeen betekende dat bij afwezigheid en ter vervanging van de landsheer
een landvoogd kon optreden zoals Maria van Hongarije dan ook als land-
voogdes over de Nederlanden zou regeren tussen 1531-1555. Ten tweede
werd de hofraad nu ook formeel opgesplitst in een drietal regeringsraden:
de Raad van State, de Geheime Raad en de Raad van Financien, De Raad
van State was een adviescollege bestaande uit de aanzienlijksten van het

80 Van Rompaey a.w. (noot 79), p. 148-150.
81 Zie hierover uitvoerig Brokken en De Schepper a.w. (noot 64) p. 38-53.
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land en was be last met het adviseren over alle belangrijke regeringszaken. 82

De Geheime of Secrete Raad, bezet door juristen, was een juridische
adviescollege en was belast met de supervisie op justitie en politie. De Raad
van Financien werd belast met het beheer van de domeinen, de inkornsten
van de landsheer, de muntuitgiften, de bede - onderhandelingen en -
contracten en hij oefende toezicht uit op de vier, en later vijf, rekenkamers
in de gewesten. Verder was de Raad belast met de verificatie van de uitga-
ven."

Hiervoor is reeds kort aangestipt dat in de loop van de hier beschreven
landsheerlijke periode een overgang van de oude feodale leenstaat naar de
standenstaat is te constateren. Geleidelijk waren derhalve de macht en in-
vloed van de standen toegenomen. Dit blijkt onder meer uit het feit dat
de vorst bij zijn beleid steeds meer rekening diende te houden met de
opvattingen van adel, geestelijkheid en steden. Met name gold dit ten
aanzien van de besluitvorming rond de buitengewone beden. Reeds vanaf
1346 kwamen de standen regelmatig bijeen, ook al verschilde dit natuurlijk
van gewest tot gewest." Dit proces werd versterkt door het feit dat einde
14e eeuw en in de 15e eeuw buitengewone beden zeer gebruikelijk waren
en regelmatig werden geheven. Zo was het in de periode 1436-1444 reeds
enkele malen voorgekomen dat de Staten van de gewesten beden van de
landsheer weigerden omdat men niet kon instemmen met de buitenlandse
politiek van hem. Bovendien stegen de uitgaven in de periode tussen 1466
en 1473 explosief zodat de beden steeds omvangrijker werden en gewestelij-
ke staten en de uit en door hen samengestelde Staten-Generaal meer invloed
konden uitoefenen. Deze Staten-Generaal was de - latere - aanduiding
voor de vergadering van afgevaardigden van de Staten van het hertogdom
Brabant, de graafschappen Vlaanderen, Artois, Henegouwen, Holland,
Zeeland en Namen en van afgevaardigden van de steden Rijsel, Dorvaai
en Orchies, Mechelen en van het land van Boulogne." Voor het eerst
werd deze vergadering door hertog Filips de Goede te Brugge bijeengeroe-
pen op 9 januari 1464. De vorst zou vooral dit college benaderen indien

82 Zie hierover uitvoerig H. de Schepper, De Raad van State in de landsheerlijke Nederlanden
en zijn voortgang op gescheiden wegen, 1531-1588/1948, in Raad van State 1981, p. 3-35.

83 Zie hieroveruitvoerig W. Prevenier, Financienen boekhouding in de Bourgondische periode,
nieuwe bronnen en resultaten, in: Tijdschrijt voor geschiedenis 1969, p. 469-481 en
FruinlColenbrander 1980, p. 109-113.

84 Gosses/Post 1959, p. 182-185.
85 C. van de Kieft, De Staten-Generaal in het Bourgondisch-Oostenrijkse tijdvak (1464-1555),

in Fockerna Andreae/Hardenberg 1964, p. 1 en J. van den Nieuwenhuizen, Het ontstaan
der Staten-Generaal in de Nederlanden in 1464, in: Tijdschrift voor geschiedenis 1959, p.
245-250.
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hij om geld en middelen verlegen zat en dit niet kon krijgen van de
gewestelijke Staten zulks werd een vast gebruik vanaf 1493.86 Steeds
veelvuldiger en intensiever moest tussen de hertog van Bourgondie - en
met name dan de kanselier als zijn vertegenwoordiger - en de Staten-Gene-
raal onderhandeld worden over de omvang van de beden en vooral over
de daaraan verbonden voorwaarden. Zo stonden de Staten-Generaal in 1473
een bede tot een zeer hoog bedrag voor 6 jaar toe, maar verschillende Staten
behielden zich rechten voor ten aanzien van de wijze van heffmg en van
de militaire dienstverplichtingen. Bovendien werd de verdeling van het
totaalbedrag over de gewesten (repartitie) vastgesteld." Begin 16e eeuw
zijn diverse voorbeelden te zien van weigeringen van de Staten-Generaal
om met extra beden van de vorst in te stemmen." Een reden hiervoor
was dat de belastingdruk in het algemeen zeer zwaar was en in het bijzonder
drukte op de ambachtslieden, in die tijd de lagere klasse. Uit die kringen
kwam het felste verzet tegen de beden. 89 De spanningen die dat opleverden,
zouden later mede de aanleiding vormen voor de Opstand tegen Filips II.
Een voorbeeld van een niet-toegestane bede zien we in 1535, toen de Staten-
Generaal weigerden middelen te verschaffen voor een permanent leger.
Men voelde niets voor de consequenties van een dergelijke toezegging,
namelijk permanente belastingen. De enkele keer dat de Staten-Generaal
een bede toestonden, deed men dat op voorwaarde dat het eventuele
overschot in handen van de Staten zouden blijven. Dit was niet onbelangrijk
omdat de Staten nu een eigen fmancieel apparaat konden opbouwen. Met
andere woorden, men was zodoende in staat eigen organen te creeren waar
de centrale regering geen vat op had."

In de tweede helft van de 16e eeuw zouden alle spanningen tot
uitbarsting komen. In de periode 1542-1556 werden verscheidene beden
aan de Staten-Generaal voorgelegd. Na langdurige onderhandelingen werden
de beden weliswaar toegestaan maar onder strikt geformuleerde voor-
waarden. Bovendien werden in deze periode herhaalde pogingen ondemomen
om een algemene en eenvormige belasting in te voeren. Deze mislukten

86 Idem. p. 19.
87 Idem, p. 10; het bedrag was 500.000 kronen per jaar en diende alle lopende beden te

vervangen.
88 Idem, p. 19-21.
89 Zie hierover uitvoerig M. Baelde, Financiele politiek en domaniale evolutie in de Nederlanden

onder Karel V en Filips II (1530-1560), in: Tijdschrijt voor geschiedenis 1963, p. 14-33
en vooral Maddens 1978, p. 412-416 en J.D. Tracy, The taxation system of the country
of Holland during the reigns of Charles V and Philips II, 1519-1566, in: Economisch en
Sociaal-Historiscn Jaarboek 1985, p. 71-97.

90 Aldus Van de Kieft a.w. (noot 85), p. 26; zie ook Grapperhaus 1989, p. 133.
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echter alle." In 1557 dacht de Spaanse koning Filips II (1555-1581) een
succes te behalen door de Staten der Gewesten rechtstreeks te benaderen
met het verzoek afgevaardigden te sturen naar een vergadering van de
Staten-Generaal om met de regering in gezamenlijk overleg een einde te
maken aan de financiele chaos. De afgevaardigden arriveerden in Brussel
echter zonder volmacht en het overleg leverde aanvankelijk dan ook niets
op. Uiteindelijk brachten de Staten-Generaal een 'generaal advies' uit
waarin een negenjarige bede (beter bekend als de novennale) aan Filips
II werd toegestaan onder de conditie dat de Staten van de gewesten zelf
met de inning en de uitkering van de gelden (f. 800.000,-- per jaar) zouden
worden be last. 92 Hierna kwamen de Staten-Generaal in de periode tussen
1559 en 1569 niet meer bijeen.

Intussen brak de opstand tegen de Spaanse overheersing uit. De rebellie
werd ingeluid met de beeldenstorm in 1566. am aan de opstand het hoofd
te bieden stuurde Filips II in 1567 Fernando Alvarez de Toledo, hertog
van Alva (1507-1582) naar de Nederlanden als landvoogd. Een van de
voorstellen van Alva was de invoering in de Nederlanden van directe en
algemene belastingen, dit naar het Spaanse voorbeeld van de alcabalas,
een directe belasting. Een dergelijke maatregel werd voor het eerst
opgenomen in een koninklijke instructie aan Alva van 1568. De achter-
liggende gedachte was om door zo'n belasting een einde te maken aan het
systeem van beden en zodoende de centrale regering in Brussel minder
afbankelijk te doen zijn van de medewerking van de gewestelijke Staten. 93

In maart 1569 diende Alva zijn plan in bij de Staten-Generaal, die hiertoe
op 21 maart in Brussel bijeen kwamen. Het voorstel hield de invoering
in van een 100 ste penning (een (eenmalige) heffing van 1% van de waarde
van alle bezittingen), een 20ste penning (een soort omzetbelasting van 5 %
van de koopsom op de verkoop van alle onroerende goederen) en een 10de
penning (10% op de verkoop van aIle waren). De invoering van de 100ste
penning was al snel aanvaard maar de 20 ste en vooral de 10de penning
stuitten op de grote bezwaren van de afgevaardigden in de Staten-Generaal.
In augustus 1569 was er toch algemene overeenstemming over de invoering
bereikt onder de voorwaarde dat de invoering twee jaar zou worden
uitgesteld. Tijdens deze twee jaar zouden de gewestelijke Staten gezamenlijk
twee miljoen gulden per jaar opbrengen." Op 31 juli 1571 werden de

91 Grapperhaus 1989, p. 136 en 137.
92 H. Smitskamp, Vanlotwisselenmenigerleigeval (1555-1593),in Fockema AndreaelHarden-

berg 1964, p. 32 en Grapperhaus 1989, p. 136 en 137.
93 Grapperhaus 1984, p. 95-101.
94 Zie hierover uitvoerig Grapperhaus 1984, p. 106-118 en p. 125-148.
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twintigste en tiende penning ingevoerd." De invoering van met name de
tiende penning verhevigde de opstand in hoge mate. In 1572 wilde Alva
overgaan tot de inning van deze belasting maar door hevig verzet en
sabotage ter plaatse in vrijwel alle gewesten is dit nooit gelukt. Ook de
'afkoopsom' van twee miljoen per jaar is nooit gemd in verband met het
gebrek aan overeenstemming over de quoten per gewest. 96 Uiteindelijk
deelde Alva in de zomer van 1572 mee de tiende penning te willen afschaf-
fen." Inmiddels was de opstand in volle omvang losgebarsten, hetgeen
in de literatuur algemeen wordt gezien als het begin van de Tachtigjarige
oorlog. 98'

4.2.3. Onajhankelijkheid en Republiek (1576-1795)

In 1576 brak er een belangrijk jaar aan voor de Staten-Generaal." Na
de plotselinge dood van de opvolger van Alva, Requesens in maart 1576,
verkeerde de Spaanse regering in complete ontbinding. Op initiatief van
de Staten van Brabant werden de Staten-Generaal in Brussel bijeen geroepen.
Op 8 november werd de Pacificatie van Gent opgesteld. Deze verklaring
was in essentie een vergelijk tussen de Staten van de niet-opstandige
gewesten en de Staten van het opstandige Holland en Zeeland inzake de
vorming van een Unie en de schikking van de religieuze meningsverschiIlen
tussen het Noorden en het Zuiden. Met name de privileges van de gewesten
werden in de verklaring gewaarborgd.l'" Het belang van deze verklaring
is gelegen in het feit dat de Staten-Generaal nu voor het eerst als mederege-
rend lichaam optraden. Zo besliste men onder meer over het werven van
troepen, het lenen van geld en het heffen van belastingen door middel van
beden, generale rniddelen en honderdste penningen. Bovendien slaagde men

95 Plakkaat van 31 juli 1571, opgenomen in Grapperhaus 1984, p. 317-321.
96 Grapperhaus 1984, p. 210-241 en p. 245-274.
97 Officieel is de tiende - en de twintigstepenning - op 7 juni 1574 afgeschaft (zie Grapperhaus

1984, p. 277).
98 Zie hierover het gezaghebbende artikel van R. Fruin, Het Voorspel van den Tachtigjarigen

oorlog (1859/60), in Fruin I 1900, p. 266-449. Fruin laat de Tachtigjarige oorlog in 1568
aanvangen. Als achtergrond van dit conflict ziet hij het streven naar meer centralisatie door
de Bourgondische en Habsburgse vorsten en het particularisme van de Staten, stadsbesturen
en edelen steunend op lokale privileges en stadsvoorrechten met e1kaar botsen.

99 Zie over deze caesuur N. Japikse, De Staten-Generaal van 1576, in: Bijdrage Vaderlandse
Geschiedenis en Oudheid, deel 3, 1916, p. 1-34.

100 Zie hierover uitvoerig H.A. Enno van Gelder, De Vrede van Gent, in: Historische opstelLen
aangeboden aan J. Huizinga, Haarlem 1948, p. 84-115 en Fruin/Colenbrander 1980, p.
164-166.
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erin alle gewesten een financiele bijdrage te laten leveren aan de Unie.101

Hierna volgden de ontwikkelingen elkaar snel op. Ze culmineerden in de
Unies van Utrecht en Atrecht gesloten in januari 1579, vervolgens in het
Plakkaat van Verlatinge van 1581 en tenslotte in het bestaan van de
Republiek als onafhankelijke staat sedert 1588. In deze warrige periode
deed zich een niet onbelangrijke ontwikkeling voor op het terrein van de
staatsinkomsten.

Na het verdrijven van de Spaanse landvoogd boden de opstandige
gewesten op 12 mei 1585 de soevereiniteit aan koningin Elisabeth van
Engeland aan. Elisabeth aanvaardde de soevereiniteit niet maar beloofde
wel de Nederlandse gewesten militair en fmancieel te ondersteunen tegen
de Spaanse aanvallen. Hiertoe zond ze 6. 000 man hulptroepen onder leiding
van Leicester'?' naar de Nederlanden. Leicester kreeg al snel volmachten
op alle terreinen, echter niet ten aanzien van de financien. Op dit terrein
hielden de gewestelijke Staten het heft in handen. Als belangrijke bronnen
van inkomsten van de gewesten kende men de convooien en licenten. Toen
de Nederlandse gewesten in 1572 in opstand kwamen, vroeg men zich af
in hoeverre men met de vijand en vijandige steden nog handel kon drijven.
In feite was er een conflict tussen het belang om de bevolking te beschermen
tegen de vijand en het belang van de machtige koopmansstand om handel
te drijven en met de opbrengst ervan de oorlog voort te zetten. In Zeeland
had men de volgende oplossing geconstrueerd. Opstandige steden in Zeeland
sloten vrij snel na 1572 de Schelde-monding af waardoor de toegang tot
de haven van Antwerpen werd beheerst. Als snel gingen de Zeeuwen, die
dringend om geld verlegen zaten, voor de doorvaart een vergunning eisen
waarvoor een bepaald bed rag moest worden betaald. De opbrengsten van
deze verlofgelden werden meestal licenten genoemd en aangewend voor
de bekostiging van de oorlogsschepen die de Schelde moesten afsluiten.
Later namen de Staten van Zeeland de hefting van de licenten over en
daarmee werd deze bron van inkomsten een gewestelijke aangelegenheid.
AI snel volgden de Staten van Holland dit Zeeuwse voorbeeld en besloten
beide gewesten ook licenten te heffen op de invoer van goederen uit de
Spaans gebleven Nederlanden. Ongeveer tegelijkertijd ontstond in Holland
het systeem van de convooien. Reeds geruime tijd voeren Hollandse
kooplieden op zee in convooi om daarmee de kans op kaping door zeerovers
te verkleinen. Later werd een convooi handeJsschepen begeleid door

101 Japikse a.w. (noot 99), p. 29 en 30 en Smitskamp a.s. (noot 92), p. 40-44.
102 Robert Dudley, earl of Leicester, Baron Denbigh (1532/34-1588), adviseur, vertrouweling

en waarschijnlijk tevens rninnaar van koningin Elisabeth.
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oorlogsschepen. Hiervoor moest natuurlijk worden betaald. Aanvankelijk
gebruikte men hiervoor de term geleidegelden maar al snel kwam de term
convooien in gebruik. In 1572 werd de inning van de convooien ook een
provinciale aangelegenheid.!" Het systeem van convooien en licenten
zou de enige uniforme wijze van belastingheffmg zijn tijdens de Republiek
tot 1795. Als generaliteitsmiddelen werden ze in 1582 definitief.

Landvoogd Leicester trachttte door middel van de oprichting van een
Kamer voor Financien op 26 juni 1586 greep te krijgen op de rekeningen
van de belastingambtenaren en de boeken van de kooplieden. De poging
mislukte echter reeds na enkele maanden omdat de gewesten, de Raad van
State en de rijke kooplieden zich volledig verrast voelden en verzet
aantekenden.'?' am toch aan inkomsten voor de oorlog te komen, stelde
Leicester precies een maand later, op 26 juli 1586, admiraliteitscolleges
in die belast werden met de heffmg van de convooien en licenten. De
colleges zouden, elk binnen een eigen gebied, verantwoordelijk zijn voor
de oorlogsvloot en de verdediging van de kusten en havens. Als inkomsten
kreeg men de beschikking over de in het gebied geheven convooien en licen-
ten. Wat men overhield moest naar andere adrniraliteitscolleges die een
tekort hadden worden overgemaakt en indien er dan nog geld over was,
zou dat ter beschikking van de Staten-Generaal worden gesteld. Er waren
echter voortdurend tekorten en nooit overschotten. Voor de inning, admi-
nistratie, geschillenbeslechting e.d. werd een Instructie vastgesteld.l'"
In 1597 werden de admiraliteitscolleges formeel onder het gezag van de
Staten-Generaal gesteld. De gewesten behielden echter in feite grote invloed
op 'hun' admiraliteiten.l'" Overigens dient er op gewezen te worden dat
in vele gewesten de kunst van het composeren'" bestond. Dit hield voor
het onderhavige geval in dat men zichzelf de vrijheid gunde (het was formeel
immers verboden) het gewicht en de waarde van de lading waarop de
tarieven van de convooien en licenten van toepassing waren, vast te stellen.
Dit composeren resulteerde - tot in de 19de eeuw - in het aantrekken

103 Zie hierover uitvoerig Grapperhaus 1986, m.n. p. 15 en 16.
104 Idem, p. 24 en 25.
105 Idem, p. 27.
106 Idem, p. 34 en zie over het falen van de admiraliteitscolleges en de vee1 voorkomende fraude

Slingelandt IV 1785, p. 289-354. Inmiddels had Leicester eind 1587 de Nederlanden verlaten
en overleed - vrij plotseling - in zijn eigen huis in 1588.

107 De term compositie of compositiebevoegdheid betekende tijdens de Republiek gewoonlijk
dat officieren van justitie belang hadden bij het al dan niet voorbrengen van zaken aangezien
zij een deel van de opge\egde boeten als persoonIijke inkomsten mochten behouden. Dit
werkte een zekere mate van corruptie in de hand (Fockema Andreae 1969, p. \36).
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van handelsstromen naar het eigen gewest. Ook dit systeem ondermijnde
het centraal gezag van de Unie.108

Alvorens dieper in te gaan op de financien van de Republiek dient allereerst
een aantal opmerkingen te worden gemaakt over de ontwikkeling van de
staatsinstellingen tijdens de hier beschreven periode. Indien 1588 als
uitgangspunt voor het ontstaan van de onathankelijke RepubJiek der Zeven
Verenigde Nederlanden wordt genomen'?", dan zijn de hierna volgende
staatsinstellingen van belang geweest voor de financien van de Republiek.
Allereerst speelden de Staten-Generaal een rol. Ontstaan in 1464 aan het
einde van de landsheerlijke periode kregen de Staten-Generaal na het vertrek
van Leicester het opperste gezag in 1587-1588. Tevens vonden de Staten-
Generaal een vaste samenstelling: Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht,
Friesland, Overijssel en in 1595 Stad en Lande (Groningen)."? Den Haag
werd de vaste vergaderplaats en vanaf 1593 waren de Staten-Generaal
permanent bijeen (tot 1 maart 1796). De Staten-Generaal bleven echter wel
een vergadering van gecommitteerden van de gewestelijke Staten. De leden
stemden met last en ruggespraak.!" Verder schreef artikel IX van de
Unie van Utrecht voor dat eenstemmigheid was vereist ten aanzien van
resoluties over oorlog en vrede en de invoering van belastingen. Tijdens
de RepubJiek zijn weI eens pogingen ondernomen om de Staten-Generaal
sneller en doelmatiger te laten functioneren. De belangrijkste was in dit
verband de instelling van het secreet besogne (geheime vergadering) tijdens
het stadhouderschap van Frederik Hendrik (1625-1647). Dit secreet besogne
was samengesteld uit negen personen (twee Hollanders, waaronder de
raadpensionaris, een gedeputeerde per provincie en de griffier) en belast
met het afdoen van geheime zaken en gevolmachtigd tot finale resolutie.
Het secreet besogne verdween weer maar onder raadpensionaris Johan de
Witt (1653-1672) werden veelvuldig besognes of commissies gevormd.

108 Grapperhaus 1986, p. 35 en 36.
109 De vraag is omstreden wanneer het ontstaan van de Nederlandse staat moet worden bepaald.

Van der PotlDonner/Prakke (1989, p. 105) houden her op 1579, Oud (I 1967, p. 1) houdt
her op 21 november 1813 en Kortmann (1990, p. 3-7) vindt het begrip staat van weinig
belang. Zie hierover in relativerende zin Van der Hoeven 1988, p. 9-13.

110 In deze volgorde, ook met betrekking tot de stemprocedure.
III Hierover uitvoerig I. Scheffer, Naar consolidatie en behoud onder Hollands leiding (1593-

1717), in Fockema Andreae/Hardenberg 1964, p. 64-69. Formeel werd de Staten-Generaal
genoemd 'het Collegie der gecommitteerden van de nader geunieerde provincien' in plaats
van de 'Vergadering der staten van aile de Nederlandsche gewesten' van v66r 1576.
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Een daarvan was in ieder geval belast met de financien. Na 1672 werden
de besognes niet meer gemachtigd tot finale resolutie.!"

Naast de Staten-Generaal vervulde de Raad van State een belangrijke
rol in het staatsbestel van de Republiek. De Raad van State heeft na 1588
geen bestuursmacht gekregen, zoals aanvankelijk wel beoogd was, omdat
de geunieerde gewesten deze hem nooit hebben willen geven. De Staten-
Generaal bepaalden de bevoegdheden van de Raad en stelden een Instructie
vast die formeel niet bindend was, maar weI steeds kon worden aangepast
aan de behoeften. De Raad van State had twee taken: het opstellen van
resoluties in de vorm van een advies aan de Staten-Generaal en het uitvoeren
van de besluiten van Hunne Hoog Mogenden. Deze beide taken werden
geleidelijk van minder gewicht toen in de loop van de tijd aparte organen
werden opgericht met een specifieke doelstelling. In dit verband moet men
denken aan de Generaliteitsrekenkamer, de generaals van de Munt en de
commiezen-generaal van de convooien en ticenten.!" De leden van de
Raad van State konden tijdens de Republiek sterk van aantal en achtergrond
wisselen. De kern van de Raad werd in ieder geval gevormd door de twaalf
leden van de Verenigde Provincien.!" De belangrijkste ministers (amb-
tenaren) van de Raad van State waren de thesaurier-generaal, de secretaris
en de ontvanger-generaal, De thesaurier-generaal was een belangrijk en
invloedrijk persoon en werd algemeen gezien als de 'eerste minister van
de Vnie'.115 Deze functionaris was mede belast met de opstelling van
de staat van ooriog en de generate petitie (zie hieronder). Hierna kwam
in de hierarchie, afgezien van de secretaris die weinig met de financien
had te maken, de ontvanger-generaal, Deze functionaris was geen
beleidsambtenaar maar meer een financieel-technisch expert. Hij werd bijge-
staan door een staf van in totaal 12 tot 20 medewerkers die onder meer
toezicht uitoefenden op de ontvangers en rentmeesters van de Generaliteit
en de uitbetaling van soldijen en legerlasten controleerden. De ontvanger-
generaal woonde in tegenstelling tot de invloedrijke thesaurier-generaal
zelden een vergadering bij van de Raad van State en de Staten-Generaal. 116

112 A.Th. van Deursen, Staatsinstellingen in de Noordelijke Nederlanden 1579-1780, in: AGN
V 1980, p. 353 en 354 en uitvoerig De Bruin 1991, 252-281.

113 Idem, p. 366 en Fockema Andreae 1969, p. 19-24.
114 Holland 3, Zeeland en Friesland ieder 2, Utrecht en Overijssel elk een, Gelderland

aanvankelijk 2 en Stad en Lande 1 lid/leden.
115 Slingelandt III 1785, p. 259-264 en A.Th. van Deursen, De Raad van State onder de

Republiek 1588-1795, in Raad van State 1981, p. 59.
116 Idem, p. 60 en 61. Dankzij de biografie van een ontvanger-generaal ornstreeks 1700 zijn

we iets meer van de aard van deze functie te weten gekomen, zie De Muinck 1965, m.n.
p. 15-27. Zie tevens Slingelandt Il 1784, p. 173-175 en Marjolein 't Han, Staatsfinancien
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In de loop van de tijd groeide binnen de Raad van State een college van
vier personen uit tot een soort kabinetsregering die het beleid voor een
belangrijk deel bepaalden. Deze vier personen waren de raadpensionaris
van Holland, de griffier van de Staten-Generaal, de thesaurier-generaal
en de secretaris van de Raad van State"? De raadpensionaris was overi-
gens niet direct betrokken bij de financien maar assisteerde bij het be-
heer.lIs

In het begin van de 17de eeuw werden de oude drie Rekenkamers
vervangen door een rekenkamer, de Generaliteitsrekenkamer."? Reeds
uit de Instructie van de Raad van State van 12 april 1588 bleek dat de Raad
belast was met het beheer van de financien en dat een op te richten
Generaliteitsrekenkamer be last zou worden met de controle. Aanvankelijk
werd dit controlewerk verricht door de Raad van State en de Staten-
Generaal. Op 5 november 1607 werd door de Staten-Generaal een Instructie
voor de Generaliteitsrekenkamer vastgesteld. De Instructie bepaalde dat
de rekenkamer uit 14 personen zou worden samengesteld (twee afgevaar-
digden per provincie). Hun taak bestond erin de betalingen van de Unie
te controleren en daardoor tevens na te gaan of de gewesten hun bijdrage
aan de generaliteitsuitgaven voldaan hadden. Men werkte met' twee tafels' :
een tafel diende voor het horen van de rekeningen van de ontvanger-generaal
en de tweede tafel diende voor de controle van de betalingen van de
gewesten. De rekenkamer was bovendien gemachtigd bij rekenposten
loquaturs of bezwaren aan te tekenen.l" In praktijk zou het echter tot
1693 duren alvorens de rekenkamer ten volle de ontvangsten en uitgaven
van de Generaliteit bij de ontvanger-generaal, de admiraliteiten en de
bijzondere provincies (de Generaliteitslanden) kon controleren. Tot ditjaar
was er derhalve geen sprake van een centraal kasbeheer van de Generali-
teit. 121

De inkomsten van de Generaliteit waren vierderlei'":
a. de generale rniddelen (de convooien en licenten);

als familiezaak tijdens de RepubJiek: de onrvangers-generaal Doubleth,in Fiscaliteit in
Nederland 1987, p. 57-63.

117 Van Deursen a.w. (noot 112), p. 361 en 362.
118 Gabriels 1990, p. 147-157.
119 Zie over het einde van de landsheerlijke rekenkamer BrokkeniDe Schepper a.w. (noot 64),

p. 53-56.
120 A.H. Huussen jr., De Generaliteitsrekenkamer, 1608-1799, in Margry e.a. 1989, p. 69.
121 Fockema Andreae 1969, p. 22 en 23.
122 Zie Slingelandt III 1785, p. 73 e.v. en p. 146.
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b. de gelden die door de zeven gewesten en het landschap Drente werden
opgebracht;

c. de gelden afkomstig uit de generaliteitslanden en
d. de toevallige inkomsten.

Ten aanzien van de generale rniddelen kan worden gesteld dat de hiervoor
besproken convooien en licenten de enige vorm van belasting was die aan
de artikelen V en VI van de Unie van Utrecht (zie hiervoor 4.1.1.2)
voldeden.!" Tot de tweede soort van inkomsten behoorden de bijdragen
van de gewesten aan de generaliteit. Deze bijdrage waren gebaseerd op
de inkomsten uit provinciale belastingen en kenden derhalve grote verschil-
len tussen de provincies onderling.!" Bij het bepalen van de hoogte van
de bijdragen van de provincies werd teruggegrepen op het oude quotenstelsel
uit de landsheerlijke periode. De verdeling van de quoten over de gewesten
werd voor het eerst bij resolutie van de Staten-Generaal op 19 maart 1583
vastgesteld.!" Na jarenlange onenigheid tussen de gewesten werd men
het in 1616 eens over een verdeling, die vervolgens vrijwel de gehele
periode van de Republiek van kracht is gebleven. Derhalve kan voor de
periode 1616-1792 de volgende quotentabel worden aangehouden:
Holland ruim 58 %
Zeeland ruim 9 %
Gelderland ruim 5 %
Utrecht bijna 6%
Friesland ruim 11%
Groningen bijna 6 %
Overijssel ruim 3%
Drente bijna 1%

Pas in 1789 werden ook de Generaliteitslanden aangeslagen en in 1792
volgde een laatste herziening van de verde ling van de quoten over aIle
gewesten.!"

De derde bron van inkomsten waren de gelden aikomstig uit de
Generaliteitslanden, zijnde Staats-Brabant, Staats-Vlaanderen, Staatse-Landen
van Overmaze en Staats Opper-Gelderland. Formeel waren het de Zeven
Provincien die het oppergezag uitoefenden over het zogenaamde 'district
van de Generaliteit' . Zo moesten de Staten van de stemhebbende gewesten

123 Grapperhaus 1989, p. 203-207.
124 Zie hierover uitvoerig Engels 1862, p. 56-144.
125 Groenveld/Leeuwenberg 1979, p. 147 en 148.
126 Zie hierover Fritschy 1988, p. 32 en 33.
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ook consenteren in aIle petities en de heffing en continuering van belastingen
in de Generaliteitslanden. In de praktijk echter oefende de Raad van State
het werkelijke bestuur uit. 127

De vierde en laatste bron van inkomsten waren de toevallige inkomsten
waartoe behoorden de giften (subsidies) van vreemde mogendheden, de
aangeslagen goederen in het district van de Generaliteit en de brandschattin-
gen, vrijwaringen e.d. Deze laatste vorm van inkomsten kwam voort uit
betalingen afkomstig uit vijandelijk bezet gebied in tijden van oorlog.!"

Wat betreft de regeling van de uitgaven van de Unie kan het volgende
worden opgemerkt. Vooropgesteld dient te worden dat de uitgaven van
de Generaliteit bij petities en resoluties werden vastgesteld. De Raad van
State formuleerde de voorstellen en de Staten-Generaal dienden de petities
in te willigen. Noodzakelijk was echter dan weI, dat de gewesten zich
verbonden tot het voldoen van hun overeenkomstige quoten. Reeds in de
tijd van landvoogd Leicester werden de uitgaven van de Unie jaarlijks door
de Raad van State begroot. In 1590 heette een dergelijk uitgavenvoorstel
zoals door de Raad van State bij de Staten-Generaal ingediend generale
petitie. Vanaf 1595 werd deze generale petitie begeleid door een memorie
van toelichting, de staat van oorlog geheten. De generale petitie gaf een
totaalbedrag van de uitgaven weer. Een nauwkeurig specificatie per
onderdeel (de generale petitie was onderverdeeld in tien tot twaalf
punten 129) werd gegeven in de staat van oorlog. In dit stuk stonden aIle
uitgaven afzonderlijk vermeld en werd ook aangegeven welke provincie
elke afzonderlijk vermelde uitgave voor zijn rekening diende te nemen.
Voor het overgrote dee I betaalden de provincies hun bijdragen dan
rechtstreeks aan de betrokkenen en niet aan de centrale kas van de
Generaliteit. Behalve de bijdragen van de gewesten vroeg de generale petitie
bovendien consent voor de heffing en continue ring van de belastingen die
namens de Generaliteit werd geheven (de convooien en licenten) en in tijden
van oorlog ook consent voor brandschatting in vijandelijk gebied.

In november werden de generale petitie en - later - de staat van
oorlog door de Raad van State ingediend bij de Staten-Generaal ten behoeve
van het daarop volgende kalenderjaar. Reeds in 1588 stelde de Staten-
Generaal een commissie uit hun midden samen die belast was met de
voorbereiding van de resolutie die de generale petitie moest bekrachtigen.

127 Zie hierover uitvoerig Slingelandt III 1785, p. 129-173.
128 Merkus 1863, p. 45.
129 Zoals primair de vaste kosten voor de !andsverdediging die verreweg het grootste dee! van

de uitgaven opslokte. Andere posten konden van jaar tot jaar verschillen.
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Deze commissie voerde hiertoe overleg met de Raad van State en pas na
volledige overeenstemming kwam de generale petitie in stemming in de
Staten-Generaal. De achterliggende gedachte van dit 'commissoriaal maken'
van de besluitvorming rand de financien was het bevorderen van een
efficiente besluitvorming door de Staten-Generaal en de voorkoming van
te veel tijdrovende ruggespraak van de gecommitteerden met hun
gewesten.!" Na overleg met de Staten van de gewesten en de gewestelijke
delegaties konden de Staten-Generaal uiteindelijk in de lente overgaan tot
de defmitieve aanneming (consent) van de voorstellen.!" De generale
petitie werd ieder jaar ingediend, maar de staat van oorlog werd aanvanke-
lijk niet jaarlijks toegevoegd. Men trachtte zo lang mogelijk met een eenrnaal
aangenomen staat door te gaan om de onderlinge eenheid tussen de gewesten
te bewaren.!" Het naast elkaar laten bestaan van beide documenten was
in tijden van - herhaalde - oorlogen nog wel verklaarbaar maar na de
Vrede van Munster in 1648 bestond de noodzaak hiertoe niet meer. Geleide-
lijk vloeiden beide documenten dan ook ineen en vanaf 1650 werd jaarlijks
een gewone staat van oorlog ingediend met een toelichtende redenering
(generale petitiey.v" De staat van oorlog veranderde dus van aard en
werd nu zelf tot een petitie in plaats van een verde ling van reeds gecon-
senteerde lasten.!" Het is dan ook vanaf dit moment dat men met enig
voorbehoud kan gaan spreken van een begratingsvoorstel (staat) en een
memorie van toelichting (petitie). Een eigenlijke begroting en een daaraan
gerelateerd budgetrecht van de Staten-Generaal heeft de Republiek nimmer
gekend. 135 Naast deze documenten die in normale omstandigheden werden
ingediend, werd in oorlogstijden of andere bijzondere omstandigheden

130 Aldus Scheffer a.w. (noot 111), p. 88 en 89.
131 Probleem was wei dat eenstemmigheid was vereist van de gewesten conform art. IX van

de Unie van Utrecht. Een dreigend gebrek aan eenstemmigheid leidde vaak tot langdurige
onderhandelingen (zie hierover Slingelandt III 1785, p. 106 e.v.).

132 In de periode 1588-1648 is slechts in totaal twaalfmaal een staat van oorlog ingediend.
Wijzigingen hie\den Of verband met gewijzigde behoeften, Of waren noodzakelijk in verband
met een wijziging van de quotentabel (Van Deursen a.w. (noot U5), p. 78.

133 Aldus de terminologie van Merkus 1863, p. 55; Van Deursen a.w. (noot U5), p. 78 en
79 zegt het precies andersom en Fockema Andreae (1969, p. 21) stelt dat de drie aanduidingen
Unie-begroting, generale petitie of staat van oorlog aanduidingen zijn voor een en dezelfde
zaak.

134 Slingelandt II 1784, p. 41-47 en W.A. van Rappard, Welke generale petities schreef Simon
van Slingelandt, in: Nederlands Archievenblad 1969, p. 30-40.

135 Zie hierover A.Th. van Deursen, Staat van Oorlog en generale petitie in de jonge Republiek,
in: Bijdragen en mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Dr. 91, 1976,
p. 44-55.
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bovendien een extra petitie uitgebracht, de buitengewone staat van
oorlogI" Bovendien bestond de mogelijkbeid dat op initiatief van de
Staten-Generaal in de loop van een begrotingsjaar aanvullende petities door
de Raad van State werden opgesteld en ingediend. Deze suppletoire petities
waren meestal het gevolg van hogere uitgaven voor de landsverdediging. 137

Het hier geschetste financiele systeem van de Republiek functioneerde
in de 17de eeuw in het algemeen naar behoren. Aan het begin van de 18de
eeuw echter zette geleidelijk het verval in. De eerste verschijnselen traden
reeds na 1650 op toen de wanbetalingen van de gewesten aan de Unie steeds
meer toenamen. Met name Holland moest vaak de lasten dragen die de
andere provincies niet meer wens ten te voldoen. Diverse pogingen werden
ondemomen de gewesten te dwingen hun quote volledig en op tijd af te
dragen aan de Generaliteitskas. Het mocht echter niet baten.!" Rond 1700
werden gebreken van de constitutie steeds duidelijker. Met name de secreta-
ris en later thesaurier-generaal van de Raad van State Simon van Slinge-
landt!" bracht de zorg over het functioneren van het financiele stelsel
van de Republiek nadrukkelijk onder woorden. Zijn kritiek op het bestel
circuleerde in handschrift reeds in 1716 en vormde de belangrijkste
aanleiding voor de Grote Vergadering van de Staten-Generaal die van
november 1716 tot september 1717 in Den Haag werd gehouden. Mede
naar aanleiding van een advies van de Generaliteitsrekenkamer werd er
gediscussieerd over een verbetering van de financiele situatie, met name
inde vorm van bezuinigingen. De vergadering leverde echter weinig Op.140
Hiernaast dient er op gewezen te worden dat de vasts telling en inning van
de convooien en !icenten door de admiraliteitscolleges, zoals hiervoor reeds
is opgemerkt, ook niet geheel betrouwbaar verliep. In de loop van de 18de

136 Merkus 1863, p. 55.
137 Van Deursen a.w. (noot 115), p. 80.
138 Zie over deze problematiek Slinge1andt I 1784, p. 187-227 en Scheffer a.w. (noot 111),

p. 95-97.
139 Simon van Slingelandt was van 1690 tot 1725 secretaris van de Raad van Slate, van 1725

1011727thesaurier-generaal (zie noot 134) en van 1727 tol1737 raadpensionaris van Holland
(zie voor een portret: R.E. van Dilzhuyzen, Simon van Slingelandt, in Raad van Stale 1984,
p. 93-102). Hij bepleitte met name de vorming van een sterker centraal gezag door middel
van het toekennen van meer bevoegdheden aan de Staten-Generaal, her invoeren van een
systeem van meerderheidsbeslissingen in plaats van eenstemmigheid en het creeren van een
ruimere bevoegdheid van de Raad van State om de gewestelijke besturen - ten koste van
de stede1ijkebevoegdheden - te kunnen dwingen hun bijdrage aan de Unie te voldoen (recht
van parate executie). Zie Slingelandt II 1784, p. 93-116 en over zijn ideeen J.R. Thorberke,
Simon van Slingelandt's toeleg om den staat te hervormen, in De Wit/Thorbecke 1980, p.
248-265.

140 Huussen a.w. (noot 120), p. 95 en 96 en Fruin/Colenbrander 1980, p. 312-314.
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eeuw werd de toon van de generate petitie dan ook steeds bitterder. In feite
waren de voorstellen eenjaarlijks terugkerende klaagzang over de toestand
van de financien van de Republiek. Ook de herhaalde waarschuwingen van
de Generaliteitsrekenkamer mochten niet baten, de gewesten hielden vast
aan hun soevereiniteit en de Raad van State wist geen oplossing voor de
de gerezen problemen te ontwerpen.!" Bijkomend gevolg van deze ver-
wikkelingen was dat de Unie geleidelijk steeds meer geld ging lenen. Het
hele jaar door werden door de ontvanger-generaal leningen gesloten ten
laste van de Generaliteit. Oit moge voor de renteniers en effectenhandelaren
lucratief zijn geweest, voor de statenbond zou het desastreuze gevolgen
hebben.'?

Aan het einde van de 18de eeuw leek enige verbetering van de financiele
situatie mogelijk. In 1782 verscheen een belangrijke publikatie van L.P.
van de Spiegel!" getiteld 'Schets tot een vertoog over de intrinsique en
relatieve macht van de Republiek'. 144 In deze schets stelt Van de Spiegel
verregaande institutionele hervormingen van de staat voor. Met name
bepleitte hij de uitvoerende macht van de statenbond in handen te leggen
van een raad die zou moeten beschikken over - door de provincies op
te brengen - toereikende geldmiddelen. Deze gedachte, die in feite
gebaseerd was op de ideeen van Van Slingelandt, werkte Van de Spiegel
in 1783 nader uit in het geschrift 'Reflexien over de gebreken en de gesteld-
heid der regering van de republiek der Verenigde Nederlanden.l" Ook
in dit geschrift neemt Van de Spiegel de Unie van Dtrecht als uitgangspunt
en stelt hij onder meer dat de financien ongeregeld bleven omdat de
verdragstekst van de Unie van Utrecht in te grote haast was opgesteld.
Tevens keert hij zich tegen het systeem van de quoten: de te leveren bijdrage
aan de Unie zou afhankelijk moeten worden gesteld van de economische
draagkracht van de gewesten. 146 Om allereerst de schulden weg te werken,

141 Zie uit de overvloedige literatuur over de financiele achteruitgang en het institutionele
onvermogen van de Republiek: Merkus 1863, p. 58-72; J. Hovy, lnstitutioneel onvermogen
in de 18de eeuw, in: AGN IX 1980, p. 126-138 en Fritschy 1988, p. 32-73.

142 Fritschy 1988, p. 27,55 en 71; een centrale bank zoals in Engeland ontbrak immers.
143 L. P. van de Spiegel (1736-1800), secretaris van de Staten van Zeeland, in 1785 raadpensiona-

ris van Zeeland en 1787 tot eind januari 1795 raadpensionaris van Holland. Zie een portret
van hem in Fruin V 1902, p. 215-238.

144 Zie Joh. de Vries, Van de Spiegel's 'Schets tot een vertoog over de intrinsique en relatieve
macht van de Republiek (1782)', in: Economisch Historisch Jaarboek, deer 27, Den Haag
1958, p. 81-100.

145 GepubIiceerd in G.W. Vreede, mr. Laurens van de Spiegel en zijne tijdgenote (4 delen),
Middelburg 1874-1877, Deel II, p. 257-303.

146 Idem, p. 283.
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bepleit Van de Spiegel vervolgens de invoer van belastingen op het verbruik
van generaliteitsgoederen."? Naar aanleiding van deze geschriften van
de secretaris, tevens raadpensionaris van Zeeland, en de inmiddels in druk
verschenen Staatkundige Geschriften van Van Slingelandt, besloten de Sta-
ten-Generaal in mei 1785 twee cornmissies ad hoc in te stellen. De eerste
comrnissie zou het quotenstelsel moeten herzien, de tweede comrnissie kreeg
opdracht onderzoek te doen naar de generaliteitsfinancien en de instelling
van defensieraden. 148 Het resultaat was echter slechts een kleine aanpassing
van het quotenstelsel in 1792. Uiteindelijk zou het particularisme dat door
de gewesten strikt werd gevolgd, fataal worden voor de Republiek.!"
Voordat een democratisch en effectief beheer van de overheidsfinancien
mogelijk zou worden, moest eerst een fundamenteel andere inrichting van
de staat plaatsvinden.

4.2.4 Periode 1795-1813

De hier te beschrijven peri ode in het kader van de ontwikkeling van het
budgetrecht wordt primair gekenmerkt door snelle en opeenvolgende
wisselingen van de staatsinstellingen en de staatsinrichting. Toch zou de
Bataafse revolutie van 1795 vergaande consequenties hebben voor de
ontwikkeling naar de eenheidsstaat. Deze revolutie is geleidelijk verlopen.
Het regentenregime van de oude Republiek was in de loop van de 18e eeuw
gebaseerd op de macht van enkele vooraanstaande families. Patronage en
parentage waren nauw met elkaar verbonden. 150 In 1794 werden als gevoig
van de ooriog tussen Frankrijk, Oostenrijk en Pruisen, de Zuidelijke Neder-
Ianden door de Fransen bezel. Injanuari 1795 stootten de Franse troepen
door tot de Waal en vervolgens tot Utrecht en Amsterdam. Stadhouder
Willem V moest in de nacht van 18 januari te midden van kruiend ijs naar
Engeland vIuchten. In de steden werden aIle zittende regenten snel
vervangen door bestuurders die de patriottische ideeen aanhingen. Als gevoig
van onderlinge verdeeldheid in de Franse regering werd ons land niet gean-
nexeerd maar op 20 januari door regeringsvertegenwoordigers van de Franse

147 Idem, p. 295,296 en uitvoerig over de schulden van de Generaliteit Dormans 1991, p. 135-
166.

148 N.M. Japikse, De Staten-Generaal in de Achttiende Eeuw (1717-1795), in Fockema
Andreae/Hardenberg 1964, p. 136.

149 Zie ook in dit verband de mening van G.K. van Hogendorp in zijn dissertatie 'Specimen
Juridicum inaugurale de Acquabili Descriptione Subsidiorum inter gentes foederatas' , Leiden
1786, waarin de auteur in de lijn van Van Slingelandt en Van de Spiegel kritiek uitoefent
op het gebrekkige quotenstelsel van de Republiek; zie tevens Overmeer 1982, p. 236-241.

150 Gabriels 1990, p. 421-432.
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staat erkend als zelfstandige Bataafse Republiek. Op 16 mei 1795 sloten
Nederland en Frankrijk een vredesverdrag, het zogenaarnde Haags Ver-
drag. 151

Om de binnenlandse situatie aan de nieuwe orde aan te passen werden
in januari en februari 1795 de staten van de gewesten door provisionele
representanten van het yolk en de gedeputeerden door verschillende
revolutionaire comite's in de provincies vervangen. In Holland riep het
Amsterdamse comite op tot een nieuwe statenvergadering. Deze nieuwe
vergadering kwam op 26 januari bijeen en koos de onbetwiste leider van
de Bataafse omwenteling Pieter Paulus 152 tot raadpensionaris en daarmee
tevens tot voorzitter. Op 31 januari volgde een proclamatie waarmee de
Hollandse staten een begin van de staatshervorming inluidden. De
soevereiniteit berustte volgens dit stuk niet langer bij de standen maar bij
het yolk van Holland dat de uitoefening ervan toevertrouwde aan represen-
tanten. Op 26 februari bleek op een vergadering van de Staten-Generaal
dat voldoende afgevaardigden de eenheidspolitiek van Holland wilden
steunen en op 4 maart werd op voorstel van Pieter Paulus besloten dat er
een reglement voor een nieuwe Nationale Vergadering diende te worden
ontworpen. Daartoe werd opdracht verleend aan het Comite tot de algemene
zaken van het Bondgenootschap te Lande dat in de plaats kwarn van de
Raad van State.!" Op 29 mei kwarn het reglement gereed; het bleek
federalistisch van karakter. De Staten-Generaal zouden voorlopig het bestuur
van het land behouden en er zou een nationaal parlement bijeen moeten
komen dat door het yolk als geheel via getrapte verkiezingen zou worden
gekozen. Bovendien zou het nationaal parlement een commissie benoemen
die in het geheim binnen zes maanden een Grondwet zou opstellen. De
discussies over dit voorstel sleepten zich echter voort en alhoewel het
reglement op 25 november door aIle afgevaardigden werd aanvaard,
weigerden de Staten van Friesland, Groningen en Zeeland dit besluit te
aanvaarden. Op verzoek van Pieter Paulus vroeg deze zijn regering verlof
om te mogen ingrijpen. Dit werd toegestaan en de drie weerbarstige gewes-
ten aanvaardden in januari 1796 alsnog het reglement. 154 Eindelijk werden

151 Zie over de aanloop van de Bataafse revolutie van januari 1795 Colenbrander 1908, p. 3-28.
152 (1754-17 roam 1796), patriot en in 1785 werkzaam als advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit

van de Maze te Rotterdam. Eind januari 1795 werd hij namens Rotterdam afgevaardigde
in de Staten van Holland en bewerkstelligde hij de afschaffing van de vijf Admiraliteitscolle-
ges.

153 Zie A.M. Elias, Van Raad van State, Comite te Lande en Staatsraad (1795-1810), in Raad
van State 1984, p. 114 en 115.

154 Colenbrander 1908, p. 79-81 en C.H.E. de Wit, De Noordelijke Nederlanden in de Bataafse
en Franse Tijd, 1795-1813, in: AGN XI 1983, p. 161 en 162.
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dan op 1maart 1796 de Staten-Generaal opgeheven en vervangen door een
nationale vergadering. De verkiezingen hadden reeds eind januari
plaatsgevonden.

Het plan voor de constitutie werd vervolgens op 10 november 1796
gepubliceerd. Ook dit plan was federalistisch van karakter doordat het de
soevereiniteit over het land en de departementen (nieuwe aanduiding voor
de gewesten) verdeelde. Dit voorstel maakte derhalve algemene wetten voor
onder meer de hervorming van de belastingen onmogelijk. De departementen
behielden in het voorstel het recht zelfstandig belastingen te heffen. Boven-
dien zou ieder departement volgens een vaste quote bijdragen in de algemene
lasten van de staat. 155 De uitvoerende macht, de Staatsraad, zou onder
meer opgedragen krijgen eenjaarlijkse petitie op te stellen waarin opgave
wordt gedaan van uitgaven die voor de dienst van het land zijn vereist.
De petitie zou aan het Wetgevend Lichaam worden gezonden die na advies
van de Financiekamer hieromtrent diende te besluiten. Het bestuur van de
algemene geldmiddelen werd in het voorstel opgedragen aan een Nationale
Financiekamer, bestaande uit zeven leden, een thesaurier-generaal en een
secretaris. Verder voorzag het plan voor de constitutie in de oprichting
van een Nationale Rekenkamer belast met het onderzoeken en sluiten van
de rekeningen van aile comptabele ambtenaren en de controle op alle
uitgaven. Tevens bevatte het plan de bepaling dat eenparigheid van stemmen
van alle afzonderlijke departementen was vereist ten aanzien van de
algemene en gewestelijke financien.!"

Het plan voor de constitutie van 10 november 1796 leidde tot grote
onenigheid tussen federalisten, moderaten en de unitarissen'" in de
Nationale Vergadering. Als oplossing van dit conflict stelde men een
commissie in die de opdracht kreeg het eenbeidsbeginsel in het plan van
de constitutie te verwerken. 158 Dit nieuwe ontwerp was precies in een

155 Het comite van 4 maar! 1795 had reeds besloten het oude quotenstelsel voorlopig te handhaven
H. Hardenberg, Bataafseparlementen en Napoleon (1795-1813), in Fockema Andreae/Harden-
berg 1964, p. 143 en 146.

156 Zie hierover uitvoerig Merkus 1863, p. 84-89.
157 De unitarissen vormden een kleine rninderheid van democratische patriotten in de Eerste

en Tweede Nationale Vergadering en bepleitten een radicaie uitschakeling van de
regentenoligarchie en een volksregering bij vertegenwoordiging. Bovendien bepleitten ze
amaIgama van schulden en eenvorrnige belastingen. De Moderaten, bijgenaamd 'slijmgasten',
waren in het a1gemeen unitarisch maar legden minder de nadruk op democratische hervor-
mingen.

158 De comrnissie stond onder leiding van Jacob Hahn (1761-1822), hij werd in 1795 gekozen
tot afgevaardigde van Holland naar de Algemene Staten en was een warm pleitbezorger
van de eenheidsstaat (unitarier). Injanuari 1796 werd hij namens Den Helder afgevaardigde
in de Nationale Vergadering.
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maand gereed. Na uitvoerige discussies kwam op 30 mei 1797 een zeer
omvangrijk plan van constitutie (bijgenaamd het 'dikke boek') gereed. Dit
ontwerp van 1797 bevatte een aantal belangrijke bepalingen ten aanzien
van de financien. Ten eerste werden aile gewestelijke inkomsten en
bezittingen alsmede aile gewestelijke schulden en verbintenissen v66r de
invoering van de constitutie aangegaan, zonder onderscheid nationaal
verklaard. Wat het laatste betreft werd reeds op 14 mei 1797 door de
Nationale Vergadering besloten tot het amalgameren van de schulden van
de gewesten tot een Nationale Schuld. 159 Ten tweede werd in het herziene
voorstel de invoering van een algemeen belastingstelsel binnen een jaar
na de aanneming van de constitutie voorgeschreven. De belastingen zouden
wel evenredig dienen te zijn aan het vermogen van de ingezetenen en
mochten slechts betrekking hebben 6f op bezittingen en inkomsten
gezamenlijk, 6f op inkomsten alleen, 6f op verteringen. De eerste soort
belasting zou alleen door middel van een zogenaamde extra-ordinaire hefting
uit hoof de van buitengewone staatsbehoeften kunnen worden geheven. 160

Ten derde zou de rechtspleging rond de gemene middelen en de nationale
financiele ambtenaren in eerste instantie worden opgedragen aan speciale
rechters. Van hun uitspraken zou appel worden toegestaan bij het Hoog
Nationaal Geregtshof."! Dit gewijzigde ontwerp van een constitutie werd
ook langdurig in de Nationale Vergadering bediscussieerd en uiteindelijk
op 30 mei 1797 aangenomen. Het werd echter in de departementen met
grote meerderheid verworpen. Men diende derhalve weer opnieuw te begin-
nen en wederom werd een commissie ingesteld. Deze commissie kon haar
taak echter niet volbrengen aangezien op 22 januari 1798 met Franse steun
door de democraten een staatsgreep werd uitgevoerd.l'?

De omwenteling van januari 1798 zou het definitieve einde betekenen
van het regeringsstelsel van de vroegere Republiek. Het belangrijkste
resultaat was dat op 6 maart een ontwerp van een staatsregeling bij de
constituerende vergadering representerende het Bataafse Yolk kon worden
ingediend. Op 17 maart werd het voorstel door het nieuwe parlement aan-
vaard en op 23 april stemde de bevolking in met het ontwerp (zie de be-
spreking van de staatsregeling van 1798 hiervoor in 4.1.1.3). De consequen-

159 Godefroi 1986, p. 27-41 en Fritschy 1988, p. 126.
160 Zie omtrent de financiering van de buitengewone behoeften van de staat Fritschy 1988, p.

164-170.
161 Zie over het Hoog Nationaal Geregtshof J.Th. de Smidt, Ons hoogste rechtscollege in het

verleden, in Hoge Raad 1988, p. 21 en 22.
162 Zie wat betreft het voorgaande Merkus 1863, p. 90-94 en De Wit a.w. (noot 154), p. 169-

171.
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ties van deze eerste nationale staatsregeling waren ais voIgt. Op 4 mei riep
de constituerende vergadering zich uit tot het Vertegenwoordigend Lichaam.
Dit Lichaam kwam na vrije verkiezingen op 31 juli 1798 bijeen en telde
94 Ieden. Volgens de staatsregeling splitste dit parlement zich op in twee
kamers. De Eerste Kamer (bestaande uit gemiddeld 75 leden) mocht alle
voorstellen van wetten en besluiten ontwerpen en de Tweede Kamer
(bestaande uit 30 leden) kon hierna de voorstellen al dan niet bekrachtigen.
Bovendien was aan het Vertegenwoordigend Lichaam opgedragen de kennis-
neming van de staat van 'slands financien, de vasts telling van de jaarlijkse
begroting van de staatsuitgaven en de invoering van gewone en bui-
tengewone belastingen. Het opperbestuur van de nationale geldmiddelen
werd aan het Uitvoerend Bewind toevertrouwd. De uitvoering werd opgedra-
gen aan een minister met de titel agent van financien en vijf commissarissen
van de nationale tresorie. Deze commissarissen waren belast met de inning
van de nationale inkomsten, de betaling van de uitgaven, het betalen van
de rente en aflossingen van de Nationale Schuld en het driemaandelijks
inleveren van een algemene staat van inkomsten en uitgaven van de nationale
schatkist. Op 6 maart 1798 besloot het Uitvoerend Bewind I.J.A. Gogel
te benoemen tot agent van financien.l'" Verder bevatte de staatsregeling
het voorschrift dat binnen twee jaar na de aanneming van de constitutie
een aigemeen beiastingstelsel diende te worden ingevoerd. De grondslagen
hiervan stemden grotendeels overeen met het gewijzigd voorstel van 1797
(zie hierboven). Tevens bepaaide de staatsregeling dat de Generaliteits-
rekenkamer die tot nu toe was blijven bestaan'?', zou worden vervangen
door zeven commissarissen van de nationale rekening.l" Wat betreft de
departementen en gemeentebesturen maakte de staatsregeling defrnitief een
einde aan hun zelfstandigheid en onathankelijkheid. Zij werden ais admini-
stratieve lichamen geheel ondergeschikt gemaakt aan het Uitvoerend Be-
wind. 166

Na vrije verkiezingen"? kwam het nieuwe pariement bijeen op 31
juli 1798. Het Vertegenwoordigend Lichaam verwierp echter zowel een
wetsontwerp inzake de oprichting van een Algemeene Bataafsche Beleen-,

163 Merkus 1863, p. 95, noot 2; Sillem 1864, p. 20 en 21 spreekt van zijn benoeming als agent
van financien "dadelijk na den 22sten Januarij".

164 Zie over deze periode Huussen a.w. (noot 120), p. 97-107.
165 H.G. Buist, De Bataafse voorlopers, 1799-1813, in Margry e.a. 1989, p. 131-137.
166 Merkus 1863, p. 95-104.
167 Die gewoon doorgang vonden ondanks de militaire coup van Daendels tegen het Uitvoerend

Bewind op 12 juni 1798 (zie De Wit a.w. (noot 154), p. 172).
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Discompto- en Depositobank (naar het voorbeeld van de Bank of Eng-
Jand)?", als een plan inzake een nationaal belastingwezen.!" Het eerste
wetsontwerp was door Gogel opgesteld en in het parlement verdedigd.
Belangrijker was echter dat op 9 november 1798 bij het Vertegenwoordigend
Lichaam de eerste nationale begroting werd ingediend. Vanaf dit moment
zouden jaarlijks begrotingen bij het parlement worden ingediend. 170 Deze
eerste begroting bevatte een overzicht van gelden die gevoteerd werden
voor defensie en buitenlandse betrekkingen, bestuur en rechtspraak,
waterstaat, onderwijs, armwezen en godsdienst en uitgaven voor rente en
aflossing van de nationale schuld. De eerste en volgende begrotingen waren
echter nog niet vergezeld van jaarlijkse schattingen van inkomsten aangezien
er nog geen nationaal belastingstelsel was ingevoerd. 171 Om het beginsel
van de openbaarheid van de overheidsfinancien te benadrukken, werd de
goedgekeurde begroting op voorstel van de commissie uit de Tweede Kamer
die de begrotingsbehandeling had voorbereid in april 1799 onder het yolk
in druk verspreid. Op 30 juli 1799 werd opnieuw een wetsontwerp voor
de invoering van een nationaal belastingstelsel, maar nu door Gogel, bij
het parlement ingediend. Dit voorstel bevatte tevens een begroting van de
opbrengsten van het voorgestelde stelsel. Over dit wetsontwerp werd
uitvoerig gediscussieerd en commentaar geleverd. Na wijziging op
onderdelen werd het voorstel op 3 maart 1801 door beide kamers aan-
vaard."? Uitvoering van de wet was echter niet mogelijk vanwege een
door Frankrijk gesteunde staatsgreep in september 1801.

De staatsregeling van 1801 herstelde grotendeels de financiele autonomie
van de gewesten. Bovendien keerden vele oud-regenten terug in het nu
twaalthoofdig Staatsbewind en kreeg het parlement nauwelijks bevoegdhe-
den. Het Staatsbewind had het opperbestuur van de nationale geldmiddelen
en werd bijgestaan door een raad van financien, bestaande uit drie leden
en de thesaurier-generaal. Hiernaast werd een zeeraad van zeven leden in
het leven geroepen die belast werd met de administratie en rechtspraak ten
aanzien van aIle zaken betreffende de heffmg van convooien en licenten. 173

Een ander gevolg van de staatsregeling van 1801 was dat de commissarissen

168 De Jong 1930, p. 19-32.
169 Zie hierover uitvoerig Sillem 1864, p. 23-25; Engels 1862, p. 170-190 en Fritschy 1988,

p. 90-93.
170 FritschyIV.d. Voort 1992, p. 5, 6, 12 en 13. Overigens bevatte het rapport van de commissie

die de staatsregeling van 1798 voorbereidde tevens een eerste voorlopige begroting van de
te verwachten inkomsten van een nationaal belastingstelsel, zie de Gou I 1983, p. 150-152.

171 Dit zou tot en met 1810 zo blijven (FritschyIV.d. Voort 1992, p.6).
172 Fritschy 1988, p. 127.
173 Merkus 1863, p. 104-108.
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van de nationale rekening plaats moesten maken voor een Nationale
Rekenkamer. Deze Rekenkamer was echter in tegenstelling tot haar voor-
ganger verantwoording verschuldigd aan het Staatsbewind en niet meer
aan het parlement. De Nationale Rekenkamer zou van 1802 tot 1809 blijven
bestaan.!"

In 1805 volgde wederom een verandering van het staatsbestel en trad
een andere staatsregeling in werking. Ditmaal was er sprake van rechtstreek-
se inmenging in de Nederlandse situatie door keizer Napoleon. Het hoogste
gezag werd nu opgedragen aan een raadpensionaris met de titel van Presi-
dent. Napoleon benoemde in deze functie Rutger Jan Schimmelpenninck!"
nadat deze eerst een nieuwe staatsregeling had opgesteld. De staatsregeling
van 1805 kende naast een eenhoofdige leiding een Wetgevend Lichaam
('HunHoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest').
De raadpensionaris mocht echter de eerste maal zelf de leden van dit
wetgevend college benoemen. Er bestond geen verantwoordelijkheid van
de raadpensionaris aan het parlement. De raadpensionaris werd belast met
het opperbestuur van de geldmiddelen en had - nu ook grondwettelijk
- de plicht jaarlijks bij het parlement de begroting in te dienen. Hierin
werd de raadpensionaris bijgestaan door de secretaris van staat voor
Financien. Bovendien werd hij geadviseerd door een Staatsraad van vijf,
maximaal negen leden. Deze staatsraden hadden vanwege de zeer slechte
financiele situatie van de Republiek allen een financiele achtergrond in het
geldwezen.!" Al snel bleek dat Gogel onmisbaar was als secretaris van
staat voor financien omdat het bewind stond of viel met het saneren van
de financien. Gogel zette zich onmiddellijk na zijn benoeming (half mei
1805) aan het uitwerken van een nationaal belastingstelsel. Hierbij kon hij
in hoofdzaak teruggrijpen op zijn eerdere voorstellen."" Gogel werd
overigens in zijn werk bijgestaan door een raad van financien bestaande
uit drie adviserende leden, drie raden voor de administratie van de convooien
en licenten en voorts door departementale raden van financien in de gewes-
ten. 178 De voorstellen voor een nationaal belastingstelsel van Gogel werden

174 Buist a.w. (noot 165), p. 137-144.
175 (1761-1825), gematigd patriot (moderator) en van origine advocaat. Hij was aanhanger van

het Amerikaanse regeringsstelsel met een sterke President en was tevens een voorstander
van de invoering van eenvormige belastingen. Schimmelpenninck was van 29 april 1805
tot 4 juni 1806 raadpensionaris-president.

176 Zie hierover Elias a.w. (noot 153). p. 130, noot 59.
177 Sillem 1864, p. 46-55
178 De instelling van de laatst genoemde raden zouden definitief het einde betekenen van het

financieel beheer alsmede de zeggenschap over de belastingen door de gewesten (Merkus
1863, p. 108 en 109).

420



Nederland

door Schimmeipenninck op 20 juni 1805 ingediend bij het parlement. Na
aanvaarding volgde fasegewijze invoering bij wet tussen eind 1805 en begin
1806. Met deze invoering was de beiastingunificatie van 1805 een feit.!"
Verder zij er nog op gewezen dat uit de pubiikatie van 17 januari 1806
blijkt dat de rechtspraak aangaande de belastingmiddelen te lande in eerste
instantie aan schepenen-commissarissen of aan de departementaie raden
van financien werd opgedragen. In hoogste instantie werd recht gesproken
door de 'raad van judicature over de middeien te water en te land', be-
staande uit de drie raden van financien en de drie voor de administratie
van convooien en licenten. Deze raad verving bovendien de hiervoor ge-
noemde zeeraad. Appel van zijn vonnissen werd toegelaten bij het Hoog
Nationaal Geregtshof. 180 Wat betreft de opbrengsten van het stelsel-Gogel
kan met enig voorbehoud worden vastgesteld dat de inkomsten van de staat
in 1806 stegen van 30,6 miljoen naar 42,6 miljoen gulden per jaar. Deze
toeneming was ook weI noodzakelijk aangezien in 1804 de rentelasten van
de Republiek al waren opgelopen tot 34 miljoen.!" Tevens had het stelsel-
Gogel tot gevolg dat er een algemene rijksbelastingdienst ontstond. Mede
door een efficiente centrale administratie konden de inkomsten uit
belastingen in de periode na 1806 oplopen tot 45 miljoen gulden in
1810.182

In 1806 werd door Napoleon het Koninkrijk Holland uitgeroepen en
benoemde hij zijn broer Lodewijk Napoleon op achtentwintigjarige leeftijd
tot Koning van Holland. Afgezien van de invoering van de monarchie
verschilde het staatsbestel niet veel van het vorige. De Koning benoemde
de leden van de Staatsraad, de secretarissen van staat, nu ministers geheten,
en voor de eerste ronde de leden van het Wetgevend Lichaam. In het
algemeen nam de centralisatie toe. Aanvankelijk bleef de staatsregeling
van 1805 van kracht maar op 7 augustus 1806 werd een nieuwe constitutie

179 H.I. Hofstra, De belastingunificatie van 1805, in Smeetsbundel 1967, p. 227-244. Hofstra
wijst er overigens op dat Gogel meer als een praktijkman en niet als geleerde moet worden
beschouwd. Er is volgens de auteur theoretisch nog al wat aan te merken op het stelsel van
Gogel (m.n. p. 242-244). Tevens wijst Hofstra erop dat het nieuwe belastingsstelsel mede
op het conto van J.H. Appelius dient te worden geschreven (p. 230).

180 Merkus 1863, p. 112 en 113.
181 Zie de genoemde cijfers in resp. De Wit a.w. (noot 154), p. 180 en Sillem 1864, p. 8l.
182 De totaal geschatte inkomsten van de Republiek bedroegen in 1795 slechts ruim 31 miljoen

gulden en dat terwijl na 1795 de welvaart geleidelijk afnam, zie W. Dirksen, Openbare
Financien in Nederland van 1790 tot 1820; veranderingen bij de overgang van republikeinse
statenbond naar koninkrijk, in: Pro Civitate Collection Histoire nr. 8, 1972, p. 103, noot
48 en p. 122 en Fritschy 1988, p. 149, 150 en 151 en Bijlage D op p. 303 en 304.
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ingevoerd.!" De belangrijkste functionarissen op fmancieel terre in waren
de volgende. Ten eerste was er de minister van financien, Hij was belast
met het algemeen toezicht op en het beheer van aIle geldmiddelen van de
staat en diende jaarlijks aan de Koning verslag te doen van de verrichtingen
van zijn ministerie en de toestand van de schatkist. In zijn werkzaamheden
werd deze minister bijgestaan door een secretaris-generaal alsmede door
een raad van financien bestaande uit zes leden die tevens fungeerde als 'raad
van judicature over de middelen te water en te lande'. Na lang aandringen
wist de Koning Gogel zo ver te krijgen dat hij deze op 5 juni 1806 tot minis-
ter van financien kon benoemen. 184 Tevens werd er een directeur-generaal
der publieke schatkist benoemd die de betaling van alle schulden van de
staat regelde en zorg droeg voor de inning van achterstallige rekeningen.
In 1808 werd zijn tweede taak overgedragen aan een bijzondere 'comrnissie
van liquidatie tot betaling van den achterstand' . Eveneens was er een direc-
teur-generaal van de constitutie ('De publieke schuld van den staat wordt
bij dezen gewaarborgd'[. Ter aflossing van de Nationale Schuld werd een
bijzonder fonds, de Amortisatiekas opgericht. Dit fonds werd door zes com-
missarissen bestuurd.!" In 1809 werd besloten de Nationale Rekenkamer
te vervangen door een Hof van Rekeningen. Opvallend hierbij was dat in
een memorandum van Lodewijk Napoleon over de taken van het Hof sprake
was van een uitbreiding van de bevoegdheden. Zo ging het niet aIleen meer
om de comptabiliteit (in de zin van het beheer van de geldmiddelen) maar
ook om de begroting (in de zin van uitvoering) waar het Hof naast een
rechtmatigheidscontrole nu ook een soort doelmatigheidscontrole mocht
gaan uitoefenen. Ook moest het Hof zorg dragen voor een strikte naleving
en uitvoering van de jaarlijkse begroting. Bovendien moest het college,
dat in zes kamers was onderverdeeld, jaarlijks verslag van zijn werkzaamhe-
den uitbrengen aan de Koning. De President van het Hof van Rekeningen
diende persoonlijk de geheime uitgaven van de staat bij te houden. Van
al deze regelingen werd het Wetgevende Lichaam overigens niet op de
hoogte gesteld.!" Wat betreft de begrotingen in de periode 1806-1810
dient opgemerkt te worden dat Lodewijk Napoleon in de tweede helft van
1806 nog een poging heeft ondernomen om de begrote 'gewone' inkomsten
en de begrote 'gewone' uitgaven met elkaar in evenwicht te brengen. Zijn
poging mislukte echter omdat nog steeds buitengewone financiele maatrege-

183 De Wit a.w. (noot 154), p. 181.
184 Sillem 1864, p. 57 spreekt van benoeming 'terstond' en De Wit (a.w., noot 154, p. 181)

spreekt van 'met vee! moeite overhalen'.
185 Zie over deze functies Merkus 1863, p. 114-117.
186 Merkus 1863, p. 120 en 121 en Buist a.w. (noot 165), p. 144-150.
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len in en na 1806 noodzakelijk bleven om de enorme Nationale Schuld te
bestrijden. Derhalve bleek een begroting van staatsinkomsten - ook na
1806 - niet mogelijk als vast bestanddeel van de jaarlijkse staatsbegro-
ting.!"

De laatste periode trad in op 9 juli 1810 toen bij keizerlijk decreet
Nederland werd ingelijfd bij het Franse keizerrijk. Nu kwam ook formeel
een einde aan de Hollandse zelfstandigheid. Inde periode 1810-1813 werden
dientengevolge geen afzonderlijke begrotingen van uitgaven voor het Neder-
landse grondgebied meer opgesteld. Alleen de belastingen bleven vooralsnog
gehandhaafd. Pas per 1januari 1812 werd de fiscale unificatie met Frankrijk
doorgevoerd. Dit leidde tot ingrijpende wijzigingen in het belastingstel-
sel.!" Slechts het Hof van Rekeningen bleef bestaan tot 1 januari 1812
en zou zich bezig houden met het liquideren van achterstallige rekeningen
uit de peri ode van voor 1811.189

4.2.5 Periode 1813-1848

De herwonnen onafhankelijkheid in november 1813 leidde niet direct tot
ingrijpende wijzigingen in de staatsinstellingen. Veel van hetgeen onder
de Franse overheersing of op keizerlijk bevel tot stand was gekomen, kon
behouden blijven. Thorbecke zou later dan ook spreken van 'een napole-
ontisch gereglementeerde Staat met een constitutionelen gevel'. 190 Die
gevel was grotendeels het werk van Gijsbert Karel van Hogendorp.'?'
De grondwetten van 1814 en 1815 (zie hiervoor 4.1.1.4) betekenden in
de eerste plaats de vestiging van de zelfstandige eenheidsstaat met aan het
hoofd de Souvereine Vorst, later Koning, Willem 1. Het parlement keerde
terug onder de oude benaming Staten-Generaal en bestond in 1814 uit een
kamer van 55 leden en sinds 1815 uit twee kamers: een Eerste Kamer be-
noemd door de Koning en een Tweede Kamer getrapt verkozen door de
staten van de provicien, Zoals hiervoor reeds is aangegeven in 4.1.1.4 was

187 FritschylV.d. Voort 1992, p. 7.
188 Zie Engels 1862, p. 276-280 en Sickinga I 1883, p. 1-15 en A.M. Elias, De invoering van

het Franse belastingstelsel hier te lande in 1812. Voorgeschiedenisen gevolgen, in Gielebundel
1990, p. 221-230.

189 Buist a.w. (noot 165), p. 153.
190 De Wit/Thorbecke 1980, p. 357.
191 1762-1834, aanvankelijk militair maar later politicus. In 1783bezocht hij de Verenigde Staten

waar hij kennis maakte met Morris, Jefferson en Washington en de Articles of Confederation
bestudeerde. Van 1787 tot 1795 was hij pensionaris van Rotterdam en vanaf 1802 tot de
onafhankelijkheid ambteloos burger. In 1812 schreef hij zijn Schets eener Grondwet die
de basis vormde van de grondwetten van 1814 en 1815.
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het budgetrecht van de Staten-Generaal conform de Grondwet van 1815
beperkt: de gewone, vaste uitgaven dienden voor 10 jaar te worden vast-
gesteld en voor de buitengewone uitgaven was jaarlijkse vaststelling voorge-
schreven. Het parlement kon bovendien wetsontwerpen slechts aannemen
of verwerpen, er bestond nog geen recht van amendement. Het rege-
ringsapparaat kenmerkte zich door ministeriele departementen die de
rechtstreekse voortzetting waren van de in de Bataafse Tijd onder verschil-
lende benamingen ingevoerde regeringsinstanties die elk met een deel van
de uitvoerende macht waren belast. Vanwege machtsconcentratie, centra-
lisatie van bestuur, competitiezucht en onduidelijke competentieatbakening
was er echter voortdurend sprake van vertragingen in de beleidsvoorbe-
reiding en - uitvoering en werden ook voortdurend hervormingen doorge-
voerd, die geen verbetering inhielden. Het hart van het staatsbestuur onder
Willem I was de Secretarie van Staat, een niet in de Grondwet genoemd
orgaan dat tot zijn opheffmg in 1840 functioneerde als instantie tussen
Koning en ministers. Hiernaast was er de kabinetsraad, een college van
Koning en ministers, dat echter alleen in de beginperiode een rol speelde,
maar na de oprichting van de ministerraad in 1823 van geringer belang
werd. Tevens wees de Grondwet de Koning aan als voorzitter van de Raad
van State. Dit college zou zijn bestuurlijke taken van v66r 1813 echter niet
terugkrijgen maar werd nu primair be last met de advise ring over formele
wetten en algemene maatregelen van inwendig bestuur.!"

De vestiging van de zelfstandige eenheidsstaat vergde in november en
december 1813 al direct de nodige financiele maatregelen. Dit moge blijken
uit het feit dat in november 1813 nauwelijks f. 300.000,- in de openbare
kassen voorhanden was en dat de begroting van 1814 met aan geschatte
uitgaven een bedrag van 64 miljoen gulden een tekort bevatte van ruim
25 miljoen."? Bij besluit van 7 december 1813, Staatsblad nr. 9 werden
onder meer de convooien en !icenten wederom ingevoerd. 194 In feite werd
het door Gogel ingevoerde stelsel van 1806 voortgezet. 195 Op 30 november

192 Zie over bet regeringsapparaat vanaf 1813J.A. Bornewasser, Het Koninkrijk der Nederlanden
1815-1830, in: AGN Xl 1983, p. 239-243 en Van Ilsselmuiden 1988, p. 25-34.

193 Buijs 1957, p. 17. Zie verder uitvoerig over de periode 1813-1830w. Fritscby, Staatsvorming
en financieel beleid onder Willem I, in TarnselWitte 1992, p. 215-236.

194 Het Besluit van 4 januari 1814 (Staatsb1ad nr. 4) droeg overigens de recbtspraak omtrent
de convooien en licenten en andere belastingen op aan de Collegien van Commissarissen-
Generaal en Raden in de departementen (later Gedeputeerde Staten) en aan het Hoog
Geregtsbof voor de Finantien en Zeezaken. Pas bij besluit van 24 december 1819 (Staatsblad
nr. 59) werd laatst genoemd Geregtsbof opgeheven en werden aile fiscale zaken van Hof
en Gedeputeerde Staten opgedragen aan de gewone reebter.

195 Zie bierover uitvoerig Engels 1862, p. 280-287.
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1813 besloot het voorlopig Algemeen Bestuur reeds dat de Commissie
vervangende het Hof van Rekeningen zou blijven functioneren onder de
naam 'Rekenkamer der Verenigde Nederlanden'. Op 15 december volgde
een besluit van de Souverein Vorst dat stelde dat er geen uitgaven zouden
mogen worden gedaan zonder dat hijzelf daarvoor de benodigde kredieten
bij de centrale kas had geopend. Op 29 januari 1814 volgde een besluit
dat de departementen maandelijks een gespecificeerde staat van de benodigde
fondsen moesten opmaken met daamaast een raming van de inkomsten.
Staat en raming moesten aan de Vorst worden voorgelegd. De Vorst besliste
over de toewijzing van de aangevraagde fondsen. Zowel het departements-
hoofd als de directeur-generaal van de centrale kas die onder de minister
van Financien viel, kregen dan afzonderlijk toestemming om de betalingen
te verrichten of de fondsen hiervoor beschikbaar te stellen.l"

Uit de hier geschetste regelingen kan worden afgeleid dat Willem I zich
persoonlijk tot in detail bemoeide met de staatsfinancien. Al snel ontstond
een ware papierfabriek waarin de Vorst zich placht op te sluiten. Alle
stukken die Willem I aandachtig heeft doorgenomen in de periode 1813-1840
beslaan in het Algemeen Rijksarchief meer dan 800 strekkende meter. De
betrokkenheid van de Koning bij de staatsfinancien werd echter nog meer
vergroot door de oprichting van het Amortisatie-syndicaat in 1822. Reeds
bij wet van 14 mei 1814 (Staatsblad nr. 58) kwam een geheel nieuwe
regeling tot stand ten aanzien van de Nederlandse staatsschuld. Alle
bestaande schuld werd geconverteerd tot schuld van een rente type welke
in een Grootboek werd ingeschreven. Slechts een derde van deze schuld
was rentegevend. De overige schuld, uitgestelde schuld genaamd, zou
geleidelijk overgaan in rentegevende, zogenaamde werkelijke schuld. Aldus
zou op den duur de tiercering'?' ongedaan worden gemaakt. Opgemerkt
dient te worden dat de uitgestelde schuld in 1814 ongeveer 1151 rniljoen
gulden beliep en dat de jaarlijkse overgang van uitgestelde naar werkelijke
schuld niet meer dan 4 miljoen zou bedragen. Van de werkelijke schuld
(in 1814 ongeveer 575 miljoen) zou jaarlijks weer 4 miljoen worden
ingekocht. Met deze operatie werd de Lands Amortisatiekas belast, welke
daarvoor jaarlijks uit de schatkist een vaste bijdrage zou ontvangen.l"
Deze Lands Amortisatiekas was de voorloper van het Amortisatie-syndicaat.
Een belangrijk aspect van de wet van 14 mei 1814 was dat de gehele rege-

196 M.G. Buist, De Algemene Rekenkamer, 1814-1840, in Margry e.a. 1989, p. 157 en 159;
zie de tekst van het besluit in Dassevael 1822, p. 11 en 12.

197 Het terugbrengen van de rente van de staatsschulden tot een derde. Tiercering vond eerder
in Nederland plaats door Napoleon in 1810.

198 Zie hierover uitvoerig en kritisch Buijs 1857, p. 17-24 en Riemens 1935, p. 25.
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ling buiten de controle van de Staten-Generaal viel. Het wetsontwerp stuitte
dan ook op ernstige kritiek in de Tweede Kamer, bijna een derde van de
leden stemde tegen.!" In 1822 volgde de oprichting van het Amortisatie-
Syndicaat. Het Syndicaat diende in de behoeften van de staat, in totaal 50
miljoen gulden, te voorzien door middel van het vervreemden van domeinen
van het rijk. Het bestuur van het Syndicaat kreeg biertoe eigen bronnen
van inkomsten toebedeeld. Na 28 jaar zouden de domeinbesturen de 50
miljoen aan het rijk hebben voldaan en zou men bovendien 60 miljoen aan
kapitaal overhouden."? Het toezicht op het bestuur van het Amortisatie-
Syndicaat was in handen van een commissie van zeven leden die tot strikte
geheimhouding verplicht waren. Inzicht in het gevoerde beleid was derhalve
onmogelijk. Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsontwerp
tot de instelling van het Amortisatie-Syndicaat werd kritiek geuit. De be-
langrijkste kritiek was afk:omstig van Van Hogendorp. De inmiddels bij
de Koning in onmin gevallen staatsman vreesde 'een staat in de staat' en
stelde onder meer dat een groot deel van de staatsinkomsten zou worden
onttrokken aan het toezicht van de Staten-Generaal. Bovendien was het
ontwerp in strijd met de Grondwet (art. 30 en 31).201 Hogendorps verzet
mocht echter niet baten want de Tweede Kamer nam het ontwerp aan met
39 voor en 21 stemmen tegen.202 De totstandkoming van de wet van 27
december 1822 (Staatsblad ill. 59) zou in de daaropvolgende jaren leiden
tot - bijna fatale - gevolgen voor de ontwikkeling van de staatsfinancien.
In de literatuur wordt in het algemeen koning Willem I aangewezen als
de hoofdverantwoordelijke voor het financiele debacle dat zich in volle
omvang rond 1840 begon af te tekenen.?"

Een ander feit dat van belang was voor de centralisatie van de staats-
financien was de invoering van een nieuw stelsel van belastingen. Tot 1821
waren de inkomsten van de staat een allegaartje van directe en indirecte
belastingen. De opdracht een nieuw belastingstelsel te ontwerpen werd
gegeven aan J.H. Appelius/?', directeur-generaal der ontvangsten. Zijn

199 W.F. Prins, De Restauratie (1814-1848), in Fockema Andreae/Hardenberg 1964, p. 172.
Door persoonlijk de Raad van State voor te zitten en een tweetalleden van dit adviescollege
te verwijderen, slaagde de Vorst erin een positief advies te laten uitbrengen (Riemens 1935,
p. 28 en 29).

200 Zie de tekst van het wetsontwerp in Hogendorp VII 1864, p. 9-17.
201 Idem, p. 71-75.
202 Zie hierover uitvoerig Buijs 1857, p. 48-68 en De Bosch Kemper 1868, p. 580-589.
203 Zie met name Buijs 1857, p. 67,68 dip overigens ook de Staten-Generaal onkunde verwijt

en de reactie op Buijs van Hk. Riemens, De Financiele politiek onder Koning Willem I,
in: De Gids 1937, p. 144-167.

204 1767-1828. Appelius was in 1795 raadpensionaris van Zeeland en in feite mede-ontwerper
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voorstellen moesten een compromis vormen tussen de verlangens van de
Noordelijke en van de Zuidelijke Nederlanden. Met name dankzij de hulp
van Van Hogendorp kwam op 12juli 1821 (Staatsblad nr. 9) de beginselen-
wet tot stand.r'" In het algemeen is er in de literatuur waardering voor
deze wet - latere wetgeving zou deze beginselen nader uitwerken - wat
betreft de invoering van een overzichtelijk gecentraliseerd belastingstel-
sel. 206 De opbrengsten van het nieuwe stelsel bleken echter in de praktijk
tegen te vallen.

Wat betreft de centralisatie van het munt - en bankwezen dient gewezen
te worden op de oprichting van De Nederlandsche Bank bij Souverein
Besluit van 25 maart 1814 (Staatsblad nr. 40). De belangrijkste reden voor
de oprichting van een nationale bank is te vinden in de considerans van
dit Besluit: 'Overwegende, dat, bij de hernieuwing van de Commerciele
betrekkingen der Verenigde Nederlanden, de gereede omloop van geld en
geldswaarde onder de eerste behoeften moet worden gerekend' en 'Over-
wegende, dat, tot regelmatige bevordering van dien omloop geen heilzamer
middel te vinden is, dan de invoering eener op openbaar gezag ingestelde
Nationale Bank, bijeengebragt door de vereniging der middelen van het
Gemeene Land met die van de particulieren, en gewaarborgd door reglemen-
taire bepalingen, welke, ten aanzien der door haar in omloop gebragte
waarden, de noodige gerustheid kunnen geven; (... )' .207 De taken van
DNB bleven aanvankelijk beperkt tot de circulatie van bankbiljetten en het
toezicht op het geldwezen.f" Later, als gevolg van het groeiende ver-
trouwen in de bank, zou DNB een belangrijke rol gaan spelen bij het
beheren van de rekening-courant van het Amortisatie-Syndicaat.P?

Aangaande de Algemene Rekenkamer is hiervoor reeds opgemerkt dat
haar voortbestaan reeds in november 1813 was gegarandeerd. De taken
van de Rekenkamer werden nader bepaald door de Instructiewet van 9 juli

van het stelsel van Gogel van 1805. In 1809 was hij minister van Financien en in 1814 werd
hij door de Vorst belast met de sanering van de Financien in de Zuidelijke Nederlanden.
In 1824 werd hij opnieuw minister van Financien, Onder de zwaarte van de functie bezweek
hij in 1828.

205 Zie Hogendorp VI 1864, p. 233-268.
206 Zie met name H.T. Colenbrander, Willem I als financier 91815-1824), in: De Gids 1931,

p. 187-192, Riemens 1935, p. 46-50, en Chr.H. Stokman-Prins, Belastingwetgeving 1813-
1823; via overgangswetgeving naar een nieuw stelsel van belastingen, in Gielebundel 1990,
p.645-654.

207 Zie de tekst van het besluit in De long 1930, p. 461-478en de toelichtinghierop op p. 45-49.
208 De long 1930, p. 129 en M.G. Buist, Geld, bankwezen en handel in de Noordelijke

Nederlanden 1795-1844, in: AGN X 1981, p. 308-310.
209 Riemens 1935, p. 105 en 106.
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1814 (Staatsblad nr. 76). Deze wet bepaalde onder meer dat de Rekenkamer
het oppertoezicht kreeg over het beheer van's lands gelden. De Rekenkamer
controleerde en registreerde dientengevolge vooral alle declaraties en
ordonnanties van betaling. Bovendien controleerde de Rekenkamer alle reke-
ningen van de departementale ontvangers en andere comptabelen, van de
plaatselijke ontvangers en van de onrvangers-generaal van de directe belas-
tingen. De rekening van de Domeinen bleef buiten het toezicht van de
Rekenkamer. Tevens werd de Rekenkamer opgedragen te controleren of
de door de Staten-Generaal toegestane gelden inderdaad voor de daarvoor
bij de begroting vastgestelde posten werden gebruikt. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat het de Vorst krachtens het hiervoor genoemde besluit van
29 januari 1814 vrijstond om te bepalen of de bedragen wel in hun geheel
zouden worden uitgegeven. Van deze werkzaamheden maakte de Rekenka-
mer een verslag en stelde zij de rijksrekening samen. Beide documenten
werden echter niet aan het parlement meegedeeld maar dienden slechts voor
de Vorst persoonlijk. In het algemeen kan worden gesteld dat de Reken-
kamer als waakzaam oog en instrument van de Vorst tungeerde."" De
controle op de inkomsten en uitgaven van de staat bleef derhalve uiterst
onduidelijk. Dit moge ook blijken uit de Instructiewet van 21 juni 1820
(Staatsblad nr. 15) waarin onder meer een bepaling ontbrak met betrekking
tot de controle op de staatsinkomsten.?" Op het Amortisatie-Syndicaat
van 1822 oefende zoals gezegd de Rekenkamer geen enkele controle uit. 212

Pas de nieuwe Instructiewet van 5 oktober 1841 (Staatsblad nr. 40) zou
alle ontvangsten en uitgaven van het Rijk onder de controle van de
Rekenkamer brengen. De rijksrekening diende nu te worden opgemaakt
door de departementen en vervolgens door de Rekenkamer te worden
gecontroleerd op juistheid en rechtmatigheid. Het accent kwam nu op de
controle achteraf te liggen. Bovendien zouden de Staten-Generaal voortaan
in kennis worden gesteld van het verslag van de Rekenkamer. Belangrijk
is nog op te merken dat bij de behandeling van de ontwerp-Instructiewet
in de Tweede Kamer de afgevaardigden en minister Rochussen algemeen
van mening waren dat de Algemene Rekenkamer geen uitvloeisel was van
de volksvertegenwoordiging maar als een onafhankelijk orgaan diende te
worden beschouwd. 213

210 Stevers 1979, p. 49 en Buist a.w. (noot 196), p. 160-162 en de tekst van de Lnstructiewet
van 1814 in Dassevael 1822, p. 12-16.

211 Dit ondanks verzet van Van Hogendorp tegen het ontbreken van zo'n dergelijke essentiele
controlebevoegdheid (Hogendorp V 1864, p. 55-59). Zie ook Dassevael 1822, p. 75 en 76.

212 Zie hierover Buist a.w. (noot 196), p. 175-18l.
213 N. Cramer, 1840-1940, honderd jaar controle: preventief of repressief toezicht? Assepoes
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Binnen bet bier gescbetste kracbtenveld van Koning, mmisters,
Amortisatie-Syndicaat en AIgemene Rekenkamer moesten de Staten-Generaal
een eigen positie tracbten in te nemen. Met name gold dit voor de Tweede
Kamer aangezien de Eerste Kamer door de Koning werd samengesteld.
De Staten-Generaal kwamen voor bet eerst op 2 mei 1814 in buitengewone
zitting bijeen. AI direct ondervond de biervoor genoemde wet van 14 mei
1814 kracbtige oppositie in het parlement, bijna een derde van de leden
stemde tegen.?" De financien en belastingen zouden in de periode 1815-
1825 bet voornaamste punt van wrijving tussen regering en parlement
vormen. Dit bleek tijdens de zitting van 1817-1818. De Tweede Kamer
was voor bet eerst door provinciale staten conform de grondwettelijke
voorschriften gekozen. Van Hogendorp nam, na zijn ontslag als vice-presi-
dent van de Raad van State, in deze kamer een onatbankelijke positie in
tegenover de regering. Vanuit deze positie zou hij geleidelijk uitgroeien
tot de voornaamste opposant van de financiele politiek van de regering.
De begroting voor 1817 werd zonder moeite aangenomen, maar de begro-
tingsvoorstellen'" voor 1818 lokte verzet uit met name van Van Hogen-
dOrp216en van de afgevaardigde Van Nes van Meerkerk."? Alhoewel
de voorstellen werden aangenomen, vormden de debatten het begin van
de financiele oppositie tegen koning Willem I. Hierna werd in 1819 de
eerste'" tienjaarlijkse begroting ingediend voor 1820-1830. De kritiek
was nu in beide kamers der Staten-Generaal beviger dan ooit. Kern van
de kritiek was dat de werkelijke financiele toe stand van het Rijk volkomen
duister was; dat de begrotingsboofdstukken slechts een totaalbedrag vermeld-
den waardoor er geen enkel zicht was op de werkelijke uitgaven en dat
bet plaatsen van begrotingsposten op de tienjaarlijkse ofjaarlijkse begroting
volkomen willekeurige geschiedde.?" Op 24 december 1819 volgde
verwerping van de tienjaarlijkse begroting met een overgrote meerderheid

onder de Hoge Colleges van Staat, in Margry e.a. 1989, p. 208.
214 Prins a.w. (noot 199), p. 172.
215 De Grondwet van 1815 (art. 124) schreef voor dat de begroting van gewone uitgaven

vergezeld diende te zijn van 'de middelen tot de vinding dier uitgaven bestemd'. Deze
inkornstenbegroting was tot de beginselenwet van 1821 voortdurend aan wijzigingen
onderhevig met name vanwege de verschillende en vaak tegenstrijdige belangen van de
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (zie FritschylV .d. Voort 1992, p. 7 en 8).

216 Zie Hogendorp I 1864, p. 111-172 en II 1864, p. 309-315; kern van zijn kritiek was dat
de begrotingscijfers niet kloptenen dat door het schuiven met de cijfers het werkelijke tekort
niet zichtbaar was. De staat zou derhalve steeds meer moeten gaan lenen.

217 De Bosch Kemper 1868, p. 535 en 536.
218 De laatste tienjaarlijkse begroting want in de jaren dertig werd na de afscheiding van Belgie

jaarlijks een begroting vastgesteld omdat de financiele situatie te verward en onzeker was.
219 Zie onder meer De Bosch Kemper 1868, p. 540-543 en Hogendorp IV 1864, p. 273-306.
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van stemmen. Hierna volgde begin 1820 nog driemaal verwerping van de
- steeds herziene - voorstellen van de regering. Pas nadat de regering
vele posten van de tienjaarlijkse op de jaarlijkse begroting had overgebracht
en grotere zuinigheid beloofde, werd de tienjaarlijkse begroting in maart
1820 goedgekeurd.f" Ook in de jaren hierna bleef de Tweede Kamer
voortdurend aandringen op vermindering van de overheidsuitgaven, een
realistischer raming van de inkomsten, beheersing van de enorme schulden-
en rentelast en een sluitende begroting.

Eenzelfde kritische houding van beide kamers der Staten-Generaal werd
ingenomen in 1820-1821 ten aanzien van de hiervoor reeds genoemde voor-
stellen van de regering inzake een nieuwe beginselenwet voor de belastingen.
Inwezen speelde zich hier een conflict aftussen de Noordelijke en Zuide-
lijke afgevaardigden waarbij het met name ging om invoerrechten en
accijnzen. De voorstellen werden zoals gezegd in het parlement verdedigd
door Appelius en leidden tot ernstige wanordelijkheden in de zaal en op
de tribunes. Uiteindelijk werden de voorstellen met 55 tegen 51 stemmen
in de Tweede Kamer aanvaard en behaalde Appelius in de Eerste Kamer
ook slechts een zeer kleine meerderheid (21 tegen 17 stemmen). 221

Inde loop van de jaren twintig bleek bij diverse begrotingsbehandelingen
opnieuw dat de Tweede Kamer ontevreden bleef over het beheer van de
staatsfinancien. Zo werd een onderdeel van de begroting voor 1827 verwor-
pen waarna de regering aIle overige voorstellen introk. Regering en Staten-
Generaal losten de situatie op door in maart 1827 een kredietwet aan te
nemen.f" Ook de tweede tienjaarlijkse begroting die in het voorjaar van
1829 werd ingediend, werd met 79 tegen 26 stemmen door de Tweede
Kamer verworpen. Onder de voorstemmers beyond zich geen enkele afge-
vaardigde uit de Zuidelijke provincies.f" Nu was de kritiek van de
Tweede Kamer echter niet aIleen gericht op ontevredenheid over de
gebrekkige controlemogelijkheden inzake het financiele beleid maar richtte
de kritiek zich ook op het beleid van de besluitenregering van Willem I.
Verschil van mening bestond over de vraag of het parlement bevoegd was
een begroting te verwerpen om redenen buiten de begroting gelegen.?"

220 De Bosch Kemper 1868, p. 543.
221 Zie De Bosch Kemper 1868, p. 543-551; Prins a.w. (noot 199), p. 177-179 en H. de

Schepper, De Eerste Kamer in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, in Postma e.a.
1990, p. 37.

222 De Bosch Kemper 1868, p. 636-638.
223 De Bosch Kemper 1868, p. 684 en 685; ook de middelenwet werd verworpen met 86 tegen

19 stemmen.
224 De Bosch Kemper 1868, p. 668 en Bomewasser a.w. (noot 192), p. 248 en 249. Overigens

deelde ook de Eerste Kamer de kritiek op het regeringsbeleid, zie de Schepper a.w. (noot
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Na de afscheiding van Belgie in 1830 bleven de begrotingen voor 1832
en volgende jarerr'" op kritiek stuitten van een vaste oppositie van
ongeveer 15 afgevaardigden van conservatief-liberale richting. Deze harde
kern van critici werd geleid door aanvankelijk Van Hogendorp en later Van
Nes van Meerkerk.?" Vanaf 1830 verslechterde de financiele situatie
van de Nederlandse Staat door de afscheiding van de Zuidelijke Nederlan-
den. Het parlement stond echter forse leningen toe waardoor de regering
fmancieel op de been kon blijven. Bovendien namen vanaf 1834 de koloniale
baten uit Indie flink toe ten gevolge van het cultuurstelsel. Aangezien het
bestuur over de kolonien volgens de Grondwet aan de Koning was opgedra-
gen, werd tot 1840 aan het parlement geen informatie verstrekt over de
totale inkomsten en uitgaven van de kolonien.F' Hierdoor bleek het voor
de minister van Financien ieder jaar mogelijk zijn begrotings- en lenings-
voorstellen door het parlement goedgekeurd te krijgen.?" Het jaar 1837
vormde echter het keerpunt. Inhet begin van ditjaar overleed de minister
van financien Van Tets van Goudriaan. Zijn overlijden was een ernstige
slag voor het regime van Willem I.229 In maart 1837 verklaarden vele
leden van de Tweede Kamer - ook regeringsgezinde afgevaardigden -
bij de behandeling van een wetsontwerp voor buitengewone uitgaven voor
de laatste maal veer te zullen stemmen.i" Toch werd eind 1837 de begro-
ting voor 1838 nog weI aangenomen.!" Maar in 1839 barste de born.
Een voorstel van de minister van Kolonien voor een leningswet ten laste
van Indie (totaal 56 miljoen gulden) werd op 20 december 1839 met 39
tegen 12 stemmen verworpen. Drie dagen later, op 23 december, volgde
de verwerping van de begroting van uitgaven met slechts een stem voor,

221), p. 49 en 50.
225 Voor 1830 en volgende jaren werd een tienjaarlijkse begroting ingediend maar deze werd

gevolgd door een jaarlijkse totale begroting in 1831, een gebruik dat ook daarna werd
voortgezet. Daarmee was een einde gekomen aan het onderscheid gewone en buitengewone
uitgaven.

226 G.1. Hooykaas, De politieke ontwikkeling in Nederland 1830-1840, in: AGN XI 1983, p.
307 en 308.

227 Idem, p. 308 en Fritschy/V.d. Voort 1992, p. 10.
228 Zie hierover uitvoerig De Bosch Kemper 11873, p. 181-221 (begroting 1832), p. 300-321

(begroting 1833); II 1874, p. 89-142 (begroting 1834), p. 355-356 (begroting 1835), p. 419-
420 (begroting 1836) en p. 430-446 (begroting 1837) met een k1eine meerderheid
goedgekeurd.

229 Zie over deze fmancieel niet deskundige maar wei zeer behendige en welsprekende figuur
De Bosch Kemper II 1874, p. 447, 448 en 465.

230 De Bosch Kemper II 1874, p. 450-461 en Hooykaas a.w. (noot 226), p. 310.
231 Idem, p. 464,465.
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die van de minister van Financien Beelaerts van Blokland.232 Beide minis-
ters traden hierop af. Dit aftreden betekende voor het bewind van Willem
Ieen grote nederlaag. De weg leek nu open voor ingrijpende staatkundige
en financiele hervormingen.F'

Op staatkundig terrein werd in de eerste plaats in 1840 een herziening
van de Grondwet afgekondigd. De herziening hield in dat de tweejaarlijkse
begroting werd ingevoerd, de uitgaven voor ieder departement in een apart
wetsontwerp zouden worden ondergebracht en dat iedere minister voortaan
de begroting van zijn eigen departement in de kamer moest verdedigen.
Ook zou aan de Staten-Generaal jaarlijks een verslag over het gebruik van
de toegestane gelden worden voorgelegd. Bovendien kwam op aandrang
van de Tweede Kamer en onder dreiging van een volgende begrotingsver-
werping een wet tot stand die een einde maakte aan het omstreden Amor-
tisatie-Syndicaat, 234 Inmiddels was wel duidelijk geworden dat de totale
rentelast van het Rijk van 14,4 miljoen in 1814 tot 35,5 miljoen gulden
in 1840 was opgelopen. De nationale schuld bleek sinds 1814 inhet geheel
niet verminderd te zijn maar bleek juist te zijn toegenomen van 1725 rniljoen
tot 2250 miljoen gulden in 1840.235 Deze ontwikkelingen en de grondwets-
herziening waren voor koning Willem I aanleiding om op 7 oktober 1840
te abdiceren.?"

De eerste poging om fmancieel orde op zaken te stellen werd door de
minister van Pinancien J.l. Rochussen'", die op 1 augustus 1840 was
aangetreden, ondernomen. Hij stelde in maart 1843 een conversiewet voor
die beoogde de enorme schuldenlast te organiseren. Het voorstel werd door
de Tweede Kamer echter met 30 stemmen tegen en 24 stemmen voor
verworpen.?" Op 25 juni 1843 trad Rochussen af. Hij werd opgevolgd

232 Zie hierover uitvoerig De Bosch Kemper III 1875, p. 55-132.
233 Staatkundige en financiele hervormingen waren in 1839 bepleit door J .R. Thorbecke in zijn

Aantekening op de Grondwet en de begin 1840 verschenen Proeve van herziening der
grondwet volgens de Aantekening. Ook verscheen in 1840 de Proeve eener nieuwe grondwet
van de Haagse advocaat Donker Curtius.

234 Wet van 27 december 1840 (Staatsblad or. 77); zie over de opheffing van het Amortisatie-
Syndicaat uitvoerig Riernens 1935, p. 224-228.

235 Buijs 1857, p. 137 en Buist a.w. (noot 208) p. 305 en 306; het land bleek nagenoeg bankroet
te zijn.

236 De afgetreden vorst reisde spoedig af naar Berlijn en trouwde aldaar met de katholieke gravin
d'OuJtremont. In Berlijn overleed hij onverwachts in december 1843 op 71-jarige leeftijd.

237 (1797-1871), van 1826-1840 secretaris van de Kamer van Koophandel in Amsterdam en
van 1840-1843 minister van Financien. Na gouverneur-generaal van Nederlands Indie te
zijn geweest (1845-1851) keerde hij terug in de Tweede Kamer als conservatief-liberaal.
Van 1858-18611eidde hij een kabinet.

238 Zie hierover uitvoerig De Bosch Kemper IV 1875, p. 109 en 110 (inhoud voorstel) en p.
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door Van der Heim van Duivendijke, die een mislukte poging deed om
nieuwe belastingen in te voeren en ook al snel ontslag nam. Op 22
september 1843 trad F.A. van Ha1l239 op als ad interim minister van
Financien. Indecember van dit jaar stelde Van Hail aan de Staten-Generaal
een omvangrijke en ingrijpende leningswet voor om de staatsfinancien te
saneren. Het voorstel hield een lening van 150 miljoen in, - onder druk
van de kamer werd dit bedrag verlaagd tot 127 miljoen, - tegen 3% rente.
Deze lening diende om de staats schuld voor een deel te converteren. Bij
niet voltekening van de lening zou een vermogensheffing worden ingevoerd
('de stok achter de deur'). Het voorstel werd in de Tweede Kamer heftig
bestreden maar werd uiteindelijk met een stemverhouding van 32-25 aange-
nomen. Vijf dagen later passeerde het voorstel de Eerste Kamer met 12-6
stemmen en op 6 maart 1844 (Staatsblad nr. 14) volgde de onderteke-
ning."? De lening was snel voltekend en in de volgende jaren waren de
heilzame gevolgen al snel zichtbaar: mede dankzij de koloniale baten waren
in 1847 de tekorten verdwenen en de rentelast daalde van 43,9 miljoen in
1844 tot 36 miljoen in 1847.241

De hierop volgende jaren tot 1848 kenmerkten zich door begrotingsde-
batten waarin, met name door Thorbecke''", kritiek werk uitgeoefend
op de begrotingsinrichting en de comptabiliteit. Deze kritiek was afkomstig
van een harde kern van afgevaardigden die bekend stond onder de aandui-
ding 'de rekenmeesters'. Deze rekenmeesters konden het de regering vaak
nog lastig maken. Zo stuitte de tweejaarlijkse begroting voor 1848 en 1849
in juli 1847 op krachtige tegenstand van de rekenmeesters. Duymaer van
Twist verklaarde bij de debatten onder meer dat het bij een stemming over
de begroting niet aileen gaat om de cijfers, maar ook om het vertrouwen

151, 152 (verwerping).
239 Floris Adriaan (sinds 1856 baron) van Hall (1791-1866) was advocaat te Amsterdam en

schreef tussen 1830 en 1840 regelmatig commentaren op de binnenlandse politieke situatie.
Op 1 april 1842 werd hij als minister van Justitie benoemd. In mei 1844 werd hij minister
van Financien nadat hij deze post eerder aI tijdeJijk had vervuld.

240 Zie De Bosch Kemper IV 1875, p. 203-281; op 7 maart (Stb. 17) volgde een reglement
dat onder meer bepaalde dat men van 18 tot 26 (later 28) maart kon inschrijven op de lening.
Op 2 april (Stb. 22) volgde de Proc1amatie van de leningswet.

241 Buijs 1857, p. 149-154.
242 Op 16 juni 1845 merkte Thorbecke onder meer op: "ik twijfel aan mijne vrijheid om aan

eene begrooting goedkeuring te onthouden (... ). Inwilliging van de begrooting durf ik niet
voor een votum van venrouwen te houden, niemand twijfelt, dat weigering der begrooting
een dwangmiddel is. Het is eene oorlogsverklaring" , (geciteerd in De Bosch Kemper V 1882,
p. 20 en 24). Thorbecke zou uiteindelijkom financiele redenen tegen de begroting van 1846-
1847 stemmen.
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dat men in de regering stelt. 243 Dit is precies waar het om zou gaan in
de hierna te beschrijven periode tussen 1848 en 1868.

4.2.6 Periode1848-1945

De grondwetsherziening van 1848 had belangrijke gevolgen voor de
uitoefening van het budgetrecht door het parlement. Kort samengevar'"
hield de Grondwet van 1848 in dat

de begroting voortaan alle uitgaven van het Rijk en de middelen tot
dekking daarvan moest aanwijzen (art. 119);
er voortaan elk jaar een begroting bij het parlement moest worden inge-
diend (art. 120);
per departement een begrotingshoofdstuk diende te worden vastgesteld
en dat het parlement bij wet kon vaststellen in hoeverre overschrijving
van gelden naar een andere begrotingspost mocht plaatsvinden (art. 121);
de Tweede Kamer het recht had wijzigingen in een voorstel van de
Koning aan te brengen (art. 107) en
de Koning weliswaar het opperbestuur van de kolonien behield, maar
dat het beleid en het beheer van de geldmiddelen aldaar door de wet
geregeld moesten worden (art. 59 en 60).

Vanaf de begroting voor 1850 werden de begrotingsontwerpen jaarlijks
in het najaar bij de Tweede Kamer ingediend. De structuur van de
staatsbegrotingen bleef in principe hetzelfde als v66r 1850: enerzijds de
begrotingen van uitgaven, anderzijds de wetten op de middelen. De uitga-
venbegrotingen kende geen afzonderlijke afdelingen voor bijzondere en
gewone uitgaven meer. WeI bleef men ten aanzien van de inkomsten
onderscheid maken tussen gewone middelen en inkomsten met een meer
bijzonder karakter, zoals de Indische baten of de opbrengsten uit leningen.
De structuur van de middelenwetten bleef na 1848 lange jaren min of meer
hetzelfde. Pas in 1893 verschenen de door Pierson ingevoerde belastingen
op de bedrijfs- en andere inkomsten en op vermogens onder bet boofd
'directe belastingen' in de middelenwetten. De begrotingen die in de periode
1848-1940 werden ingediend, weerspiegelden de ontwikkeling van de rol
van de staat in de samenleving. Globaal kan worden gesteld dat tot 1865
de aandacbt primair was gericht op bezuinigingen op de staatsuitgaven en
verlaging en afschaffing van belastingen. Extra uitgaven tot delging van

243 Zie noot 242 en Prins a.w. (noot 199), p. 203.
244 Zie hiervoor 4.1.1.5.
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de staatsschuld leidden tot een lagere rentelast, afschaffing van door- en
uitvoerrechten en accijnzen op het gemaal, vlees, brandstoffen e.d. (dit
laatste in 1865245

). Rond 1865 kwam een einde aan dit liberale overheids-
beleid en wordt een meer actieve politiek gericht op verbetering van de
welvaart ingezet. Zo verschenen op de begroting uitgaven voor een spoor-
wegnet, waterstaatswerken en het lager onderwijs. Wat dit laatste betreft
werden sinds 1889 uitgaven voor de subsidiering van het bijzonder onderwijs
in de begroting opgenomen. De overheid kon deze extra uitgaven vooral
financieren uitde omvangrijke baten uit Indie. De belangrijkste veranderin-
gen vonden echter na 1890 plaats toen de minister van Financien Pierson
er - na vele mislukte pogingen - in slaagde het belastingstelsel te herzien
en onder andere de inkomstenbelasting in te voeren. Naarmate de bevolking
en welvaart groeiden, kon de overheid nu ook rekenen op extra inkom-
sten.r" Na 1900 verschenen op de begroting voor het eerst posten die
betrekking hadden op woningbouw en sociale verzekeringen."" Na 1914
zou dit actieve overheidsoptreden echter pas gaan leiden tot een trendmatiger
stijging van de overheidsuitgaven en inkomsten als percentage van het
nationaal inkornen.?"

Wat betreft de wijze van behandeling van de jaarlijkse begroting door
het parlement kan het volgende worden opgemerkt. Vanaf 1850 werd zoals
gezegd de begroting direct na het uitspreken van de troonrede aangeboden
aan de Tweede Kamer. Reeds sinds 1814 werden wetsontwerpen van de
regering eerst besproken in de zeven, vanaf 1830 vijf Afdelingen (of Secties)
van de Tweede Kamer. Kenmerk van deze procedure was dat ieder kamerlid
betrokken was bij de besluitvorming over een wetsontwerp. De vijf Afdelin-
gen werden namelijk om de twee maanden door middel van loting uit de
gehele Tweede Kamer samengesteld.?" De Centrale Afdeling bestond
uit de voorzitter van de Tweede Kamer en de voorzitters van de vijf Afde-
lingen en bepaalde de volgorde van behandeling in de Afdelingen. Het
afdelingsonderzoek bij begrotingen startle met voorlopige verslagen waarop
de regering schriftelijk commentaar gaf, indien nodig onder gelijktijdige
overlegging van aanvullende bijlagen en informatie, in de vorm van een

245 Zie hierover uitvoerig De Vrankrijker 1967, p. 79-89.
246 Idem, p. 145-155 en l.A. de Jonge, Overheidsfinancien, in: AGN XII 1977, p. 55-57.
247 Zie over deze ontwikkelingen tussen 1848 en 1914 FritschyN.d. Voort 1992, p. 11 en 12.

Ter ilJustratie: de begroting voor 1850 telde 600 artikelen, die voor 1913 meer dan 1600
artikelen.

248 Zie hierover uitvoerig Th.A. Stevers, Begrotingsnormering 1814-1939, in: Economisch en
Sociaal-Historisch Jaarboek, 39, 1976, p. 119-147.

249 Zie art. 106 Gw 1848 en Pippel 1950, p. 4, 5 en 221 e.v.
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memorie van antwoord. Na eventueel nader overleg in de vorm van
schriftelijke wisseling van stukken mondde het afdelingsonderzoek uit in
een door de commissie van rapporteurs opgesteld eindverslag. Tot en met
de begroting voor 1874 werd dit het Eindverslag van de commissie van
rapporteurs genoemd, na die tijd heette dit stuk het Verslag.i" Hierna
kon de plena ire behandeling in de kamer plaatsvinden. Deze bestond
allereerst uit de meerdaagse Algemene Beraadslagingen. De Algemene
Beraadslagingen boden de kamerleden en de regering de gelegenheid
beschouwingen te geven over het algemeen regeringsbeleid en de voorgestel-
de begroting in het bijzonder. Hierna ging men over op een puntsgewijze
behandeling van de begrotingsontwerpen. Berst werd gestemd over de arnen-
dementen, daarna over de afzonderlijke artikelen van de begroting. Als
het gehele voorstel was goedgekeurd, kon de Eerste Karner zich over de
regeringsvoorstellen buigen. De in de Eerste Kamer gevolge procedure
was, afgezien van amendementen, vrijwel gelijk aan die in de Tweede
Karner."! Na goedkeuring door de Eerste Kamer volgde bekrachtiging
door de Koning en publikatie in het Staatsblad. Tot 1875 werden overigens
vrijwel aile begrotingshoofdstukken nog voor de aanvang van het dienstjaar
in het Staatsblad gepubliceerd. Na 1875 bleek dit niet meer mogelijk en
ontstond het gebruik de hoofdstukken I (Koninklijk Huis), II (Hoge Colle-
gien), VII A (Nationale Schuld) en de wet op de rniddelen voor de aanvang
van het dienstjaar vast te stellen. Soms kon men helemaal niet tot een besluit
komen - vaak vanwege tussentijdse verkiezingen - en narn men genoegen
met het vaststellen van voorlopige begrotingen (Kredietwet). Van ieder
begrotingshoofdstuk werd uiteindelijk een definitieve versie aangenomen
en in het Staatsblad geplaatst. 252

Bij de begrotingsstukken werden vanaf 1816 conform art. 128 Grondwet
1815 de rekeningen gevoegd van het voorgaande begrotingsjaar. Op basis
van de rekeningen kon de kamer zich informeren over de verhouding tussen
de geraamde en de werkelijke inkomsten en uitgaven en het saldo van de
schatkist aan het einde van het betreffende begrotingsjaar. Hieronder zal
nog op de rekenwet worden teruggekomen.

In de loop van de 1ge eeuw bleek echter het systeem van het voorberei-
dend onderzoek door de Afdelingen, die volstrekt willekeurig werden
sarnengesteld niet te voldoen voor het begrotingsonderzoek. Na het tot stand

250 Zie hierover Pippel 1950, p. 23-25 en 61-64.
251 Het was overigens tot 1864 dwingend voorschrift dat de Eerste Kamer v66r het nieuwe

dienstjaar de begrotingshoofdstukken diende vast te stellen (J.J. Vis, Van 'menagerie du
Roi' tot politiekcollege. De Eerste Kamer van 1849 tot 1887, in Postma e.a. 1990, p. 181.

252 Pippel 1950, p. 279 en 555-562 en FritschyIV.d. Voort 1992, p. 24.
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komen van de grondwetsherziening van 1887 werd door de afgevaardigden
De Savornin Lohman (AR) en Schaepman (RK) op 7 mei 1888 het voorstel
gedaan een commissie voor de Staatsbegroting in te stellen. De commissie
zou uit 15 leden moeten bestaan, voor de gehele zittingsperiode van de
kamer moeten worden ingesteld en belast moeten worden met het
voorbereidend onderzoek naar de Staatsbegroting en de suppletoire
begroting. Na bespreking in de Tweede Kamer werd het voorstel echter
ingetrokken.F" Bij een wijziging van het reglement van orde van de Twee-
de Kamer werd in 1909 echter wel besloten de procedure voor begrotings-
voorstellen te wijzigen. De Voorzitter van de kamer zou bij aanvang van
de zitting 50 leden en plaatsvervangers aanwijzen om op te treden als leden
van een begrotingscommissie. Hierna verdeelde de Voorzitter deze leden
in 10 commissies en zou de procedure van de commissie van rapporteurs
worden gevolgd. De suppletoire begrotingen zouden echter niet aan de
begrotingscomrnissies worden gezonden. Hierna werden de Afdelingen op
zodanige wijze samengesteld dat in elk van de vijf Afdelingen een lid uit
iedere begrotingscommissie en zijn plaatsvervanger vertegenwoordigd was.
Men bleef werken met het systeem van voorlopige en defmitieve verslagen
waarna plenaire behandeling volgde.i"

Indecember 1913 werd door de fractievoorzitters het voorstel ingediend
om de spreektijden bij de behandeling van de begrotingen te beperken. Het
voorstel werd op 19 december 1913 aanvaard en in de jaren hierna heeft
via het reglement van orde een verdere rantsoenering van de spreektijden
bij de algemene beraadslagingen en bij de beraadslagingen over de
hoofdstukken en artikelen plaatsgevonden.f"

Dat het geleidelijk invoeren van een stelsel van vaste commissies dat
het werk van de Afdelingen voor een deel en later geheel ging ovememen,
goed beviel moge blijken uit het feit dat op 22 februari 1922 een voorstel
werd gedaan in het reglement van orde de mogelijkheid te openen om een
commissie voor de Staatsuitgaven in het leven te roepen. Aanleiding voor
dit voorstel was dat de minister van Pinancien enige tijd eerder een voorstel
aan de kamer deed om een Rijksbezuinigingsinspectie bij het ministerie
van Financien in te stellen. Doelstelling van de commissie was te streven
naar economisch en zuinig fmancieel beheer. De kamer zou door een afzon-
derlijke commissie voor de controle op de Rijksuitgaven aan deze doelstel-

253 Zie hierover uitvoerig Pippe11950, p. 75-80 en Jan Rogier, Om algemeen kiesrecht en sociale
revolutie (1879-1918), in Fockema Andreae/Hardenberg 1964, p. 273 en 274 (de auteur
meent overigens ten onrechte dat de kamer het voorstel verwierp).

254 Zie hierover uitvoerig Pippel 1950, p. 86, 89-92 en 278-284 (tekst reglement van orde).
255 Pippel 1950, p. 349-360.
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ling kunnen bijdragen. Bovendien zou de commissie kunnen worden
aangewezen voor kennisneming van de afzonderlijke verslagen van de
Algemene Rekenkamer die in de loop van een jaar werden uitgebracht.
Het voorstel bleef vanwege de algemene verkiezingen enige tijd liggen maar
werd door de nieuwe kamer op 1mei 1923 zonder beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming aanvaard. De huidige commissie voor de Rijksuitgaven
is een voortzetting van deze commissie.i"

De indiening van de algemene begrotingsontwerpen bij de Tweede
Kamer geschiedde door de minister van Financien, daartoe bij koninklijk
besluit gemachtigd, in een vergadering van de Tweede Kamer. Tot 1906
hield de minister van Financien bij deze gelegenheid zijn Miljoenen-rede
waarin hij de financiele resultaten van de voorgaande begrotingsjaren en
het lopende begrotingsjaar meedeelde en een beredeneerd overzicht gaf
van de cijfers van de aangeboden begroting voor het volgende jaar. Sedert
1906 zijn deze mededelingen opgenomen in de Nota betreffende de toestand
van's Rijks financien (ook Miljoenennota geheten), welke aan de begrotings-
ontwerpen is toegevoegd.?" Ais gevolg van de Comptabiliteitswet van
1927 wordt de algemene jaarlijkse begroting vanaf 1929 aangeduid als
Rijksbegroting.258

Inde hier beschreven periode speelde de Algemene Rekenkamer slechts
een bescheiden rol. Lange tijd bleef onenigheid bestaan over de vraag of
men diende uit te gaan van een preventief dan wei repressief toezichtstelsel
door de Rekenkamer. Grondwettelijk werd de positie van de Rekenkamer
reeds in 1840 versterkt (zie hiervoor 4.2.5. na noot 212) en het college
bracht vanaf 1842 jaarlijks verslagen uit. Thorbecke had in 1841 als
belangrijkste taak van de Rekenkamer gezien 'het staven van het verslag,
dat de Koning jaarlijks aan de Staten-Generaal doet geven ( ... )', maar de
Tweede Kamer weigerde deze beperkte taakomschrijving van de Reken-
kamer in 1848 te accepteren.l" Geruime tijd duurde het echter alvorens
de Instructiewet van 1841 werd aangepast aan het hiervoor genoemde
grondwetsartikel. Uiteindelijk zou de Comptabiliteitswet van 1927 de positie
van de Rekenkamer regelen en de keuze voor het repressieve stelsel vastleg-
gen. 260

256 Pippe11950, p. 104 en Cramer a.w. (noot 213), p. 237.
257 Pippel 1950, p. 655 en Van Raalte 1991, p. 259 en 260.
258 Pippe11950, p. 109.
259 Ontwerp van Gewijzigde Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden, 's-Gravenhage

1848, p. 27 en p. 19 van het Verslag der Commissie en Cramer a.w. (noot 213), p. 212
en 213.

260 Zie de opeenvolgende voorstellen voor een Comptabiliteitswet door Van Bosse van 1851;
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Niet aIleen het gebrek aan een voldoende wettelijke grondslag bracht
de Rekenkamer in een zwakke positie, maar ook de geringe beiangstelling
van de Tweede Kamer voor de verslagen van de Rekenkamer was hiervan
de oorzaak. Zo liet de Tweede Kamer in de periode 1868-1880 de
jaarverslagen van de Rekenkamer niet, zoals gebruikelijk, door een com-
missie van commentaar voorzien.?" Bovendien bestond lange tijd verschil
van mening over de aard en het karakter van de rekenwet. In feite bleef
de grondwettelijke bepaling een dode letter. 262 In 1887 volgde een
aanpassing van het betreffende grondwetsartikel maar ook het nieuwe voor-
schrift zou lange tijd een dode letter blijven.i'"

Ook in de eerste helft van de 20e eeuw kon de Rekenkamer niet rekenen
op grote belangstelling van de Tweede Kamer. Pas in 1927 werd weer na
vele decennia over het jaarverslag in de Tweede Kamer gedebatteerd. Het
kwam slechts een enkele keer voor dat een conflict tussen Rekenkamer en
regering bij wijze van indemniteitswet aan het parlement werd voorge-
legd.264 Het verschijnsel indemniteitswet is overigens in 1858 ontstaan.
In dat jaar leidde een geschil tussen Thorbecke en de Rekenkamer inzake
de aankoop van oude penningen en tekeningen tot een wetsontwerp waarin
Thorbecke de hem voor ogen staande verevening, die door de Rekenkamer
was geweigerd, zou laten legaliseren. Met de aanneming van dit voorstel
was de indemniteitswet geboren.i" Opgemerkt dient in dit verband nog
te worden dat op 23 april 1864 de Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad
nr. 35) tot stand kwam. Met deze wet kwam een einde aan de jarenlange
strijd over de vraag of de Kroon of de wetgever het laatste woord toekwam
over het beheer van de Indische middelen. Voortaan kon de Rekenkamer
het batig slot van de koloniale rekening ieder dienstjaar vaststellen. De
begroting van Nederlands-Indie zou nu ook jaarlijks worden vastgesteld
bij wet.266

door Vrolik van 1858; door Betz van 1864 en door Pierson van 1900 besproken door Cramer
a.w. (noot 213), resp. p. 217,218,221 en 231,232.

261 Cramer a.w. (noot 213), p. 222.
262 Zie Buijs I 1883, p. 684-692 en Cramer a.w. (noot 213), p. 225.
263 Zie Buijs III 1888, p. 215-225 en het Verslag der Staatscommissie benoemd bij koninklijk

besluit van 11 mei 1883, no. I om te onderzoeken van welke bepalingen der Grondwet
herziening noodzakelijk en thans raadzaarn is, z.p. 1884, p. 19 en 20. In 1934 werd de
controverse beslecht: niet de rekening maar het slot van de rekening zou bij de wet worden
vastgesteld (Cramer a.w. (noot 213), p. 239).

264 Cramer a.w. (noot 213), p. 245.
265 Bijl. Hand. Tweede Kamer, 1857-1858, nr. LXXIII.
266 Zie hierover uitvoerig De Bruyne/Japikse III, p. 193-201. Deze Comptabiliteitswet kende

een gematigd repressief stelsel.
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. Indien de toepassing van het budgetrecht in de politieke praktijk nader
wordt bezien dan kan allereerst een onderscheid worden gemaakt in twee
perioden. Ten eerste de periode 1848-1921 waarin het parlement het budget-
recht vaak hanteerde om ministers en soms zelfs hele kabinetten tot aftreden
te dwingen. Indie gevallen gold het budgetrecht als dwangmiddel en ultieme
sanctie van de ministeriele verantwoordelijkheid.f" Hierna de peri ode
na 1921 waarin begrotingsverwerping als zodanig niet meer is voorgekomen.
Wat betreft de eerste genoemde periode geven de volgende cijfers een
indicatie van het budgetrecht als machtsmiddel van het parlement.

Met de verwerping of amendering van de begroting zijn drie kabinetten
naar huis gestuurd: het kabinet Van Zuijlen van Nijevelt-Loudon in
1862268; het kabinet Van Zuijlen van Nijevelt-Heemskerk Azn. in
1868269 en het kabinet De Meester in 1907.270

Verder zijn door rniddel van verwerping van of een amendement op
de begroting 16 ministers in deze periode gedwongen tot aftreden.?"
Hieraan kan worden toegevoegd dat in deze periode een kabinet aan
zijn einde is gekomen door een intern conflict over de begroting (bet

267 Zie EJ. Janse de Jonge, Budgetrecht en ministeriele verantwoordelijkheid, in: Interuniversitair
centrum voor staatsrecht, De ministeriele verantwoordelijkheid, Studiedagen Brussel 28-29
september 1989, Antwerpen 1991, p. 135-146 en C.W. de Vries, De Rijksbegroting van
Uitgaven, in Smeets e.a. 1949, p. 135-138.

268 Zie De Bruyne/Japikse II, p. 395-412 (het aftreden geschiedde door middel van het
verminderen van de post 'Onvoorziene uitgaven'),

269 Zie De Bruyne/Japikse III, p. 336-349; de bekende Luxemburgse kwestie waarin de Tweede
Kamer tot tweemaal toe de begroting voor Buitenlandse Zaken verwierp en waarmee de
vertrouwensregel werd gevestigd (p. 361-368).

270 Zie De Bruyne/Japikse VI, p. 301-302. De Eerste Kamer verwierp de begroting van Oorlog
en De Meester had voor de stemming verklaard dat na verwerping het hele kabinet zou
opstappen; zie met name hieromtrent A.F. Manning, De nacht van Staal en wat nag duister
bleef. Afscheidscollege op 29 juni 1990 te Nijmegen.

271 Enkele voorbeelden zijn: in 1854 trad minister Enslie af nadat de Tweede Kamer zijn
begroting had verworpen (zie De Bruyne/Japikse II, p. 52). In 1857 trad de minister van
Oorlog Forstner af na verwerping van zijn begroting in de Tweede Kamer, waarna koning
Willem III opmerkte dat men geen andere begroting zou krijgen (Duyverman 1987, p. 56).
In 1889 trad de minister van Kolonien Keuchenius af nadat de Eerste Kamer zijn begroting
had verworpen (De Bruyne/Japikse VI, p. 39-40) en in 1919 trad minister Alling von Geusau
van Oorlog af. Zijn begroting was weliswaar aangenomen, echter zodanig geamendeerd
dat hij volgens zijn zeggen "met de afgetakelde begroting, die !hans voor mij ligt, ( ... ) geen
genoegen meer (kan) nemen" (Oud I 1948, p. 181 en 182).
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kabinet Colijn IV in 1939)272en om dezelfde reden zijn twee ministers
atgetreden.?"

Overziet men deze gebeurtenissen dan valt hierbij op dat het recht om de
begroting te verwerpen of ingrijpend te amenderen in vrijwel alle gevallen
door de kamer werd gebruikt om het vertrouwen in de betrokken minister
of het kabinet op te zeggen. Deze begrotingsverwerping of -amendering
om redenen buiten de begroting gelegen is in de staatsrechtelijke literatuur
niet onomstreden geweest (zie hiervoor 4.1.2.).

Niet alleen waren Tweede en Eerste Kamer in deze periode vaak kritisch
ten aanzien van de jaarlijkse begroting maar ook de opeenvolgende
belastinghervormingsplannen konden op kritiek van het parlement rekenen.
De belangrijkste initiator van het invoeren van nieuwe belastingen en de
herziening van het belastingstelsel van Gogel en Appelius was P.P. van
Bosse.?" Reeds in 1848-1849 trachtte Van Bosse de indirecte belastingen
te beperken en te vervangen door directe belastingen. In juli 1848 stelde
hij voor enkele zwaar drukkende accijnzen afte schaffen en in plaats daar-
van een buitengewone belasting in te voeren. Na kritiek van de afdelingen
trok de minister de voorstellen in 1849 in.275Een volgende belangrijke
poging'" deed Van Bosse 1870-1871 als minister van Kolonien en later
van Financien, namelijk tot invoering van een rijksinkomstenbelasting.?"
Hiermee keerde hij terug naar zijn ideeen van 1848. Maar ook nu bleken
tijd en omstandigheden nog niet rijp voor een dergelijke ingrijpende herzie-
ning van het belastingstelsel. Bij de stemming in de Tweede Kamer werd

272 Allereerst trad minister van Financien De Wilde af, waarna na enige tijd het he1e kabinet
demissionairwerd (zie Oud V11951, p. 112, 113 en 133,134).

273 In 1917 trad Van Gijn af omdat hij meende als minister van Financien meer invloed te moeten
hebben op de besteding van 80 miljoen extra inkomsten (zie De Bruyne/Japikse VI, p. 467).
In 1939 trad De Wilde af, zie noot 272.

274 (1809-1879), aanvankelijk advocaat en in 1845 referendaris bij het ministerie van Financien
onder Van Hall. Minister van Financien in diverse kabinetten in de perioden 1848-1853,
1858-1860, in 1866 en 1868-1871. In de tussenliggendeperiode was hij lid van de Tweede
Kamer en bekleedde hij nog diverse andere ministerschappen tot zijn dood in 1879. Hij was
een liberaal van een niet-uitgesproken politieke kleur en een fmancieel specialist. Zie over
hem uitvoerig 1. Viersen, Mr. P.P. van Bosse, Minister, parlementarier, adviseur, in
GielebundeI1990, p. 687-711.

275 De Bruyne/Japikse I, p. 198-201 en De Vrankrijker 1967, p. 28-43. Desalniettemin kon
de bekwame minister de begroting voor 1850 sluitend krijgen.

276 In 1858 deed Van Bosse, deels met succes, enkele minder ingrijpende voorstellen ter
bevordering van de vrijhandel, zie De Bruyne/Japikse II, p. 301-314 en De Vrankrijker
1969, p. 75-78.

277 Formeel werden de voorstellen op 28 september 1871 bij de Tweede Kamer ingediend door
minister van Financien Blusse van Oud-Alblas.
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met 51 tegen 27 stemmen artikel 1 van het regeringsvoorstel verworpen
waama het wetsontwerp werd ingetrokken en het kabinet zijn ontslag bij
de Koning indiende. Kort hierop, op 5 juni 1872, overleed Thorbecke in
het harnas.?" De doorbraak kwam echter in 1892-1893 met de voorstellen
van N. G. Pierson.?" Pierson slaagde er in een bedrijfsbelasting (1893)
en een vermogensbelasting (1892) in te voeren. Het is gebruikelijk om het
hele complex te typeren als een 'gesplitste' inkomstenbelasting. Het bereik
van deze belastingen was nu zover uitgebreid dat alle loontrekkers daaronder
vielen. Met deze veranderingen legde Pierson de grondslagen voor het
modeme belastingwezen in Nederland. 280 Deze ontwikkeling werd in 1914
voorlopig met succes afgerond door de minister van Financien Treub die
beide door Pierson ingevoerde belastingen samenvoegde tot een rijksinkom-
stenbelasting.l"

Een andere financiele maatregel die bier dient te worden vermeld, was
de wet van 23 december 1914 (Staatsblad nr. 612). Deze wet, eveneens
door Treub ingediend en verdedigd, hield een lening van f. 275.000.000
in om de oorlogskosten te dekken. De rente bedroeg 5 % en de hoofdsom
zou binnen 15 jaar moeten worden afgelost. De betaling van de rente en
afiossing van de in de oorlogsjaren aangegane 'crisisuitgaven en -schuld'
gescbiedde uit eigen inkomsten van het leningsfonds, uit bijzondere
belastingen en uit opcenten op gewone belastingen.f? Het leningsfonds
had echter een afzonderlijke begroting waarvan het tekort in de gewone
begroting werd opgenomen. De omvang van de crisisuitgaven bleef derhalve
buiten de gewone begroting. Met name in de jaren '30 tijdens de economi-
sche crisis liepen de tekorten snel op. De Tweede Kamer accepteerde de
financiering van deze tekorten buiten de gewone begroting weI maar
benadrukte het tijdelijke karakter ervan.l" Desalniettemin werd in de
jaren '30 veelvuldig gegrepen naar de oprichting van fondsen onder diverse
namen om de extra tekorten te kunnen financieren.P' Op deze wijze ver-
loor het parlement het zicht op de werkelijke uitgaven en tekorten van de

278 De Bruyne/Japikse m. p. 459-485 en De Vrankrijker 1969, p. 106-111.
279 (1839-1909) ,liberaal en econoom. Pierson was in1868 reeds directeur van De Nederlandsche

Bank en van 1877 tot 1885 buitengewoon hoogleraar staathuishoud1runde. Hij was minister
van Financien van 1891-1894 en van 1897-1901.

280 De Bruyne/Japikse VI, p. 49-52; De Vrankrijker 1967, p. 145-155 en J.T. Minderaa,
Vermenging van staat en maatschappij, in: AGN XIII 1978, p. 462 en 463.

281 De Bruyne/Japikse VI, p. 463-466.
282 De Bruyne/Japikse VI, p. 462-464.
283 Oud IV 1949, p. 138.
284 Oud IV 1949, p. 169 en 170: zoals het 'reservefonds' van 1931 dat op een totale mislukking

uitliep.
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rijksoverheid. Pas na lang aandringen van de Tweede Kamer werden vanaf
1934 de crisisuitgaven en het tekort van het leningsfonds geleidelijk overge-
bracht naar de gewone begroting.?" Behalve door het ondoorzichtige
leningsfonds werd het zicht van het parlement op de begroting ook nog
vertroebeld door een steeds ingewikkelder Miljoenennota die alleen nog
voor deskundigen begrijpelijk leek te zijn.286

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden geen begrotingen ingediend.
Wei kon de Algemene Rekenkamer aanvankelijk verdergaan met haar
technisch- financiele werkzaamheden."? Als gevolg van de oorlogsomstan-
digheden was er voorts in de periode 1941-1946 een Buitengewone
Algemene Rekenkamer in Londen gevestigd die veel goed en serieus werk
heeft verricht. 288

4.2.7 Ontwikkelingen sinds 1945

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de overheidsfinancien waren
desastreus. De totale schade werd naderhand geschat op ongeveer 25 miljard
en de staatsschuld was van 4 miljard in 1940 opgelopen tot 23,6 miljard
in 1945.289 Het financiele herstel van Nederland was derhalve in de zomer
van 1945 de eerste prioriteit van de regering. Na een korte formatie trad
op 23 juni 1945 het kabinet Schermerhorn-Drees in functie. Het kabinet
presenteerde zich op 27 juni via de radio aan de bevolking aangezien er
nog geen parlement functioneerde.F" Minister van Financien werd P.
Lieftinck.Op de eerste dag van zijn aantreden gaf Lieftinck onder meer
de opdracht een begroting van uitgaven en ontvangsten op te stellen voor
het tweede halfjaar van 1945.291 Hieruit bleek dat de kasbegroting voor
de tweede helft van 1945 in evenwicht was. Deze kasbegroting werd
vervolgens bij koninklijk besluit vastgesteld.F? Op 20 november 1945

285 Dud v 1950, p. 61. Toch greep minister van Financien De Geer in 1939 nogmaals naar
het middel van de oprichting van een leningsfonds om het begrotingstekort te dekken (Dud
VI 1951, p. 173 en 174).

286 Dud IV 1949, p. 367.
287 Zie hierover uitvoerig J.C.H. Blom, De Algemene Rekenkamer tijdens de Duitse bezetting,

in Margry e.a. 1989, p. 271-304.
288 Zie hierover uitvoerig A.E. Kersten, De Buitengewone Algemene Rekenkamer in Londen,

1941-1946, in Margry e.a. 1989, p. 305-324.
289 F. Messing, Ret economische leven in Nederland 1945-1980, in: AGN XV 1982, p. 170

en 171.
290 Bosmans II 1990, p. 20 en 21.
291 Bakker/Van Lent 1989, p. 97.
292 Idem, p. 98 en 123.

443



Hoofdstuk 4

trad het noodparlement aan en op 12 december bood Lieftinck de Nota over
de toestand van's Rijks financien aan. Op 21 januari 1946 volgde de
indiening van een Nota over onder meer de belastingpolitiek. De Tweede
Kamer eiste in het voorlopig verslag een sluitende begroting en tijdige
indiening van de begroting voor 1946. Dit laatste bleek echter pas mogelijk
op 12 april 1946. De begroting voor 1946 werd echter pas tezamen met
de begroting voor 1947 na de derde dinsdag van september 1946 door het
parlement behandeld aangezien eerst in mei 1946 de eerste naoorlogse
verkiezingen plaats had den kunnen vinden. De feitelijke parlementaire
controle op de begroting had derhalve pas vanaf najaar 1946 plaats. Tot
dit moment regeerde de regering op basis van een door het parlement ver-
leende machtiging. Op dit gebrek aan parlementaire controle heeft de
Tweede Kamer weliswaar herhaaldelijk kritiek geleverd maar zij liet het
er in feite bij zitten.l"

De latere door Lieftinck ingediende begrotingen voor 1948 tot 1952
vertoonden tot 1948 nog enorme tekorten maar hierna overschotten, die
vooral voor het aflossen van de schuld werden gebruikt. Om dit positieve
resultaat op zo korte termijn te kunnen bereiken had Lieftinck behoefte
aan een sterke positie als minister van Financien ten opzichte van het
departement, de regering en het parlement. Op het departement van
Financien werd in 1945 de Dienst der Rijksbegroting als onderdeel van
de Generale Thesaurie in het leven geroepen. De Dienst werd met name
belast met de verbetering van de indeling van de Rijksbegroting en een
verdere verfijning van de departementale begrotingen. In 1947 volgde de
oprichting van de Centrale Accountantsdienst en een Bureau Organisatie.
Deze afdelingen moesten de departementen bijstaan met het oplossen van
administratieve en organisatorische problemen.i" Naast deze diensten
had de direct na de oorlog opgerichte Inspectie van de Thesaurie grote
invloed op het in de hand houden van de uitgaven op de departementen.t"
De positie van de Inspectie en de minister werd nog eens versterkt door
een strikte uitleg van de Comptabiliteitswet 1927. Een wijziging van deze
wet in 1947 betekende een verdere versterking van de positie van de
minister van Financien. Voortaan had de minister de bevoegdheid om het
verzoek tot kredietopening van een minister te weigeren. AIleen de minister-
raad kon de weigering van de minister van Pinancien ongedaan maken.

293 Idem, p. 123 en 124 en J .M.M.1. Cierx, Lieftincks financiele politiek, in: Maas e.a. 1991,
p. 195.

294 Tussen 1946 en 1952 liep het aantal (burger) medewerkers van de Rijksdienst terug van
123.000 tot 76.000.

295 BakkerlVan Lent 1989, p.132-134.
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Bovendien moest vooraf toestemming worden verleend voor een kredietope-
ning indien het aangaan van een verplichting tot uitgaven zou leiden.F"
Behalve de hier genoemde organisatorische en formele middelen beschikte
Lieftinck ook over een goede taktiek en een uitstekende fysieke gesteldheid.
Zijn wijze van begrotingsopstelling kenmerkte zich door diepgaande en
soms langdurige bilaterale gesprekken met de collega-ministers waarbij
post voor post van de begrotingsvoorstellen werd doorgenomen."" In
de ministerraad kwam slechts de gehele begroting aan de orde. Na de perio-
de Lieftinck is de begrotingsopstelling geleidelijk veranderd en liep vanaf
het midden van de jaren vijftig de besluitvorming meer via de ministerraad.
In de jaren zestig nam de directe bemoeienis van de minister van Financien
verder af. De aanvankelijke nadruk op de te voeren begrotingspolitiek per
jaar, werd nu gelegd op een meer trendmatig meerjarig begrotingsbeleid.
Centraal hierbij stond de zogenaamde Zijlstra-norm.i" Sinds 1968 worden
als uitvloeisel van deze norm meerjarenramingen in de miljoenennota
opgenomen.?" Aan het begin van de jaren zeventig ontstonden allerlei
economische spanningen. Bovendien waren de overheidsuitgaven sinds 1963
fors gegroeid, mede als gevolg van een grote expansie van de zogenaamde
overdrachtsuitgaven. Steeds meer uitgaven werden in basiswetten vastge-
legd."? Dientengevolge verschoof de aandacht van de afzonderlijke begro-
tingsartikelen naar grotere, homogene groepen van uitgaven. Dit gaf een
grotere vrijheid aan de bestedende ministers maar betekende ook een vermin-
derde invloed van het parlement op de begrotingsvoorstellen van de rege-

296 Reeds op 21 januari 1919 werden richtlijnen inzake wetsontwerpen en andere voorstellen
met financiele gevolgen door de ministerraad vastgesteld. De voorschriften hielden onder
meer in dat de minister van Financien vooraf de financiele gevolgen van wetsontwerpen
controleerde en eventueel blolckeerde. De richtlijnen zijn bij de totstandkoming van de vierde
wijziging van de Comptabiliteitswet in 1991 ingetrolcken.

297 Bakker/Van Lent 1989, p. 137-139. Deze onderhandelingen leidden soms tot ware
uitputtingsslagen waarbij de individuele ministers het meestal tegen Lieftinck aflegden.

298 De grondgedachte van deze norm van Zijlstra was dat het begrotingsbeleid gebaseerd moest
worden op de trendmatige stijging van het nationale inkomen. De meer-inkomsten die bij
een gegeven belastingdruk daaruit voortvloeiden konden worden besteed aan verhoging van
de uitgaven en/of verJaging van de belastingdruk. De norm is in 1979 formeel als richtlijn
voor het begrotingsbeleid opgegeven (Zijlstra 1992, p. 120-123).

299 D.A.P.W. van der Ende, De positie van de Minister van Financien sinds 1945: in het
spanningsveld tussen twee modellen, in Van Braband e.a. 1989, p. 241-242 en J.K.T. Postma,
De ontwilckeling van het begrotingsproces: de naoorlogse periode, in: Openbaar Bestuur
1991, p. 17 en 18.

300 J.E. Andriessen, Het economisch eldorado 1955-1965, in Knoester 1989, p. 193 en W.
Drees, Van Zijlstra - kader naar 1%-norm, in Knoester 1989, p. 203 en 206.
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ring.?" Nu werd het fmancieringstekort de norm bij de begrotingsvoorbe-
reidingen. Centraal hierbij stond tevens een normering van de collectieve-
lastendruk. Sarnenhangend hiermee kwarn er meer aandacht voor het streven
naar 'economy, efficiency and effectiveness' van de overheidsuitgaven.?"
In de jaren tachtig ging de aandacht uit naar alle onderdelen van de begro-
tingscyclus en was er tevens een hernieuwde aandacht voor het vaststellen
van een kader voor de totale overheidsuitgaven aan het begin van de begro-
tingsvoorbereidingen (zogenaarnde kaderbrief van de minister van Financien
in het voorjaar, zie verder merna 4.3.2). Met een brede heroverweging
van de uitgaven over de hele linie werd begonnen in 1981. Deze aanpak
was gericht op het vinden van concrete bezuinigingsmogelijkbeden. De
heroverweging kreeg later het karakter van een standaardprocedure.P"

Hiemaast kregen in de loop van de jaren tachtig uitvoering van de
begroting, controle en verantwoording op de begrotingsuitvoering opnieuw
aandacht. Ben en ander leidde in 1991 tot een integrale herziening van de
Comptabiliteitswet. 304 In 1992 volgde een herziening van hoofdstuk IV
van de Comptabiliteitswet inzake taken en bevoegdheden van de Algemene
Rekenkamer.P" De aandacht voor de uitvoering van de begroting kreeg
een sterke impuls door de parlementaire enquetes naar de RSV -affaire en
naar de bouwsubsidies in respectievelijk 1985 en 1988. In de gehele periode
sinds 1945 deed zich het probleem voor dat de rekening (zeer) lang op zich
liet wachten. Bovendien was de verstrekte informatie nietszeggend. In het
jaarverslag over 1984 oefende de Algemene Rekenkamer hierop scherpe
kritiek uit. 306 Met name vanwege druk van de Tweede Kamer kon in de
tweede helft van de jaren tachtig een inbaalslag plaatsvinden zodat in het
voorjaar van 1990 de Algemene Rekenkarner de rekeningen over 1980-1986
tegelijkertijd kon goedkeuren.F' Hiemaast zijn door de regering aan het
einde van de jaren tachtig initiatieven genomen om te komen tot een
verbetering van het comptabel bestel?" en tot wijziging van de inrichting

301 Van der Ende a.w. (noot 299), p. 242 en Postma a.w, (noot 299), p. 18.
302 Zie - ook in de uiteindelijke context - The Control and Management of Government

Expenditure, DECD, Parijs 1987 m.n. p. 42-51.
303 Zie hierover Koopmans e.a. 1991, p. 93-97.
304 Staatsblad 752, 19 december 1991, zie tevens hiervoor 4.1.1.7
305 Staatsblad 350, 24 juni 1992.
306 Tweede Kamer 1984-1985, 18918, nr. 2, p. 240-243.
307 L.l.F. Dolmans, Naar supervisie en meer aandacht voor de doelmatigheid. De Algemene

Rekenkamertussen 1945 en 1988, in Margrye.a. 1989, p. 390 en Postmaa.w. (noot 299),
p.20.

308 Tweede Kamer 1988-1989, 19395, nrs. 14, 15, 20, 29, 30 en 33 inzake de jaarlijkse
voortgangsrapportages operatie comptabel bestel.
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en presentatie van de begrotingen.f" Bovendien werd aandacht besteed
aan de kwestie van de zogenaamde open-eindregelingen"? en aan de
mogelijke invoering van de kapitaaldienst op de begroting.""

Aangaande de besluitvorming over de begroting in de ministerraad dient
te worden opgemerkt dat de roi van de ministerraad geleidelijk beiangrijker
is geworden. Een van de oorzaken hiervan is de opkornst van regeerakkoor-
den in de jaren zeventig die concrete afspraken bevatten over bezuinigingen.
Zo bevatte het regeerakkoord dat in juni 1971 onder leiding van informateur
Steenkamp tot stand kwam duidelijke afspraken over voorgenomen bezuini-
gingsbedragen. 312 Hiernaast vormde zich in de praktijk binnen de minister-
raad een groep van ministers die als informeel overlegorgaan functioneerde.
Aanvankelijk sprak men in dit verband van de zogeheten Driehoek (de drie
sociaal-economische-financiele ministers in de periode 1971-1973), later
van Vierhoek (de drie genoemde ministers plus de minister-president in
de peri ode 1973-1977) en recentelijk van Vijfhoek (1977-heden).313 Uit
deze ontwikkelingen is tevens een toenemende invloed van de minister-presi-
dent op de begrotingsbesprekingen af te leiden.!" In het aigemeen is men
in de literatuur en praktijk van opvatting dat een minister van Financien
niet goed kan functioneren zonder de volledige steun van de minister-presi-
dent. 315 Daar waar in het verleden een vertrouwensrelatie ontbrak, was
er vrijwel altijd sprake van een tussentijds aftredende minister van
Financien.!"

Over de invloed van het parlement op de begrotingswetgeving in de hier
beschreven periode kan het volgende worden opgemerkt. Zoals hiervoor
reeds is gesteld was met name de Tweede Kamer aanvankelijk kritisch ten
opzichte van het beleid van minister van Financien Lieftinck. Grote

309 Tweede Kamer 1987-1988,20392, nrs. 1 e.v.
310 Tweede Kamer 1988-1989,20862, nrs. 1 e.v.
311 Tweede Kamer 1991-1992,22330, nr. 2 en Hand. Tweede Kamer 1991-1992, UCV 27,

17 februari 1992. ,
312 Zie over de betekenis van deze afspraken S.l. Toirkens, De Minister van Financien. In het

spanningsveld van financiele wensen en mogelijkheden, in Andeweg 1990, p. 137.
313 Idem; de Vijfhoek bestaat uit de minister-president en de ministers van Financien,

Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid envan BinnenlandseZaken. Tijdens
het kabinet-Van Agt I (1977-1981) sprak men ook wei van de 'Bestekministers', genoemd
naar het bezuinigingsplan Bestek '81. Zie tevens over de Vijfhoek Hoekstra 1988, p. 40
en 41.

314 Zie hierover uitvoerig W. Drees, Algemene Zaken en de coordinatie van overheidsuitgaven,
in Van Drimmelen e.a. 1987, p. 151-166 en tevens Rehwinkel 1991, p. 113 en 114.

315 Toirkens a.w. (noot 312), p. 134-139 en Zijlstra 1992, p. 142.
316 Zoals minister De Wilde in 1939 en minister Andriessen in 1980.
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ontevredenheid heerste in de Tweede Kamer over de voorbereiding en uit-
voering van de begroting en over de begrotingsinrichting. Er werd zelfs
de suggestie gedaan om een parlementaire enquete in te stellen naar het
peil van de rijksuitgaven."? De kamer was echter verdeeld over de vraag
op welke wijze men meer greep zou kunnen krijgen op de begroting. Ook
de Eerste Kamer deelde de kritiek van de Tweede Kamer. Deze kritische
houding van het parlement leidde in 1956 tot het besluit van de minister
van Financien om een commissie in te stellen die tot taak kreeg een algehele
herziening van de Comptabiliteitswet 1927 voor te bereiden."" Deze
commissie-Simons bracht in 1960 haar eindrapport uit en uiteindelijk leidden
de voorstellen van de commissie tot de Comptabiliteitswet 1976 .319

De Tweede Kamer trachtte in het begin van de jaren vijftig meer greep
te krijgen op de begrotingsvoorstellen door het instellen van een vaste
commissie voor elk begrotingshoofdstuk/departement. Het experiment
leverde in het algemeen positieve resultaten Op.320Een en ander leidde
tot een verdergaande specialisatie in de werkwijze van de kamer en daarmee
ook tot een zekere versnippering. Het gespecialiseerde commissiestelsel
leidde er echter uiteraard niet toe dat een commissie het totaaloverzicht
verkreeg van alle voorgestelde uitgaven en de algemene financiele situatie
van het moment. Om toch enige afstemming en coordinatie in de begrotings-
behandeling door de Tweede Kamer te bereiken, werd in 1962 het initiatief
genomen om een Algemene Begrotingscommissie (ABC) in te stellen.P'
De proefnemingen in 1962-1963 bleken geen succes. Bij een wijziging van
het reglement van orde in 1966 werd de ABC desalniettemin officieel
ingesteld. De ABC zou als 'kernparlement' moeten gaan optreden nadat
de vaste commissies de begrotingsvoorstellen hadden behandeld. Doelstelling
was de coordinatie en afweging van de financiele wensen van de kamer. 322

317 Dolmans a.w. (noot 307), p. 379.
318 Hand. Eerste Kamer 11 januari 1956, p. 166.
319 De Eerste Kamer verwierp in 1972 de ontwerp-Comptabiliteitswet met 53 tegen 8 stemmen

omdat men het onaanvaardbaar achtte dat de regering in het voorstel de bevoegdheid kreeg
a1 over de helft van de in een begrotingshoofdstuk opgenornen bedragen te lcunnenbeschikken,
indien de Tweede Kamer dit begrotingshoofdstukhad aangenomen. De Eerste Kamer achtte
dit voorstel een aantasting van haar door de Grondwet toegekende budgetrecht (Hand. EK
11 januari 1972, p. 165-181).

320 Hagelstein 1991, p. 47 en 48. Aan het eind van de jaren veertig werd op initiatief van de
Centrale Afdeling van de Tweede Kamer reeds overgegaan op het instellen van vaste
commissies waaronder begrotingscommissies. Zie tevens Pippel 1950, p. 278-284.

321 Zie het rapport van de commissie voor de werkwijze van de kamer, Tweede Kamer 1962-
1963, 6909, nr. I.

322 Art. 40 reglement van orde Tweede Kamer 1966. Deze reglementswijziging schafte overigens
ook officieel het Afdelingsonderzoek af.

448



Nederland

Door de val van het kabinet-Cals werd het eerste optreden van de ABC
bemoeilijkt. Bij haar tweede optreden in 1967 ontstonden a1 snel interne
meningsverschillen en kon de commissie geen rol vervullen als een boven
de partijen staande commissie. Op 4 december 1967 stelde de ABC de
kamer voor haar van haar taak te ontheffen.?"

In de tweede helft van de jaren zestig en de jaren zeventig zijn er door
parlement en regering weinig initiatieven genomen om tot een betere
controle op de begroting te komen.?" De begrotingsbehandeling bleef
niet beperkt tot de weken na de derde dinsdag van september. Zo verscheen
op 8 juni 1965 de 'Nota over het herziene begrotingsbeeld 1965'.325 De
Nota bevatte een tussentijdse wijziging van de lopende begroting. In 1971
publiceerde minister van Financien Witteveen voor het eerste de zogenaamde
Voorjaarsnota waarin een overzicht werd gegeven van de inkomsten en
uitgaven van het lopende begrotingsjaar en voorstellen werden gedaan voor
aanpassingen.f" In 1987 volgde de publikatie van de Najaarsnota. Het
uitbrengen van beide nota's is thans in de Comptabiliteitswet (art. 12)
voorgeschreven.f"

Naar aanleiding van de hiervoor reeds gememoreerde parlementaire
enquete inzake de ondergang van het RSV -concern verscheen in december
1985 een 'Rapport onderzoek van de organisatie en de werkwijze der
Kamer' .328 In dit rapport wordt vrij uitvoerig ingegaan op de procedure
rond de begrotingsbehandeling en de positie van de commissie voor de
Rijksuitgaven.F' Consequentie van dit rapport was dat de kamer onder
meer een feitenonderzoek naar de begrotingswetsvoorstellen onder leiding
van de commissie voor de Rijksuitgaven invoerde. De begrotingsbehandeling
wordt sinds 1986 op deze nieuwe wijze primair verricht door de vaste com-
missies en vindt plaats in een mondeling overleg tussen de vaste commissies

323 Hagelstein 1991, p. 52, noot 83. Bij een wijziging van het reglement van orde in 1986 is
de ABC verdwenen. Zie over de ABC tevens Drees 1975, p. 109 en 110 en Zijlstra 1992,
p. 126. De laatste oordeelt positief over het principe van een ABC.

324 WeI zijn veranderingen aangebracht in het commissiestelselvan de Tweede Kamer. Zo worden
regeringsnota's sinds 1963 in een openbare commissievergadejing (OCV) besproken en
begrotingsvoorstellen sinds 1980 in een uitgebreide commissievergadering (UCY). Zie
hierover uitvoerig Hagelstein 1991, p. 53,54 en 235.

325 Tweede Kamer 1964-1965,8102; zie hierover Notenboom 1991, p. 31 en 32.
326 Drees a.w. (noot 300), p. 205. De plicht tot het uitbrengen van een Yoorjaarsnota werd

in 1976 opgenomen in de Comptabiliteitswet (an. 14).
327 Op 19februari 1991 pub1iceerdehet kabinet -Lubbers de 'Tussenbalans 1991' (Tweede Kamer

1990-1991,21998, nr. 2). De Tussenbalansbeoogde aanpassingen van de beleidsdoelstellingen
van het kabinet binnen de budgettaire randvoorwaarden te geven.

328 Tweede Kamer 1985-1986, 19336, nrs. 1 en 2.
329 Idem, p. 21-29.
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en de betrokken bewindspersoon en zijn ambtenaren. Na een proefperiode
van twee jaar is het begrotingsonderzoek een geintegreerd onderdeeI van
de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer geworden (zie verder hierna
4.3.3). Het in november 1990 verschenen rapport van de commissie-
Deetman inzake Staatkundige, bestuurIijke en staatsrechtelijke vernieu-
wing'" besteedt nauwelijks aandacht aan de wijze van begrotingsbehande-
ling. Het rapport stelt voor begrotingshoofdstukken nog slechts plenair te
behandelen, althans per hoofdstuk en - teneinde verbrokkeling te voorko-
men - slechts een UCV toe te staan.?' Hiernaast beveelt het rapport
aan dat vaste commissies bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling
afspraken maken over beleidsterreinen die bijzondere aandacht dienen te
krijgen. Op deze wijze zou een meer systematische controle en evaluatie
van het beleid mogelijk worden, mede gelet op het feit dat ministers hun
begrotingstoelichting soms gebruiken om een bepaald beleidsonderdeel uiteen
te zetten. Ook fractievoorzitters zouden een dergelijke aanpak kunnen kiezen
bij hun inbreng bij de Algemene Beschouwingen. Bij die gelegenheid kan
de kamer elk jaar beslissen over een onderwerp dat zich leent voor
beleidsevaluatie.l"

Aangaande de rol van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de
begrotingsbehandeling is een duidelijke wijziging te constateren. In de
periode 1945-1990 yond een taakverschuiving van de Algemene Rekenkamer
plaats van eigen controle naar supervisie met betrekking tot de rechtmatig-
heidscontrole. Hierbij zouden de inmiddels op het departement van Financien
ingestelde Centrale Accountantsdienst en de later opgerichte departementale
accountantsdiensten een ondersteunende roI gaan vervullen. 333 De doelma-
tigheidscontrole door de Algemene Rekenkamer kwam echter wat moeizamer
op gang, met name vanwege het feit dat opeenvolgende ministers van
Financien hier niets van wilden weten. Rond 1956 gingen in de Tweede
Kamer zelfs stemmen op om een afzonderlijk orgaan voor doelmatig-
heidscontrole in het leven te roepen, ofwel volledig onafhankelijk van de
Tweede Kamer, ofwel als onderdeel van het ambtelijk apparaat van de
Tweede Kamer. Ook in de Eerste Kamer is dit vraagstuk uitvoerig aan de

330 Tweede Kamer 1990-1991,21427, nr. 3 Herdruk.
331 Idem, p. 46.
332 Idem, p. 16-18. Sinds 1988publiceert het kabinet in september in samenbang met troonrede,

miljoenennota en begrotingswetsvoorstellen een overzicht van de beleidsvoornemens voor
het volgende begrotingsjaar (zie de Hoofdpunten van het regeringsbeleid waarin opgenomen
de beleidsvoornemens van het kabinet voor 1993, 's-Gravenhage, 15 spetember 1992).

333 Dolmans a.w. (noot 307), p. 384 en 385; zie tevens over de accountantsdiensten bij de
rijksoverheid het verslag van de Algemene Rekenkamer over 1985, Tweede Kamer 1985-
1986, 19465, nr. 2, p. 7-18.
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orde geweest. Inhet algemeen was men, mede naar aanleiding van adviezen
van staatsrechtgeleerde Kranenburg, van mening dat doelmatigheidscontrole
toch tot de taak van de Algemene Rekenkamer zou moeten behoren alhoewel
de Comptabiliteitswet 1927 hiervoor weinig aanknopingspunten bood.P"
Een wat vage taakomschrijving van de Algemene Rekenkamer met betrek-
king tot doelmatigheidscontrole is opgenomen in de Comptabiliteitswet
1976.335

Een echte ommekeer in de verhoudingen tussen Rekenkamer en parlement
yond in 1985 plaats, wederom als gevolg van de parlementaire enquete
inzake RSV. Reeds in 1982 was de Rekenkamer begonnen met het
uitbrengen van tussentijdse rapporten naast hetjaarverslag. In 1985 en latere
jaren werd in het jaarverslag telkens een centraal thema behandeld. Deze
tussentijdse rapporten en thematische jaarverslagen bleken grote invloed
te hebben op de parlementaire besluitvorming. Een goed voorbeeld van
een thematischjaarverslag is het verslag over 1986 waarin de Rekenkamer
uitvoerig en kritisch ingaat op de begrotingsuitvoering tussen 1981 en
1985.336 Als een invloedrijk tussentijds rapport kan het onderzoek van
de Algemene Rekenkamer inzake de besluitvorming en uitvoering van het
Walrusproject aangemerkt worden.?" Deze rapportages van de Re-
kenkamer vormden mede de aanzet tot de operatie comptabel bestel die
in 1987 is gestart. Sinds 1991 brengt de Rekenkamer naast hetjaarverslag
ook een zogenaamd Juniverslag en Decemberverslag uit. Ondanks het feit
dat er in de hier beschreven periode wel veel onenigheid heeft bestaan over
de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer is het sinds 1945 slechts
eenmaal voorgekomen dat er een ernstig meningsverschil rees tussen
Rekenkamer en de regering.l"

334 Idem Dolmans, p. 391 en 392; zie tevensHand. Tweede Kamer 8november 1955, p. 171-180
en 9 november 1955, p. 206 en Hand. Eerste Kamer 10 januari 1956, p. 138 en 158.

335 Deze wet stelde onder meer "De Algemene Rekenkamer wijdt aandacht aan de doelmatigheid
( ... )" (art. 74, eerste lid). De huidige Comptabiliteitswet spreekt ook van "De Algemene
Rekenkamer wijdt aandacht aan ( ... ) (art. 57, eerste lid) maar uit de memorie van antwoord
kan men een ruimere interpretatie afleiden (Tweede Kamer 1990-1991,21471, Dr. 7, p.
12-14), zie hieromtrent F.L. Leeuw, Doeimatigheidsonderzoek bij de Algemene Rekenkamer,
in: Bestuurswetenschappen 1992, p. 8-24.

336 Tweede Kamer 1986-1987, 19905, Dr. 2. p. 12-67; zie verder hiema 4.4
337 Tweede Kamer 1985-1986, 19221, Dr. 1 e.v.
338 Dit betrof valuta-inkomens van ambtenaren van de Buitenlandse Dienst. De Rekenkamer

deed er 14jaar over om de gewenste informatie ter inzage te krijgen, zie verslag over 1973,
Tweede Kamer 1973-1974, 12940, Dr. 2, p. 4.
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De periode na 1945 kenmerkte zich door redelijk stabiele politieke
verhoudingen. Begrotingen werden niet meer als zodanig verworpen. Toch
zou in een aantal gevallen een amendement of motie met betrekking tot
belasting- of begrotingswetgeving leiden tot het aftreden van het gehele
kabinet. Zo nam de Tweede Kamer op 11 december 1958 een arnendement-
Lucas aan waarin werd bepaald dat de door de regering voorgestelde belas-
tingmaatregelen slechts voor eenjaar zouden worden ingevoerd. Het kabinet-
Drees IV en met name minister van Financien Hofstra zag in de aanneming
van het arnendement een vertrouwensbreuk. Op 12 december vroegen de
socialistische leden van het kabinet hun ontslag, hetgeen tevens het einde
betekenende van de rooms-rode coalltie.?" In oktober 1966 vond de
inmiddels bekende Nacht van Schmelzer plaats. Tijdens de Algemene
Beschouwingen over de begroting voor 1967 diende de KVP-fractievoorzitter
een motie in waarin onder meer gevraagd werd om een betere dekking en
om maatregelen ter voorkoming van extra uitgavenstijgingen. De motie
werd door de Tweede Kamer aanvaard. Het kabinet-Cals zag in de
aanneming echter een uiting van wantrouwen en trad af.340In mei 1989
ontstond er een vertrouwensbreuk tussen het kabinet-Lubbers II waarvan
VVD ministers deel uitrnaakten en de VVD-fractie. Het gebrek aan
vertrouwen van de VVD in het kabinet en in de coalitiepartner CDA kwarn
tot uiting in de motie- Voorhoeve inzake de financiering van het Nationaal
Milieubeleidsplan. De motie behoefde niet eens in stemming te komen,
want ook zonder een kameruitspraak bood het kabinet zijn ontslag reeds
aan.?" Naast deze voorbeelden van een val van het kabinet op grond van
externe factoren, namelijk een vertrouwensbreuk met de Tweede Kamer,
kan hier verrneld worden, dat sinds 1945 twee kabinetten ten val gekomen
zijn door interne meningsverschillen over de begroting. Het betreft het
kabinet-Biesheuvel in 1972 en het kabinet-Van Agt II in 1982.342

4.2.8 Conclusies

De geschiedenis van de ontwikkeling van het budgetrecht in Nederland toont
aan dat de zeggenschap over de financien nimmer bij een persoon of
instantie geconcentreerd is geweest maar altijd verdeeld is geweest over
verscheidene personen en instanties. In deze zin is een duidelijke parallel

339 Zie hierover uitvoerig Duynstee 1966, p. 192-198 en Visser 1986, p. 263-284.
340 Ziehierover uitvoerig Notenboom 1991, p. 63-76 en Zijlstra 1992, p. 163 en 168. De laatste

ziet in de motie-Schrnelzer geen motie van wantrouwen.
341 Bosmans 11 1990, p. 150 en 151.
342 Bosmans II 1990, resp. p. 94,95 en p. 130-132.

452



Nederland

te trekken met de ontwikkeling in Engeland. Zelden is sprake geweest van
fmancieel machtsmisbruik. Inde ontwikkeling van het budgetrecht in ons
land heeft het leenstelsel of feodale stelsel tot ver in de 1ge eeuw een
belangrijke rol gespeeld. De zeggenschap over de financien in de middel-
eeuwen was direct gerelateerd aan het grondbezit. Belastingen werden
geheven op basis van omvang en kwaliteit van het grondbezit. Tot hetjaar
1000 was er al weI sprake van een schatkist van de Koning maar het
staatsverband was enigszins chaotisch en er was nog geen sprake van een
efficiente administratie rond de koninklijke schatkist.

In de landsheerlijke periode (1000-1576) trad een versnippering van
het staatsverband op. De landsheren hadden aanvankelijk voldoende
inkomsten via het leenstelsel, maar ondervonden later een groeiende behoefte
aan extra bronnen van inkomsten. Deze behoefte werd bevredigd door
middel van het beroep op een oud landsheerlijk recht, het verzoek om een
bede. Inde late middeleeuwen werd de landsheer gedwongen over een bede
te onderhandelen. De macht en invloed van de standen werden geleidelijk
steeds groter. In de daarom zogeheten standenmaatschappij moest de
landsheer soms per regio in een gewest of per gewest, afhankelijk van de
omvang van zijn grondgebied, onderhandelen over het toestaan van een
bede. De standen konden aan de bede voorwaarden verbinden. Wat betreft
de organisatie van het staatsbestuur kan worden gesteld dat de Rekenkamer
in de late middeleeuwen de eerste centrale instelling was en wat betreft
haar taken enige overeenkomsten met de Exchequer inEngeland vertoonde.
Onder de strakke leiding van de Bourgondische landsheren kwam een sterke
centralisatie van het staatsbestuur over de verschillende gewesten tot stand.
In de 15e eeuw werden de staten van de gewesten betrokken bij de toeken-
ning van buitengewone beden van de landsheer. Vanaf 1464 incidenteel
en met regelmaat sinds 1493 werden ook de Staten-Generaal betrokken bij
de onderhandelingen over de beden en de daarbij te stellen voorwaarden.
We kunnen hier een antithese constateren tussen de autokratische 'modeme'
vorsten uit het Bourgondisch-Habsburgse Huis en de standen der Nederland-
se gewesten, die hun traditionele bevoegdheden op het stuk van belastinghef-
fmg wilden behouden. Uiteindelijk zou de opstand tegen de Spaanse lands-
heer in direct verband staan met het opleggen van arbitraire belastingen
aan de gewesten (met name de lOde penning) door Filips II.

Tijdens het bestaan van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1576-
1795) was aanvankelijk aan de Staten-Generaal een gewichtige rol toebedacht
met betrekking tot de zeggenschap over de beden en de inkomsten. Probleem
was echter dat de Republiek niet in staat bleek een uniforme belastingheffing
in te voeren. Slechts de convooien en licenien kunnen a1s zodanig beschouwd
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worden. Alle andere inkomsten werden direct geheven door middel van
de provincies. Via een gebrekkig quotenstelsel werden de lasten over de
gewesten verdeeld. De Raad van State speelde voor de overheidsfinancien
van de Republiek een belangrijke roI. Dit orgaan was belast met de
indiening van de jaarlijkse begroting (vanaf 1650 als staat en petitie
aangeduid) bij de Staten-Generaal. Van een budgetrecht van het parlement
was echter nog geen sprake. Door het gebrek aan een sterk centraal gezag
ging de financiele situatie van de Republiek in de 18e eeuw snel achteruit.
Uiteindelijk zou de Republiek in 1795 ten onder gaan aan politieke en
financiele zwakte.

De overgangsperiode van 1795 tot 1813 werd gekenmerkt door de
totstandkoming van een eenheidsstaat. Binnen dit kader bleek het mogelijk,
zij het met zeer veel moeite, om in 1805 eindelijk eenvormige belastingen
in te voeren. Verder was in deze peri ode voor het eerst het parlement belast
met de behandeling van jaarlijkse begrotingen die door het staatsbewind
werden ingediend.

Een zwarte peri ode voor tot de zeggenschap over de staatsfinancien
door de Staten-Generaal brak na 1813 aan. Het bewind van Willem Iwerd
gekenmerkt door machtsconcentratie, financiele chaos, duistere financiele
praktijken en incompetentie. Het Amortisatie-syndicaat van 1822 was in
feite een staat in de staat waarop het parlement en de Rekenkamer geen
enkele invloed hadden.Wat betreft de reguliere begrotingen (tienjaarlijks
en eenjaarlijks) werd de Tweede Kamer geleidelijk weI kritischer, maar
de vele begrotingsverwerpingen leidden aanvankelijk niet tot politieke
veranderingen. Pas in 1839 trad een kentering op en leken ingrijpende
hervormingenmogelijk. Inrniddels bleek het weI mogelijk in 1821 een nieuw
belastingstelsel in te voeren. In de jaren veertig was de financiele chaos
compleet en leek de Nederlandse staat bijna failliet te gaan. Dankzij krachtig
ingrijpen van F.A. van Hall werd het tij net op tijd gekeerd.

Ais gevolg van de ingrijpende grondwetsherziening van 1848 trad er
een stabielere periode in waarin de Tweede Kamer in staat werd gesteld
meer structuur en lijn aan te brengen in de begrotingsbehandeling.
Geleidelijk kreeg zij meer invloed op de begroting. Dit moge blijken uit
het feit dat de kamer in de periode 1848-1921 diverse malen begrotingen
en begrotingshoofdstukken heeft verworpen. Er ontstond een direct verband
tussen het budgetrecht van de kamer en het bestaan van vertrouwen in een
kabinet of een minister. Begin 20e eeuw experimenteerde de Tweede Kamer
met diverse algemene begrotingscommissies met als prirnair doel te komen
tot een zuiniger beleid van de regering. De Algemene Rekenkamer speelde
in deze peri ode nauwelijks een rol van betekenis. De politici bleven het
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lang, in feite tot 1927, oneens over de rol van dit hoge College van Staat.
Uiteindelijk koos men in 1927 voor het repressieve stelsel.

Na 1945 werd onder leiding van P. Lieftinck een krachtig herstelbeleid
gevoerd. Lieftincks beleid leidde onder meer tot een versterking van de
positie van de minister van Financien en zijn departement in het begrotings-
proces. Later, in de loop van de jaren vijftig, zou het accent van de
besluitvorming over de begroting meer bij de ministerraad komen te liggen.
De Tweede Kamer klaagde na 1945 regelmatig over haar gebrekldge
budgetrecht. Men 'loste dit op' door een herziening van de Comptabili-
teitswet te doen plaatsvinden. Dit lukte als gevolg van tegenwerking van
de Eerste Kamer echter pas in 1976. Intussen vond in 1962-1963 en 1967
in de Tweede Kamer een mislukt experiment met een Algemene Begrotings-
commissie (ABC) plaats. Hierna werd het stil op het terrein van het
budgetrecht. In 1985 volgde een aanzet tot bezinning op de begrotingsproce-
dure door het rapport van de Commissie Organisatie en Werkwijze van
de kamer. Dit rapport leidde tot het feitenonderzoek (begrotingsonderzoek)
van de kamer als onderdeel van de jaarlijkse begrotingsbehandeling. Deze
aanpak wordt nog steeds door de kamer gevolgd, maar er is officieel helaas
weinig over bekend. De commissie- Deetman besteedde in haar rapport van
1990 nauwelijks aandacht aan het budgetrecht van de kamer. Tenslotte dient
erop gewezen te worden dat de positie van de Algemene Rekenkamer sinds
1976 aanzienlijk is versterkt. De Comptabiliteitswetgeving werd in de jaren
tachtig sterk verbeterd door onder meer vijf opeenvolgende herzieningen
van de Comptabiliteitswet.
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4.3 De begrotingscyclus

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop de
regering het parlement informeert over haar voomemens ten aanzien van
de uitgaven en inkomsten voor het Iopende en komende begrotingsjaar.
Allereerst wordt ingegaan op de relevante begrotingsdocumenten. Hierna
voIgt een overzicht van de voorbereidende fase waarin de begroting wordt
opgesteld. Vervolgens zal worden ingegaan op de behandeling door het
parlement van de begrotingsvoorstellen van de regering. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen de begrotingsbehandeling door de Tweede en
door de Eerste Kamer. Tenslotte komen de begrotingsuitvoering en de
rekening en controle aan de orde.

4.3.1 Begrotingsdocumenten'

Het begrotingsjaar valt in Nederland samen met het kalenderjaar. 2 Tijdens
het begrotingsjaar wordt het parlement op diverse momenten en wijzen
geinformeerd en geconsulteerd over de begrotingsvoorstellen en de
begrotingsuitvoering. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen
documenten die het parlement primair beogen te informeren over het verloop
van de begrotingsuitvoering, documenten die de goedkeuring van het
parlement behoeven en documenten die gericht zijn op de controle achteraf
door het parlement op de uitvoering van de begroting van een inmiddels
afgesloten jaar.
Documenten die het parlement in eerste instantie beogen te informeren en
derhalve geen formele goedkeuring bij wet behoeven zijn de volgende:

De miljoenennota. 3 Deze nota draagt een informatiefkarakter en wordt
op de derde dinsdag van september tezamen met de begrotingsvoorstellen
aan de Staten-Generaal aangeboden. De miljoenennota is een uitvoerig
document en bevat in ieder geval beschouwingen over het budgettaire
kader van het voorgenomen beleid en over de betekenis ervan voor de
economie, de meerjarenramingen, een overzicht van de wijzigingen
in de ramingen die in het dan Iopende begrotingsjaar noodzakelijk
worden geacht, een overzicht van de totalen van de uitgaven, inkomsten
en saldi van de laatste tien begrotingsjaren en een balans van de

Zie onder meer Brinks/Witteveen 1990, p. 41-52; Koopmans e.a. 1991, p. 55; Kui-
pers/Postma 1992, p. 78-82 en Miljoenennota 1993, TK 1992-1993,22800, nr. 1.

2 Art. 4, eerste lid, Cw.
3 Art. 9 Cw.
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bezittingen, vorderingen en schulden van de Staat naar de toestand per
31 december van het laatst verstreken begrotingsjaar met een toelich-
ting." De meerjarenramingen' geven de ontwikkeling van de uitgaven
bij ongewijzigd beleid voor de volgende vier begrotingsjaren."
De HooJdpunten van het Regeringsbeleid, waarin opgenomen de
beleidsvoornemens van het kabinet voor het komende begrotingsjaar.
Dit document dat sinds 1992 (wat de beleidsvoomemens betreft reeds
sinds 1988) wordt uitgebracht, wordt eveneens op de derde dinsdag
van september aan de Staten-Generaal aangeboden. Dit overzicht dat
ook de troonrede bevat, staat niet op zichzelf, maar dient in samenhang
te worden bezien met de miljoenennota en de andere begrotingsstuk-
ken.'
De troonrede", uitgesproken door de Koningin namens de regering
op de derde dinsdag van september in een verenigde vergadering van
de Staten-Generaal. De troonrede bevat een beknopt overzicht van de
hoofdlijnen van het beleid van het kabinet voor het volgende parlemen-
taire jaar.
De voorjaarsnota? De minister van Financien dient deze nota uiterlijk
op 1 juni van het lopende begrotingsjaar aan de Staten-generaal aan
te bieden. De voorjaarsnota bevat een overzicht van de wijzigingen
die door het kabinet noodzakelijk worden geacht in de ramingen van
de uitgaven en ontvangsten die in de voorstellen van wet tot vaststelling
van de begroting waren opgenomen. Tevens wordt in deze nota
aangegeven in hoeverre deze wijzigingen leiden tot wijziging van de
meerjarenramingen. De voorjaarsnota is in de praktijk de belangrijkste
nota van het kabinet waarin, halverwege het lopende begrotingsjaar,

4 Dit laatste bestanddeel, de Staatsbalans, is tijdens de behandeling van de vierde wijziging
van de Comptabiliteitswet 1976 via een amendement aan de wet toegevoegd (TK 1989-1990,
20994, Of. 19).

5 Er zijn meerjarencijfers voor de totale rijksuitgaven (opgenomen in de miljoenennota),
meerjarencijfers voor de uitgaven voor de sociale zekerheid (opgenomen in de memorie
van toelichting op de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en meerjarencijfers
voor de gezondheidszorg (opgenomen in het Financieel Overzicht Gezondheidszorg en
Maatschappelijke Dienstverlening).

6 De huidige meerjarencijfers vormen een financiele extrapolatie van het bestaande beleid.
Ook beleidsintensiveringen van het kabinet zijn erin opgenomen. Het lastenpeil en het
financieringstekort zijn voor de meerjarencijfers belangrijke uitgangspunten (zie Koopmans
e.a. 1991, p. 51).

7 Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 1993 's-Gravenhage, 15 september 1992.
8 Art. 65 Gw; zie E.J. Janse de Jonge, Artike165, in: AkkermanslKoekkoek, De Grondwet,

p. 638- 641; zie tevens art. 105, tweede lid, Gw.
9 Art. 12, eerste lid, Cw.
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soms aanzienlijke beleidswijzigingen aangekondigd worden. Vanaf 1990
worden de eventueel noodzakelijke suppletoire begrotingsvoorstellen
tegelijk met de voorjaarsnota bij de Staten-generaal ingediend. Deze
suppletoire begrotingen behoeven in tegenstelling tot de voorjaarsnota
formele goedkeuring door het parlement'?
De najaarsnota." Deze nota dient uiterlijk op 1 december van het
lopende begrotingsjaar door de minister van Financien aan de Staten-
generaal te worden aangeboden. De najaarsnota bevat, in aansluiting
op de wijzigingen van de ramingen voor het dan lopende begrotingsjaar
die in de miljoenennota op de derde dinsdag van september reeds zijn
opgenomen, een overzicht van de wijzigingen in de ramingen die
noodzakelijk worden geacht. De mutaties in deze nota hebben echter
alleen betrekking op de afzonderlijke begrotingen als geheel en de
doorwerking op de meerjarenramingen is er niet in verwerkt. Tezamen
met de najaarsnota worden wederom eventuele suppletoire begrotingen
bij de Staten-Generaal ingediend waarin de mutaties vanaf de voorjaars-
nota zijn opgenomen.
De voorlopige rekening ofwel februarinota", Uiterlijk 1 maart na
afloop van elk begrotingsjaar dient de minister van Financien de
voorlopige rekening aan de Staten-Generaal aan te bieden. In deze
februarinota wordt een overzicht gegeven van de voorlopige stand van
de gerealiseerde bedragen aan verplichtingen, uitgaven en ontvangsten.
De rekening van het Rijk.13 Nadat alle financiele verantwoordingen
over een afgesloten begrotingsjaar door de Algemene Rekenkamer zijn
onderzocht en alle suppletoire begrotingsvoorstellen tot wet zijn
verheven, stelt de minister van Financien aan de hand van de departe-
mentale rekeningen de rijksrekening samen. Nadat deze rekening van
het Rijk door de Algemene Rekenkamer is goedgekeurd, wordt de
rekening ter verlening van decharge aan de Staten-Generaal overge-
legd."

10 Zie BrinksfWitteveen 1990, p. 49 en Koopmans e.a. 1991, p. 55 en 66.
11 Art. 12, derde lid, Cw.
12 Art. 64 Cw.
13 Art. 68, derde lid, Cw; zie tevens art. 105, derde lid, Gw.
14 Tijdens de behandeling van de vierde wijziging van de Comptabiliteitswet 1976 is door

de Tweede Kamer een amendement =ngenomen waarin is bepaald dat de rijksrekening
voortaan niet meer fer vaststelling aan de Staten-Generaalzou worden overgelegd maar slechts
fer verlening van decharge. Dientengevolge nemen beide kamers de rijksrekening voortaan
voor kennisgeving aan (TK 1989-1990,20994, nr. 18).
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Documentendie aande Staten-generaal worden voorgelegd ter goedkeuring
zijn de volgende:

De algemene begrotingsvoorstellen die op de derde dinsdag van
september door de minister van Financien vanwege de Koning aan de
Tweede Kamer worden aangeboden." Deze voorstellen van wet
bevatten de ramingen van de verplichtingen, de uitgaven en de
ontvangsten. De ramingen van de verplichtingen en van de uitgaven
hebben het karakter van een maximum. De ramingen van de verplichtin-
gen en de uitgaven enerzijds en die van de ontvangsten anderzijds
worden opgenomen in afzonderlijke begrotingsartikelen. Een begrotings-
artikel is de kleinste eenheid in een begrotingswet en bevat mede een
kemachtige omschrijving van het onderwerp waarop het betrekking
heeft. De begrotingsartikelen zijn zodanig gegroepeerd dat deze
gezamenlijk een helder beeld dienen te geven van de onderwerpen van
beleid. De ramingen met betrekking tot het personeel van een ministerie
worden opgenomen in een begrotingsartikel 'personeel'. De ramingen
met betrekking tot materieel van een ministerie worden opgenomen in
een begrotingsartikel 'materieel'. Hiemaast kan een begroting een
begrotingsartikel 'onvoorzien' en een begrotingsartikel 'geheim'
bevatten." De memorie van toelichting bij een voorstel van wet tot
vasts telling van een begroting bevat in ieder geval een uiteenzetting
over het te voeren beleid; de factoren die aan de ramingen ten grondslag
liggen; meerjarenramingen met betrekking tot de vier op het betrokken
jaar volgende jaren en de economische en functionele code volgens de
door de minister van Financien vast te stellen classificaties (zie
hieronden.'?
De suppletoire begrotingen die in de loop van een begrotingsjaar door
eenminister bij de Staten-Generaal worden ingediend." Zoals hiervoor
reeds is opgemerkt worden sinds 1989 suppletoire begrotingswetsvoor-
stellen zoveel mogelijk ingediend tegelijkertijd met de voorjaarsnota,
de miljoenennota en de najaarsnota. Bovendien kunnen ministers voor
de vasts telling van de ingediende algemene begrotingsvoorstellen door
het pariement een nota van wijziging indienen. Via suppletoire
begrotingswetten krijgen de ministers de bevoegdheid van het parlement
om afte wijken van de vastgestelde algemene begrotingswet . Ook deze

15 Art. 8, vierde en vijfde lid, Cw. en art. 105, tweede lid, Gw.
16 Art. 5, leden 1-6, Cw.
17 Zie art. 7 Cw. en de daar vermelde eventueel extra te verlenen gegevens; zie tevens

hieromtrent BrinkslWitteveen 1990, p. 42-48.
18 Zie art. 10 Cw.
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suppletoire begrotingswetsvoorstellen dienen voorzien te zijn van een
memorie van toelichting die aansluit bij de memorie van toelichting
van de algemene begrotingswet.
Overbrenging, geheel of gedeeltelijk, van begrotingsartikelen van een
begroting naar een andere begroting in verband met een wijziging van
de taakverdeling tussen ministeries dient by wet te geschieden."
AIle positieve en negatieve wijzigingen van een begrotingswet komen
na afloop van het begrotingsjaar tot uitdrukking in de slotwet." De
slotwet is te beschouwen als de laatste en definitieve versie van een
begrotingswet. De slotwet wordt tezamen met de departementale
rekening en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de rekenin-
gen uiterlijk op de derde dinsdag van september na afloop van het
betreffende begrotingsjaar bij de Tweede Kamer ingediend. Deze
gemtegreerde slotwet bevat ten opzichte van de februarinota de nog
noodzakelijke boekhoudkundige mutaties.

Behalve de hier genoemde documenten die aan de Staten-Generaal worden
overgelegd, veelal op basis van een wettelijke verplichting, wordt het
parlement gedurende de loop van een begrotingsjaar op diverse wijzen
voorzien van andere informatie van financiele aard. Zo publiceert het
Centraal Planbureau regelmatig rapporten waarin een beeld wordt gegeven
van de ontwikkeling van de Nederlandse economie en de overheidsfinancien.
De belangrijkste publikaties in dit verband zijn het Centraal Economiscn
Plan dat medio maart verschijnt en de Macro Economische Verkenning
(MEV) die tegelijk met de Miljoenennota wordt gepubliceerd. De MEV
bevat de ramingen van het Centraal Planbureau voor het komende
begrotingsjaar. Verder publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek
nationale rekeningen. Deze rekeningen bevatten een stelsel van economische
statistieken dat een totaal overzicht geeft van het functioneren van de
economie. Jaarlijks verschijnt in april het verslag van De Nederlandse Bank.
In dit verslag, met name in het voorwoord van de President, wordt vaak
ingegaan op de stand van de overheidsfinancien. Tevens publiceert de
Algemene Rekenkamer jaarlijks haar verslag, het juni- en decemberverslag
en met zekere regelmaat tussentijdse rapportages waarin meestal een

19 Art. 11 Cw. Tijdens de behandeling van de vierde wijzigingvan de Comptabiliteitswet 1976
stelde de regering aanvankelijk voor dit door middel van een koninklijk besluit te laten
plaatsvinden. Na kritiek hierop van de Tweede Kamer paste de regering het voorstel door
middel van een nota van wijziging aan. Nu wordt nog slechts gesproken van overbrenging
van begrotingsartikelen bi) wet (TK 1988-1989, 20994, Dr. 7).

20 Art. 67 Cw.
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onderdeel van het overheidsbeleid wordt onderzocht en beoordeeld op
rechtmatigheid en doelmatigheid.

Ook van regeringszijde zijn tussentijdse publikaties tijdens de kabinetspe-
riode met ongebruikelijk. Zo publiceerde het kabinet-Lubbers III op 16
november 1989 de zogenoemde StartbrieJ 1990-1994.21 De Startbrief
beoogde aan de Staten-Generaal, mede ten behoeve van het debat over de
regeringsverklaring, een overzicht te geven van de budgettaire consequenties
en het meerjarig uitgavenbeeld op basis van het regeerakkoord. De Startbrief
liep in feite vooruit op nota's van wijziging op de begrotingswetsvoorstellen
voor 1990. Verder publiceerde het kabinet op 19 februari 1991 de
zogenoemde Tussenbalans 1991.22 De brief bevatte aanpassingen van de
beleidsdoelstellingen van het kabinet, vanwege de onzekere economische
ontwikkelingen. Deze (negatieve) ontwikkelingen vergrootten volgens het
kabinet de budgettaire problemen voor de periode 1992-1994. In de brief
deed het kabinet diverse voorstellen om deze problemen het hoofd te bieden.

De samenstelling van de rijksbegroting wordt sinds de vierde wijziging
van de Comptabiliteitswet 1976 met meer bepaald door een indeling per
hoofdstuk; er is vanaf 1991 slechts sprake van begrotingen. De indeling
van de rijksbegroting is thans als volgt":

Huis der Koningin"
Hoge Colleges van staat en Kabinet der Koningin
Algemene Zaken
Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
Buitenlandse Zaken
Justitie
Binnenlandse Zaken
Onderwijs en Wetenschappen
Nationale Schuld
Financien
Defensie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Verkeer en Waterstaat
Economische Zaken

21 TK 1989-1990,21378, nr. 1.
22 TK 1990-1991,21998, Dr. 2.
23 Miljoenennota 1993 (TK 1992-1993, 22800, Dr. 1, p. 96); zie tevens art. 1 Cw, Deze

miljoenennota gaat echter nog steeds uit van begrotingshoofdstukken hetgeen in strijd is
met de voorschriften van de Comptabiliteitswet.

24 De Compabiliteitswet (art. 1) spreelct overigens van koninklijk huis.
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Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
WeIzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Ontwikkelingssamenwerking
Aanvullende posten
Gemeentefonds
Provinciefonds
Fonds Investeringsrekening
Rijkswegenfonds
Mobiliteitsfonds
Belastingafdrachten aan de EG
Consolidatie

Bij deze indeling dient nog het volgende aangetekend te worden. De minister
van Algemene Zaken voert het beheer over de begroting van het koninklijk
huis." De minister van Binnenlandse Zaken voert het beheer over de
begroting van de hoge colleges van staat en het Kabinet der Koningin. Over
de aan dit beheer te geven inhoud maakt de minister van Binnenlandse
Zaken afspraken met de onderscheiden hoge colleges van staat en het
Kabinet der Koningin, waarin recht wordt gedaan aan hun staatsrechtelijke
positie." De minister van Financien voert het beheer over de begroting
van nationale schuld." Onder aanvullende posten worden posten verstaan
die nog niet in de ontwerp-begrotingswetten konden worden opgenomen,
maar die terwille van een volledig beeld weI reeds in de totaalcijfers van
de miIjoenennota zijn begrepen. Verder kent de rijksbegroting een vijftal
zogenoemde bestemmingsfondsen. Dit zijn fondsen waarin bepaalde
inkomsten worden gestort die alleen voor specifieke uitgaven mogen worden
gebruikt. De post consolidatie wordt gebruikt voor het corrigeren van de
rijksbegroting voor dubbeltellingen als gevolg van het 'bruto-boeken' van
bijdragen. Het bruto-boeken houdt in dat zowel het departement dat de
feitelijke betaling verricht, als het departement dat bijdraagt, de uitgaven
in de begroting opnemen.

25 Art. 16, eerste lid, Cw.
26 Art. 16, tweede lid, Cw. De hier geformuleerde opdracht aan de minister van Binnenlandse

Zaken is tijdens de vierde wijziging van de Comptabiliteitswet 1976 via een amendement
aan het artikellid toegevoegd. Het amendement beoogde duidelijk te maken dat het beheer
van de hier genoemde instanties een ander karakter heeft dan het beheer dat de ministers
over hun eigen begroting voeren (TK 1989-1990,20994, nr. 15 (herdruk); zie de verdere
uitwerking in TK 1991-1992,22348, nrs. 1-4).

27 Art. 16, derde lid, Cw.
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4.3.2 De begrotingsopstelling

Vanwege de grote openbaarheid van overheidsdocumenten in Nederland
en de veelheid aan publikaties over overheidsfinancien is het mogelijk een
redelijk betrouwbaar beeld te schetsen van de voorbereidende fase waarin
de begroting wordt opgesteld." De gevolgde procedure is als voigt.

In november van het jaar voordat de begroting bij het parlement wordt
ingediend, vindt de zogenaamde technische begrotingsaanschrijving plaats.
De ministers ontvangen dan van de minister van Financien een brief waarin
een aantal procedurele en technische kwesties wordt geregeld en waarin
onder meer richtlijnen worden gegeven voor de voorlopig te hanteren loon-
en prijsstijging. Op de vakdepartementen wordt dan of is reeds begonnen
met de opstelling van de primitieve begroting, de voorloper van de ontwerp-
begroting. Deze werkzaamheden worden op de ministeries gecoordineerd
door de directie Financiele en Economische Zaken (FEZ). 29 Deze afdeling
voert ook het technische overleg met het ministerie van Financien. Financien
neemt door middel van zijn Inspectie der Rijksfinancien .deel aan dit
bilaterale begrotingsoverleg.

Begin januari starten op het ministerie van Pinancien de voorbereidingen
van de Kaderbrief'. Op basis van door het Centraal Planbureau opgestelde
prognoses inzake de groei van het nationale inkomen en de loon- en
prijsontwikkeling wordt de totale toelaatbare groei van de uitgaven bepaald,
gegeven de doelstellingen voor lastendruk en fmancieringstekort. Tevens
worden de meerjarenramingen bijgesteld. Bovendien wordt rekening
gehouden met door het kabinet genomen beleidsbeslissingen en met de
ervaringen van het dan lopende begrotingsjaar. Het geheel mondt uit in
- en dat is meestal het geval - een ombuigingstaakstelling waarin de
minister van Financien aangeeft hoe de bezuinigingstaaksteUing moet worden
verdeeld en waarin hij eventueel mogelijke alternatieven aangeeft. Behalve
de prognoses van het CPB wordt ook het advies van de Centraal Economi-
sche Commissie (CEC) bekend gemaakt. De CEC, althans het presidium
ervan, bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van Economische
Zaken, Algemene Zaken, Financien, Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en het Centraal Planbureau en staat onder leiding van de secretaris-generaal

28 Zie met name Hafir 1988 e.v.
29 Zie het Besluit Taak FEZ (Stb. 1992, 1) in Hafir 1988 e.v., A 1.4. Het overleg tussen de

departementen en Financien vindtplaats inhet lnterdepartementale Overiegorgaan Financieel
Economische Zaken (lOPEZ), waarin de hoofden FEZ van de departementen vergaderen
onder leidingvan de directeur-generaal van de rijksbegroting vanhet ministerievan Financien
(zie het instellingsbes!uitIOFEZ 1992, in Hafir 1988 e.v., A 1.5).
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van het ministerie van Economische Zaken." In februarilmaart stuurt de
minister van Financien na overleg met de minister-president de Kaderbrief
aan de ministerraad. De ministerraad bespreekt vervolgens de Kaderbrief
in maart/april. Deze besprekingen kunnen uitvoerig zijn en leiden tot
langdurige en (politiek) slopende marathonvergaderingen van de minister-
raad." De besluitvonning kan uitmonden in ombuigingstaakstellingen per
departement respectievelijk per sector en begrotingsfonds. Opgemerkt dient
te worden dat de regering in maart 1993 de Kaderbrief voor de begroting
1994 tegelijk met de Voorjaarsnota en de suppletoire begrotingen naar de
Tweede Kamer stuurde.

Uiterlijk 15 april dienen de ministers hun primitieve begroting(en) in
bij de minister van Pinancien." De besluitvorming rond de Kaderbrief
dient hierin - voor zover mogelijk - verwerkt te zijn. De primitieve
begroting wordt getoetst door de Inspectie der Rijksfinancien. Nagegaan
wordt of de ramingen realistisch zijn en of de ombuigingen adequaat zijn
ingevuld. Hierover wordt uitvoerig bilateraal overleg gepleegd met de
betreffende departementen, waarbij overigens ook de doelmatigheid van
het voorgestelde beleid wordt besproken. Dit overleg vindt in mei en juni
plaats. Het overleg wordt afgerond met een bespreking van de uitkomsten
tussen de secretaris-generaal van het betrokken departement en de directeur-
generaal van de rijksbegroting. Indien nodig vindt ook nog bilateraal overleg
plaats tussen de minister van Financien en zijn ambtgenoot van het betrokken
departement.

Eind juni dient de minister van Financien de Hangpuntenbrief in bij
de ministerraad. Deze brief bevat een opsomming van alle resterende
geschilpunten waarover in het voorgaande bilaterale over leg geen overeen-
stemming is bereikt. Het kan hier gaan om ongedekte claims, niet ingevulde
ombuigingstaakstellingen of onvoorziene ramingstegenvallers of -meevallers.
Ook zijn inmiddels de door het Centraal Planbureau gemaakte ramingen
in het Centraal Economisch Plan geactualiseerd. Deze nieuwe ramingen
kunnen aanleiding zijn om het budgettaire kader bij te stellen. Tevens komen
in de Hangpuntenbrief eventuele maatregelen aan de ontvangstenkant

30 Brinks/Witteveen 1990, p. 23 en Kuipers/Postma 1992, p. 61.
31 Zo stuurde de minister van Financien de Kaderbrief 1993 op 30 maart 1992 naar de

ministerraad. Sindsdien bestookten de departementen elkaar met altematieven, amendernenten
en "bouwstenen" via de fax. Van de grote 1ijndie de Kaderbrief zou moeten aangeven, bleef
weinig over: door het ontstaan van de zogenaamde kaderfax werden berekeningen tot op
twee decimalen achter de komma wekenlang rondgestuurd (NRC Handelsblad, 22 april 1992,
p. 3).

32 Art. 8, eerste lid, Cw; zie ook Hafir 1988 e.v., A 2.3 b, p. 1.
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(belastingen en premies) aan de orde. De besluitvorming rond de Hangpun-
tenbrief wordt door de ministerraad medio juli afgerond.

De minister van Financien stelt hierna de Totalenbrief op die hij injuli
naar de departementen verstuurt. Deze brief geeft de voor de diverse
ministeries en begrotingsfondsen toelaatbare uitgavenniveaus weer die in
de ontwerp-begroting en de meeIjarenramingen moeten worden gehanteerd.
Vervolgens stellen de departementen hun ontwerp-begrotingen op. 33 Inmid-
dels is de ministerraad met vakantie.

Na de zomervakantie zijn de ontwerp-begrotingen en een belangrijk
deel van de miljoenennota in concept gereed. Inmiddels is de concept-Macro
Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau verschenen.
In de MEV staan de ramingen voor het komende begrotingsjaar. Haar
inhoud kan aanleiding ertoe zijn opnieuw tot bijstelling van het budgettaire
kader over te gaan. Dit gebeurt dan in de ministerraad naar aanleiding van
de Augustusbrief van de minister van Financien. In deze brief worden nog
resterende problemen omtrent de ontwerp-begrotingen behandeld en komen
eventuele 'losse einden' in de besluitvorming aan de orde. Tevens wordt
beslist over de ontvangstenkant van de rijksbegroting en over de inkomens-
verdeling. Zo nodig zijn in de brief suggesties voor een (fiscaal) dekkings-
plan opgenomen. Tevens beschikt de ministerraad over een door de CEC
opgesteld advies inzake de belastingen en de inkomensverdeling. De
discussies in de ministerraad op basis van de Augustusbrief kunnen
- wederom -langdurig zijn. Als de besluitvorming is afgerond kunnen
de ontwerp-begrotingen en de miljoenennota defrnitief worden opgesteld.

In augustus worden de ontwerp-begrotingen en het Rapport aan de
Koningin (de voorloper van de miljoenennota) ter advisering aan de Raad
van State gezonden. Bij de Raad van State bestaat in het algemeen een
zekere terughoudendheid inzake de beoordeling van en advisering over de
begrotingscijfers. Soms worden naar aanleiding vanhet advies van de Raad
wijzigingen aangebracht in de memories van toelichting bij de begrotings-
wetsvoorstellen."

Begin september worden na het ontvangen advies van de Raad van State
door de ministerraad de defrnitieve ontwerp-begrotingen en miljoenennota
vastgesteld.

33 Zie Hafir 1988, e.v., A 2.3 b, p. 1 en 2: de inzending van de ontwerp-begrotingen aan
de minister van Financien.

34 Koopmans, 1970, p. 90 en Koopmans e.a. 1991, p. 63; zie voor een voorbeeld van een
kritisch advies van de Raad van State inzake gevolgde procedures en omvang van de
ombuigingen: Tweede Kamer 1992-1993,22800 IX B, B, p. 2 en 3.
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Op de derde dinsdag van september, beter bekend als Prinsjesdag, wordt
het regeringsbeleid voor het komende parlementaire jaar aan de Staten-
Generaal uiteengezet. De Koningin spreekt de troonrede uit en enige tijd
later biedt de minister van Financien namens de regering met gebruikmaking
van het bekende koffertje de rniljoenennota en de ontwerp-begrotingen aan
de Tweede Kamer aan.
Aan de hier gegeven procedureschets dient nog een aantal andere aspecten
te worden toegevoegd.

Ten eerste speelt bij de begrotingsopstelling de heroverwegingsprocedure
(ook wel aangeduid als beleidsevaluerend onderzoek) een belangrijke
ro1. De heroverweging van overheidsuitgaven is een van de zes grote
operaties die de rijksoverheid in het begin van de jaren tachtig zijn
gestart. De procedure is in 1981 voor het eerst geschied, maar past
in een al langer bestaand streven naar een doelmatiger overheidsbe-
leid." Was de heroverweging aanvankelijk bedoeld als eenmalige
procedure in 1981, thans wordt jaarlijks een nieuwe ronde heroverwe-
gingsstudies gehouden en kan men vaststellen dat dit fenomeen is
gemstitutionaliseerd, De heroverwegingsprocedure is in de eerste plaats
gebaseerd op ambtelijke studies die ten behoeve van de politieke
besluitvorming zijn opgemaakt en bezuinigingsmogelijkheden aangeven.
De diverse rapporten die tijdens de begrotingsopstelling uitgebracht
werden, waren aanvankelijk onderdeel van de interne begrotingscyclus.
In de loop van de jaren tachtig is de regering ertoe overgegaan enkele
rapporten openbaar te maken en er vervolgens een standpunt over uit
te brengen. Jaarlijks stuurt de minister van Financien in november het
samenvattend eindrapport heroverweging begrotingsvoorbereiding voor
het volgende begrotingsjaar aan de Staten-Generaa1. 36

Dan zijn er de regels van het stringente begrotingsbeleid (tegenwoordig
ook wel aangeduid als regels van de budgetdiscipline). Voor het
beheersen van de overheidsuitgaven bedienen achtereenvolgende kabinet-
ten zich al enkele decennia van de regeZs van het stringente begrotings-
beleid. Meestal worden deze regels door de kabinetsleden bij het
aantreden van een nieuw kabinet in het constituerend beraad aan-
vaard." In 1988 zijn de regels over de hele linie vernieuwd en

35 Zie hierover Kuipers/Postma 1992, p. 68; zie tevens het heroverwegingsrapport "verder
bouwen en beheer", waarvan een sarnenvatting in de rniljoenennota 1992 (TK 1991-1992,
22300, nr. I, p. 308-317.)

36 Zie bijvoorbeeld TK 1991-1992, 16625, nr. 143(ten aanzien van de begrotingsvoorbereiding
1992).

37 Kuipers/Postma 1992, p. 74.
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aangescherpt en vervolgens aanvaard a!s leidraad voor de uitgavenbe-
heersing." Haar strekking is dat overschrijdingen van de begrotingen
moeten worden voorkomen. Dit dient voora! tot uiting te komen in een
strikt beheer van de begroting en een goede administratieve en compta-
bele organisatie. Verder zijn de afzonderlijke ministers gehouden om
dreigende overschrijdingen snel en duidelijk te signaleren en aan de
minister van Financien door te geven. Ten derde dienen de ministers
in de regel zelf zorg te dragen voor compensatie van overschrijdingen
binnen de eigen begroting. Dit staat bekend als de regel van 'specifieke
compensatie'. Deze compensatie kan slechts achterwege blijven indien
de ministerraad daannee uitdrukkelijk instemt. Compensatie zal dan
dienen te worden geleverd via een 'generale compensatie'. Eventueel
kan de ministerraad beslissen in bepaalde gevallen niet te compenseren.
De generale compensatie wordt veelal geleverd via een proportionele
verdeling van ombuigingen oftewel bezuinigingen over aUe departemen-
ten. De eerste vonn van compensatie is ook voorgeschreven indien er
sprake is van zogenaamde open-einderegelingen waarbij tevoren moeilijk
is vast te stellen wat een regeling (bijvoorbeeld van arbeidsongeschikt-
heidverzekeringen, huursubsidies of studiefrnanciering) in een volgend
begrotingsjaar precies zal gaan kosten. Toch geven de regels van het
stringente begrotingsbeleid ook aan dat bij dergeJijke uitgaven de
ministerraad altijd de mogelijkheid van generale compensatie kan
overwegen. In de regels is tenslotte ook bepaald dat meevallers bij de
begrotingsuitvoering niet door de betrokken ministers mogen worden
gebruikt voor beleidsintensiveringen, maar wel kunnen dienen als
compensatie van tegenvallers (zie verder hierna 4.3.4). De afgelopen
jaren zijn de regels van steeds groter belang geworden voor de fase
van de begrotingsvoorbereiding. Het effect van hun prevalering is vooral
van belang bij het vaststellen van een meerjarig uitgavenbeleid"

4.3.3 De begrotingsbehandeling door de Tweede en Eerste Kamer

De behandeling en goedkeuring van de begrotingswetsvoorstellen verschilt
van die van gewone wetsvoorstellen. In het algemeen tracht de Tweede

38 Zie de tekst van de regels in Hafu 1988 e.v., A 2.10. In 1990 en 1991 volgde de vaststelling
van nadere regels ten aanzien van de sociale zekerheid, de zorg en de arbeidsvoorwaarden
in de collectieve sector.

39 Kuipers/Postma 1992, p. 77; zie tevens C.J. Ruppert, De heroverwegingsprocedure.
Voorbeeld voor andere exercities binnen de rijksdienst in: Financieel overheidsmanagement
1990/11, p. 20-24.
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Kamer aIle begrotingswetsvoorstellen voor 1 januari van het nieuwe
(begrotings)jaar af te handelen. Indien dit niet mocht lukken, treedt de
zogenaamde 4/12-regeUng in werking. Deze regeling houdt in dat de
minister die het beheer voert over de nog niet vastgestelde begroting, voor
het aangaan van verplichtingen vanaf 1 januari kan beschikken over ten
hoogste vier twaalfde gedeelte van de bedragen die bij de overeenkomstige
begrotingsartikelen van het voorgaande jaar zijn toegestaan."

De Tweede Kamer neemt de begrotingsvoorstellen van de regering in
ontvangst uit handen van de minister van Financien op de derde dinsdag
van september. De minister houdt bij de overhandiging een korte toespraak
waarna de vergadering onmiddellijk wordt geschorst. Na drie weken worden
de Algemene politieke en financiele beschouwingen gehouden." Deze
beschouwingen worden voorbereid door de vaste commissie van Financien
met een lijst van feitelijke (dat wil zeggen niet-politieke) vragen over de
rniljoenennota en over de Macro- Economische Verkenning van het Centraal
Planbureau. Detailvragen worden in deze fase zoveel mogelijk vermeden.
De minister van Financien is belast met de beantwoording van de vragen.

Parallel hieraan worden daags na de derde dinsdag van september de
afzonderlijke begrotingswetsvoorstellen inhanden gesteld van de desbetref-
fende vaste commissies.? Het onderzoek van zo'n commissie bestaat uit
twee fasen. Allereerst brengt zij een schriftelijk verslag uit dat uitsluitend
vragen van feitelijke aard over de begrotingsstukken, met name dan het
algemeen deel van de memorie van toelichting, bevat. Hierna vindt later
in het jaar de openbare behandeling van het begrotingsvoorstel plaats.
Athankelijk van de datum van de openbare behandeling worden het verslag
van de commissie en de beantwoording door de betrokken minister voor
de aanvang van het debat opgesteld. Dit voorbereidende onderzoek dient

40 Art. 18, eerste lid, Cw. Aanvankelijk had de regering bij de vierde wijziging van de
Comptabiliteitswet 1976 voorgesteld uit te gaan van een 6/12-regeling. Door middel van
een amendement hield de kamer echter vast aan de allang bestaande 4/12-regeling(TK 1989-
1990,20994, nr. 16). Zie tevens de 4/12-regeling van 28 oktober 1991, in: Hafir 1988 e.v.,
A 2.9. De procedure kan herhaald worden voor het tweede kwartaal indien in de loop van
maart is te voorzien dat de Eerste Kamer nog niet klaar is met de goedkeuring van de
voorstellen.

41 In oktober 1992 was een minderheid in de Tweede Kamer van oordeel dat de algemene
beschouwingen tot medio november moesten worden uitgesteld in verband met de achterhaalde
cijfers en vooronderstellingen van de miljoenennota 1993 (NRC Handelsblad 15 oktober
1992, p. 1 en 3). In september 1993 zullen de Algemene beschouwingen direct na de derde
dinsdag van september worden gehouden. De financiele beschouwingen worden niet vervroegd
(NRC Handelsblad, 17 maart 1993, p. 3).

42 Art. 45, tweede lid, onder a, RvOTK.
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enerzijds ertoe nadere informatie te verschaffen over de toelichting op het
begrotingswetsvoorstel en anderzijds om te voorkomen dat de mondelinge
behandeling vastloopt in detailvragen waardoor de politieke hoofdlijnen
van de voorstellen in het gedrang komen.?

Sedert 1986 is er een nieuw element aan het commissoriaal voorberei-
dend onderzoek van de begrotingsvoorstellen toegevoegd, namelijk het
begrotingsonderzoek (zie hiervoor 4.2.7 na noot 329). Het begrotingson-
derzoek wordt verricht door de betreffende vaste commissie waarop het
begrotingswetsvoorstel betrekking heeft. De commissie voor de Rijksuitga-
yen vervult hierbij een coordinerende en ondersteunende functie. Daartoe
levert zij de voorzitter van dit overleg." Het begrotingsonderzoek vindt
plaats in een mondeling overleg tussen de vaste commissie en de betrokken
bewindslieden en hun ambtenaren. Dit overleg vindt plaats op basis van
een viertal documenten:

het begrotingswetsvoorstel en de artikeisgewijze toelichting daarop;
de departementale rekening gecombineerd met de ontwerp-slotwet;
het rapport bij de rekening van de Algemene Rekenkamer en
het openbare samenvattende accountantsrapport.

Uit de behandeling van al deze stukken voIgt dat het begrotingsonderzoek
zich uitstrekt over drie begrotingsjaren: het afgelopen, het lopende en het
komende begrotingsjaar. Op deze wijze krijgt de kamercommissie een goed
inzicht in de hoofdlijnen van de uitgaven en ontvangsten van de betreffende
begroting of het onderhavige begrotingsfonds.

Ook het zojuist geschetste begrotingsonderzoek valt uiteen in twee delen:
een algemeen deel, gewijd aan het financieel beheer van, de controle op
en de verantwoording over het afgelopen begrotingsjaar en een specifiek
deel dat be trekking heeft op de behandeling van de artikelen van het
begrotingswetsvoorstel. Aan het algemene deel kunnen jaarlijks andere
algemene therna's worden toegevoegd. De kamer is voomemens in de naaste
toekomst tevens de behandeling van budgettaire nota's en suppletoire
begrotingswetsvoorstellen bij het begrotingsonderzoek te betrekken.
Commissies treden gezamenlijk op indien zij een gemeenschappelijk
beleidsterrein bestrijken. In het algemeen wordt er naar gestreefd het
begrotingsonderzoek binnen een maand af te ronden."

43 Dit laatste blijkt in de praktijk een vrome wens te zijn gebleven, aldus Brinks/Witteveen
1990, p. 82.

44 Zie hierover uitgebreid Hagelstein 1991, p. 290-296 en art. 19, zesde lid, RvO TK.
4S Hagelstein 1991, p. 176.
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Kort na de derde dinsdag van september maakt het Presidium van de
Tweede Kamer een planning van de openbare behandeling van de
begrotingswetsvoorstellen. Deze planning is tevens een ricbtsnoer voor bet
voorbereidend onderzoek door de vaste commissies en beoogt de gehele
begroting afgebandeld te krijgen v66r bet kerstreces van de kamer. Dit
voornemen is de laatste decennia slecbts enkele malen verwezenlijkt,
alhoewel in bet recente verleden vaak weI bet grootste deel van de begroting
tijdig is afgehandeld. De openbare behandeling vindt in de regel plaats in
een plenaire vergadering, gespreid over twee dagen. Vaste commissies
kunnen echter besluiten de openbare behandeling in een uitgebreide
commissievergadering (UeV) te laten plaatsvinden. 46 Desalniettemin stelde
de comrnissie-Deetman in 1990 voor de begrotingswetsvoorstellen alleen
nog maar plenair te behandelen, althans per begrotingswetsvoorstel slechts
een uev toe te staan, teneinde verbrokkeling te vermijden."

Ter voorkoming van langdurige debatten rantsoeneert het Presidium
van de Tweede Kamer de spreektijd van de fracties voor de duur van de
gehele begrotingsbehandeling. De lengte van de spreektijd is afbankelijk
van de grootte van de fractie." Bovendien wordt ter versnelling van de
begrotingsbehandeling aan de bewindslieden verzocht zoveel mogelijk
(detail)vragen van de kamer schriftelijk te beantwoorden. Voor bewindslie-
den geldt overigens geen spreektijdbeperking.

Voorafgaand aan de plenaire bebandeling (vanaf het moment dat de
vaste commissie de procedure voor het voorbereidend onderzoek heeft
vastgesteld) kunnen amendementen op de begrotingswetsvoorstellen worden
ingediend. De amendementen kunnen betrekking hebben op alles wat in
het eigenlijke wetsvoorstel is opgenomen. De cijfers in de memorie van
toelichting en de eventuele bijlagen lenen zich niet voor amendering. Meestal
betreffen amendementen een verhoging of veri aging van een begrotingsarti-
kel of een verschuiving van posten binnen een artikel (op subartikelniveau).
Tijdens de openbare behandeling (plenair danwel UeV) kunnen ook door
de kamerleden moties worden ingediend. In het algemeen gebruiken
kamerleden moties om van de kamer een uitspraak over het te voeren beleid
uit te lokken die niet in de vorm van een amendement/begrotingswijziging

46 De vaste commissie voor Financien doet dit als regel. Het voordeel is dat het debat in een
dag kan worden afgerond en de leden meer spreektijd hebben dan tijdens een normale plenaire
vergadering. Zie over het gebruik van een UCV in de periode 1979-1989 Hagelstein 1991,
p. 235, schema 9.2.

47 TK 1990-1991,21427, ill. 3, Herdruk, p. 46.
48 Franssen/Van Schagen 1990, p. 146; de totalespreektijd varieert van 11 uur voorde grootste

fractie lot 75 minuten voor de kleinste.
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kan worden vastgelegd. De behandeling van de begrotingswetsvoorstellen
wordt afgesloten met stemmingen over de amendementen en moties. Hierna
dan weI tegelijkertijd hiermede vindt de stemming plaats over de artikelen
en beweegredenen van het begrotingswetsvoorstel en tenslotte volgt de
stemming over het voorstel van wet ais geheel. 49

Gelet op de wijze en het tempo van begrotingsbehandeling door de
Tweede Kamer, behandelt de Eerste Kamer de begrotingswetsvoorstellen
zo laat dat plaatsing in het Staatsblad v66r de aanvang van het nieuwe
begrotingsjaar vaak niet meer mogelijk is. Dientengevolge treedt alsdan
de 4/12-regeling in werking. Met deze bepaling houdt de Eerste Kamer
in zoverre rekening dat zij begrotingswetsvoorstellen die het Staatsblad op
1 mei niet dreigen te halen in de loop van de maand april zogenaamd
administratief afdoet. Dit wil zeggen dat de Eerste Kamer de voorstellen
zonder debat aanvaardt onder de voorwaarde dat op een later tijdstip alsnog
beraadslagingen met de regering zullen worden gehouden over de met de
begroting samenhangende onderwerpen."

In de meeste gevallen is de Eerste Kamer echter in staat de wetsvoorstel-
len inzake de begroting op normale wijze te behandelen. Deze behandeling
valt ook in de Eerste Kamer uiteen in twee delen: het voorbereidend
onderzoek door een vaste commissie en de openbare behandeling. Het
voorbereidend onderzoek bestaat uit een schriftelijk verslag (voorlopig
verslag) waarin vragen worden gesteld van zowel feitelijke als beleidsmatige
inhoud. Na beantwoording door de regering voIgt - meestal - een blanco
eindverslag. Dit voorbereidende onderzoek duurt gemiddeld een maand."
Hierna volgt de openbare behandeling tijdens een plenaire vergadering van
de Eerste Kamer. Indien ook de Eerste Kamer de begrotingswetsvoorstellen
heeft aanvaard, voIgt bekrachtiging door de Koning en bekendmaking in
het Staatsblad."

Aan de hier beschreven procedure van begrotingsbehandeling door de
Tweede en Eerste kamer dient het volgende te worden toegevoegd.

De behandeling van suppletoire begrotingswetsvoorstellen is inprincipe
gelijk aan die van een aigemeen begrotingswetsvoorstel. Het verschil
schuilt echter hierin dat het begrotingsonderzoek vooralsnog achterwege
blijft.

49 Zie onder meer art. 81, 84, 96 en 97 RvOTK.
50 Zie art. 62 RvOEK; zie over het systeem van administratieve afdoening Th.L.M. Thurlings,

De Eerste Kamer der Staten-generaal. Macht, gezag en invloed. Bespiegelingen van een
oud-Voorzitter, in: Postma e.a. 1990, p. 464 en 465.

51 Hagelstein 1991, p. 376.
52 Art. 87, eerste lid en art. 88 Gw; zie tevens art. 3 Bekendmakingswet.
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De behandeling van deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen valt
sinds 1990 samen met de voorjaars- en najaarsnota. Deze gekoppelde
indiening is geformaliseerd in de vierde wijziging van de Comptabili-
teitswet 1976. De nieuwe procedure kenmerkt zich vooral door een
versnelling van het voorbereidend onderzoek. De vaste commissies zijn
daarmee belast. Het verschil is echter dat vaste commissies die een deel
van een begroting bestrijken bij een suppletoir begrotingswetsvoorstel
gezamenlijk optreden. Het verslag dat wordt uitgebracht is bovendien
niet beperkt tot feitelijke vragen maar kan ook beleidsvragen en
-beschouwingen omvatten. Dit voorbereidend onderzoek dient hooguit
een maand te duren zodat v66r het zomerreces (bij de voorjaarsnota)
respectievelijk v66r het kerstreces (bij de najaarsnota) de suppletoire
begrotingswetsvoorstellen kunnen worden vastgesteld."
Amendering van begrotingswetsvoorstellenkomtrelatiefweinig voor. 54

Dit is enerzijds te verklaren uit het feit dat ministers formeel nimrner
verplicht kunnen worden een verhoogde begrotingspost ook daadwerke-
lijk volledig uit te geven, hoewel politieke druk hierin verandering kan
brengen. Anderzijds is het vaak niet mogelijk om door rniddel van
amendering van een begrotingsartikel een gewenste beleidswijziging
aan de regering op te leggen. Bovendien kan de Tweede Kamer begro-
tingsartikelen nog slechts in hoofdlijn wijzigen sinds in de periode 1985-
1990 het aantal artikelen van ca. 1950 tot ca. 900 is teruggebracht. De
autorisatie van de Staten-Generaal heeft dientengevolge sinds 1990
betrekking op veel grotere bedragen dan vroeger. 55 Het aantal amende-
menten op de totale rijksbegroting bedraagt in de regel enkele tientallen
en betreft hooguit verschuivingen en wijzigingen tot een totaal beloop
van 100 miljoen gulden (op een begroting van ongeveer 210 rniljard). 56

In de Tweede Kamer is tot nu toe nimmer een initiatiefwetsvoorstel
tot wijziging van de begroting aanhangig gemaakt. Toch wordt algemeen
aangenomen dat de Tweede Kamer het recht van initiatief heeft ten
aanzien van niet-algemene begrotingswetten."
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat er geen aparte procedure
meer be staat voor de vaststelling van de ontvangsten van de rijksover-

53 Brinks/Witteveen 1990, p. 84.
54 M.J.J. van Ameisfoort, Politieke besluitvorming en budgettaire binding, in: Vander Dussen

e.a. 1990, p. 56.
55 Brinks/Witteveen 1990, p. 43.
56 BrinkslWitteveen 1990, p. 78 en 79.
57 Zie EJ. Janse de Jonge, Artikei 105, tweede lid Gw, in: Akkermans/Koekkoek, De

Grondwet, p. 947.

472



Nederland

heid. Sedert 1989 is er sprake van een gecombineerde wet van uitgaven
en ontvangsten (middelen), Het instituut van de middelenwet is met
de vierde wijziging van de Comptabiliteitswet 1976 komen te verval-
len. S8 WeI diende het kabinet in 1992 het belastingplan 1993 bij de
Tweede Kamer in. S9 Dit plan bevat alle belastingvoomemens voor
1993 en is in een wetsvoorstel opgenomen. Het voorstellijkt enigszins
op de Britse Finance Bill.
Voor zogenaamde Grote Projecten kent de Tweede Kamer een
afzonderlijke procedure. Op 1 mei 1985 bracht de commissie voor de
Rijksuitgaven het rapport Controle Grote Projecten uit. 60 Aanleiding
hiertoe waren de enorme uitgavenoverschrijdingen die optraden bij het
Oosterschelde-project. In de Grote-Projectenprocedure staat de
verbetering van de financiele informatievoorziening centraal. Zij houdt
in dat een vaste commissie van de Tweede kamer wordt belast met het
toezicht op een groot project. Ben groot project heeft betrekking op
grote investeringen of aankopen. Zowel tijdens de aanloop van de
besluitvorming over een project als tijdens de uitvoering van een project
dient de kamer zo goed mogelijk geinformeerd te worden over de
financiele implicaties ervan, de mogelijke altematieven, de uitvoerings-
structuur en de ontwikkeling van de uitgaven. De commissie voor de
Rijksuitgaven bewaakt in dit verband de naleving en effectiviteit van
de procedure en adviseert over de toegezonden financiele inforrnatie.
De betrokken vaste commissie kan voor aanvullende informatie recht-
streeks in contact treden met de voor het project verantwoordelijke
uitvoerende dienst. Bovendien kunnen voor contra expertises externe
deskundigen worden geraadpleegd.?' Zowel de vaste commissie die
het project begeleidt als de commissie voor de Rijksuitgaven kunnen
voorstellen tot aanmelding van een groot project bij de kamer doen.
De Tweede Kamer beslist over de uiteindelijke aanwijzing van een groot
project. 62

De commissie voor de Rijksuitgaven vervult geen directe functie in
de begrotingsprocedure. Zij heeft echter wel een brede taak voornamelijk

58 Comptabiliteitswet 1976, art. 1; zie hierover Mulder 1985, p. 21. Thans art. 4, tweede lid,
Cw.

59 Tweede Kamer 1992-1993,22873, nrs. 1 e.v. In de memorie van antwoord (nr. 6, p. 2)
stelt het kabinet dat het nog onzeker is of een dergelijk belastingplan in de toekomst weer
zal worden ingediend.

60 TK 1984-1985, 18963, nr. 1.
61 Conform art. 46, tweede en derde lid, RvOTK.
62 Zie over de procedure en de gehanteerde criteria TK 1987-1988, 18963, nr. 8, tweede

herdruk. Zie tevens over de rol van beide commissies Hagelstein 1991, p. 296-297.
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bestaande uit voorlichting van de learner, behandeling van comptabele
wetgeving, nota's en brieven en behandeling van de rapporten van de
Algemene Rekenkamer. 63 Hierbij wordt de commissie ondersteund
door een staf van drie medewerkers. Een meer expliciete rol vervult
de commissie voor de Rijksuitgaven in de hiervoor gemelde procedure
rond het begrotingsonderzoek en bij de controle grote projecten."

4.3.4 De begrotingsuitvoering en de controle

Na afkondiging van de begrotingswetten in het Staatsblad of reeds eerder
- op 1 januari van het nieuwe begrotingsjaar op basis van de hiervoor
genoemde 4/12- regeling - wordt begonnen met de begrotingsuitvoering.
Om betalingen te kunnen verrichten heeft 's Rijks schatkist een rekening
bij De Nederlandsche Bank", de Bank voor Nederlandse Gemeenten en
de Postbank, in het bijzonder postrekening m. 1. De Bank voor Nederlandse
Gemeenten wordt ingeschakeld bij het betalingsverkeer tussen Rijk en
gemeenten." AIle drie banken fungeren als centrale kassen van het Rijk.
De Comptabiliteitswet draagt aIle ministers op kasbeheerders aan te
wijzen." Deze kasbeheerders zijn veelal de hoofden van FEZ van de
departementen. Deze hoofden zijn tevens belast met de zorg voor de
begrotingszaken en de daarmee samenhangende administraties." De
centrale administratie van's Rijks schatkist berust bij de minister van
Financien."

63 Zie art. 46 RvOTK en tevens de evaluatie van de commissie voor de Rijksuitgaven, TK
1988-1989,21121, nr. I, p. 3.

64 Zie over de commissie uitvoerig Hagelstein 1991, p. 290-298, die de commissie op het gebied
van de parlementaire controle "een manusje van alles" noemt (p. 298). Het voorstel herziening
van het reglement van orde van de Tweede Kamer (TK 1991-1992,22590, nrs. 2 en 3)
lijkt een verzwakking van de positie van deze cornmissie in te houden. Zie hierover Tobias
Witteveen, Begrotingsrecht en begrotingsmythe, in: Staatscourant 105, 8 juni 1993, p. 8).

65 Art. 19 Bankwet 1948 en art. 19, eerste lid, Cw.
66 Zie de aanwijzing in koninklijk besluit van 28 maart 1925, Stb. 125.
67 Art. 19, tweede lid, Cwo
68 Art. 21, eerste lid, Cw. Op verzoek van de Tweede Kamer voegde de regering tijdens de

behandeling van de vierde wijziging van de Comptabiliteitswet 1976 hieraan toe dat de zorg
voor begrotingszaken mede omvat het beoordelen van de aan de betrokken minister voor
te leggen voorstellen betreffende de begrotingen en de meerjarenrarningen alsmede het
uitoefenen van toezicht op de uitvoering van de begrotingen (TK 1988-1989,20994, nr.
7).

69 Art. 20, tweede lid, Cw; zie tevens uitvoerig over het kasbeheer en de administratie en
boekhouding de beschikking kasbeheer van 30 augustus 1978, in Hafir 1988 e.v., A4.1.
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De financiele rapportage over de uitvoering van de begroting wordt
maandelijks verstrekt en heet daarom vanouds maandstaat. Deze verslagleg-
ging dient door de directie FEZ van elk departement minimaal op
artikelniveau te worden geleverd en aan het ministerie van Financien te
worden overgelegd. De maandstaat bevat recente kasrealisatiecijfers tot
en met de afgelopen maand, het vermoedelijke uitgaven- en ontvangstenver-
loop voor het gehele begrotingsjaar en de door het departement aangevraag-
de verhogingen van beschikbare begrotingsbedragen. Tevens ontvangt het
ministerie van Financien viermaandelijkse kasprognoses waarin de verwachte
kasbetalingen voor de komende vier maanden worden geraamd. Beide
documenten worden maandelijks besproken tussen het departement -in casu
FEZ - en Financien - in casu de Inspectie der Rijksfinancien - in het
zogenoemde maandstaatoverleg. 70 Deze verslaglegging en het overleg
hieromtrent zijn de laatste jaren volop in ontwikkeling. Enerzijds hangt
dit samen met de toegenomen automatisering en verbeterde administratie
in het kader van de operatie Comptabel Bestel, anderzijds heeft de vierde
wijziging van de Comptabiliteitswet in 1991 tot de invoering van het
gemengde kas/verplichtingenstelsel geleid. De begrotingen en de begrotings-
artikelen dienen in het vervolg zowel op kasbasis als op verplichtingenbasis
(dat wil zeggen welke verplichtingen naar verwachting zullen worden
aangegaan) te worden opgesteld.

Verder dient de verslaglegging in de maandstaat ertoe het ministerie
van Financien tijdig te informeren over eventuele tegenvallers of grote
uitgavenmutaties zoals nogal eens voorkomt bij de open-eindregelingen."
Tevens vormen de maandstaten de basis voor rapportages van Financien
aan de ministerraad en aan de Staten-generaal.

Enkele malen per jaar legt de minister van Financien een overzicht van
de begrotingsuitvoering aan de ministerraad VOOL De ministerraad dient
zich aan de hand van dit begrotingsbeeld te beraden op de toepassing van
de regels van het stringente begrotingsbeleid. Daartoe zal de minister van
Financien in het algemeen een voorstel doen." De uitkomsten van dit

70 Kuipers/Postma 1992, p. 79.
71 Ook zijnhierbij van belang de hiervoor besproken regels van her stringente begrotingsbeleid.
72 Inhet recente verleden was het verschijnsel kasplafond van belang. Bij een kasplafond stelde

de minister van Financien tijdens de begrotingsuitvoering per departement een maximum
aan de uitgaven die in een bepaalde periode mochten worden gedaan, ongeacht of de eerder
goedgekeurde begroting een hoger uitgavenniveau toestond. Het instellen van kasplafonds
gebeurde vooral eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Probleem was echter dat na afloop
van de periode op de departementen een inhaaleffect optrad. Het kasplafond is derhalve
een lapmiddel, aldus de Studiegroep begrotingsruimte 1983, p. 75 en 76.
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beraad krijgen vervolgens hun beslag inde budgettaire nota's aan de Staten-
Generaal. Vier maal per jaar wordt het parlement geinformeerd over de
begrotingsuitvoering: in mei de voorjaarsnota, in september de miljoenenno-
ta, in november de najaarsnota en in februari van het volgende begrotings-
jaar de voorlopige rekening (jebruarinota). De nota's gaan eventueel
vergezeld van suppletoire begrotingswetsvoorstellen zodat het parlement
zich tijdig kan uitspreken over wijzigingen in de begrotingsuitvoering.

De controle op de begrotingsuitvoering valt uiteen in twee fasen: de interne
en de externe controle. De interne controle (binnen de rijksdienst) wordt
uitgeoefend door de departementale accountantsdiensten (DAD) en de
centrale accountantsdienst (CAD) van het ministerie van Financien." De
externe controle wordt verricht door de Algemene Rekenkamer.
De interne controle betreft in hoofdzaak drie vragen:
1. is degene die een betaling heeft gedaan daartoe gerechtigd;
2. valt de betaling onder de omschrijving van het begrotingsartikel ten

laste waarvan de betaling is verricht;
3. zijn de begrotingsposten niet overschreden?
Deze drie vragen betreffen de rechtmatigheidscontrole. Daarnaast wordt
aandacht besteed aan de efficientie van de begrotingsuitvoering. Deze
doelmatigheidscontrole beoogt na te gaan of hetzelfde resultaat niet tegen
lagere kosten had kunnen worden bereikt.

Na afloop van het begrotingsjaar wordt op elk ministerie de departemen-
tale rekening opgesteld. De rekening geeft een overzicht van de uitgaven
en ontvangsten en de verplichtingen. AIle onderdelen van de rekening dienen
voorzien te zijn van een toelichting." De rekening dient inzicht te geven
in onder meer de gevoteerde bedragen, aanvankelijke ramingen, gerealiseer-
de bedragen en een gemotiveerde toelichting te bevatten indien er een
verschil is tussen deze bedragen per begrotingsartikel .75 De ministers
die het beheer voeren over hun begrotingen dienen uiterlijk op 1 mei van
het jaar volgende op het begrotingsjaar aan de minister van Financien de
financiele verantwoording - dat is de hiervoor genoemde rekening en de

73 Zie Besluit taak departementale accountantsdienst van 2 juli 1987, Stb. 384 en InsteIIings-
besluit van het Interdepartementale Overlegorgaan Departementale Accountantsdiensten van
21 oktober 1987, opgenomen in Hafir 1988 e.v., A 1.7. Zie tevens art. 22 en art. 32, onder
b, Cw.

74 Art. 65, tweede lid, onder a Cw. De plicht om bij de rekening een toelichting te voegen
is op verzoek van de Tweede Kamer aan het artikeIIid toegevoegd bij de vierde herziening
van de Comptabiliteitswet 1976 (TK 1988-1989,20994, nr. 7).

75 Zie de details in art. 66 Cw.
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op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december met toelich-
ting" - te zenden." Hierna zendt de minister van Financien de financiele
verantwoording en de daarbij gevoegde rapporten van de accountantsdiensten
met eventuele opmerkingen uiterlijk op 1 juni aan de Algemene Rekenka-
mer." Op haar beurt zendt de Algemene Rekenkamer elke financiele
verantwoording te zamen met een daarop betrekking hebbend rapport van
het door haar verrichte onderzoek uiterlijk 1 september aan de minister
van Financien. 79 Elke minister die het beheer voert over de desbetreffende
begroting krijgt een afschrift van het rapport of de mededeling van de
Rekenkamer. 80

Tenslotte volgt uiterlijk op de derde dinsdag van september indiening
bij de Staten-Generaal van de rekening en toelichting en een exemplaar
van de saldibalans met bijbehorende toelichting. Tevens voegt de minister
van Financien het rapport van de Algemene Rekenkamer bij de rekening .
Deze stukken worden toegevoegd aan de voorstellen van wet die wijzigingen
bevatten welke per begrotingsartikel de verschillen tussen gevoteerde
bedragen en gerealiseerde bedragen opheffen (= de slotwet). 81

Na vaststelling van de slotwetten en nadat alle financiele verantwoordin-
gen over een jaar door de Algemene Rekenkamer zijn onderzocht, stelt
de minister van Financien aan de hand van de rekeningen de rijksrekening
samen. De rijksrekening wordt ter goedkeuring aan de Rekenkamer
gezonden. Nadat de Rekenkamer de rekening van het Rijk heeft goedge-
keurd, wordt deze zo spoedig mogelijk aan de minister van Financien
aangeboden. Tenslotte wordt de rijksrekening ter verlening van decharge
aan de Staten-Generaal overgelegd."

De taak van de Algemene Rekenkamer strekt zich echter verder uit dan
het onderzoeken van de departementale rekeningen en het goedkeuren van
de rijksrekening . In feite treedt de Algemene Rekenkamer op als tweede

76 Art. 65, tweede lid, onder b cw.
77 Art. 67, eerste lid, Cw.
78 Art. 67, tweede lid, Cw. Zie tevens de Richtlijnen inzake de accountantsverklaring bij de

financiele verantwoording van een ministerie, in Hafir 1988 e.v., A 5.1 (Richtlijn van 10
april 1991).

79 Art. 67, derde lid, Cw. Indien de Rekenkamer haar onderzoek naar de departementaIe
rekeningen nog niet heeft kunnen afronden dan zendt zij aan de minister van Financien een
mededeling omtrent de stand van haar onderzoek.

80 Art. 67, vierde lid, Cw.
81 Art. 67, vijfde lid, juncto art. 10, tweede lid, aanhef en onder c.
82 Art. 68 Cw. Indien een blijvend geschil van mening tussen de Rekenkamer en de regering

bestaat over de rijksrekening dan dient een indemniteitswet aan de Staten-GeneraaI te worden
voorgeJegd om het bezwaar op te heffen.
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controlelaag van het controlebestel bij de rijksoverheid. De belangrijkste
publikaties van de Rekenkamer zijn in dit verband het juni- en december-
verslag en het jaarverslag dat in maart verschijnt. In de halfjaarlijkse
verslagen publiceert de Rekenkamer de resultaten van het onderzoek naar
bepaalde onderdelen van de begrotingsuitvoering door de hoge colleges
van staat en het Kabinet der Koningin en de departementen. In het
jaarverslag wordt ingegaan op de organisatie en werkwijze van de
Rekenkamer en worden de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek
naar de jaarrekening en andere vervolgonderzoeken bij de departementen. 83

Hiernaast publiceert de Rekenkamer regelmatig gedurende een begrotingsjaar
tussentijdse rapporten over diverse onderwerpen. AI deze publikaties worden
openbaar gemaakt.

De verslagen van de Algemene Rekenkamer zijn voor de Tweede Kamer
van groot belang bij de controle op de uitvoering van de begroting. De
behandeling van deze rapporten en verslagen is in handen van de commissie
voor de Rijksuitgaven." De Tweede Kamer kan ook slechts na advies
van deze commissie de Rekenkamer verzoeken een doelmatigheidsonderzoek
in te stellen." De commissie voor de Rijksuitgaven schakelt bij de
behandeling van de juni-, december- en jaarverslagen zoveel mogelijk de
vaste commissies van de Tweede Kamer in. De commissie zelf bepaalt zich
meer tot de centrale thema's en de algemene comptabele aspecten van de
verslagen. Bovendien selecteert de commissie een aantal onderwerpen uit
de verslagen die haars inziens speciale aandacht van de vaste commissies
vergt. De commissie voor de Rijksuitgaven handelt zelf de verslagen af
via schriftelijke vragen aan de regering en de Rekenkamer. Ten aanzien
van tussentijdse rapporten wordt op overeenkomstige wijze geprocedeerd. 86

4.3.5 Conclusies

De leden van de Staten-Generaal worden gedurende het begrotingsjaar
uitvoerig en vaak gedetailleerd geinformeerd over het voorgenomen, in
uitvoering zijnde of afgesloten begrotingsjaar. Bovendien bestookt het
Centraal Planbureau regering en parlement tijdens een begrotingsjaar
voortdurend met nieuwe becijferingen, varianten en uitkomsten van
modellenberekeningen. Hiemaast worden regelmatig adviezen uitgebracht

83 Zie Verslag van de Aigemene Rekenkamer over 1991, TK 1991-1992,22560, nr. 2, p.
3 en 4.

84 Art. 46, eerste lid, RvOTK.
85 Art. 46, tweede lid, RvOTK en art. 58 cw.
86 BrinkslWitteveen 1990, p. 85.
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door een hoog ambtelijk college, de Centraal Economische Commissie.
AI deze inforrnatie en de voordurende aanpassingen van cijfers en beleid
kunnen echter leiden tot een onrustige achtergrond van een consistent
begrotingsbeleid. De meeste documenten die de regering publiceert blijken
zich overigens niet te lenen voor behandeling in het parlement. Slechts het
eerste deel van de algemene en suppletoire begrotingswetsvoorstellen en
de ontwerp-slotwetten kunnen door de medewetgever worden geamendeerd
en vastgesteld. Aile andere begrotingsdocumenten, waaronder de memories
van toelichting van de begrotingsvoorstellen en de voorjaars- en najaarsnota,
beogen slechts het parlement te inforrneren.

Tijdens de fase van de begrotingsopstelling speeit de minister van
Financien een centrale rol. Zijn betrokkenheid is echter meer van forrnele
dan van inhoudelijke aard. Besluiten worden genomen door de ministerraad.
De ministerraad beraadslaagt en besluit tenminste vier maal per jaar over
de begrotingsopstelling, vanaf de bespreking van de kaderbrief in maart
tot de vaststeling van de ontwerp-begrotingen begin september. Ook de
ministerraad wordt in deze fase voortdurend geconfronteerd met nieuwe
cijfers en berekeningen van CPB en CEC.

De fase van de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer wordt vooral
gekenmerkt door uitvoerige schriftelijke gedachtenwisselingen tussen kamer
en kabinet. In het algemeen spelen de vaste commissies van de Tweede
Kamer hierin een belangrijke rol. Gevolg is echter wel dat de fracties in
de Tweede Kamer verhoudingsgewijs weinig tijd overhouden om mondeling
met het kabinet van gedachten te wisselen. Het al enige jaren bestaande
begrotingsonderzoek door commissies van de Tweede Kamer is een
mengeling van medewetgeving v66raf en controle achteraf op de begroting.
De resultaten van dit onderzoek blinken niet uit door helderheid. De kamer
kent ook geen aparte procedure voor de behandeling van wetsvoorstellen
die vergaande budgettaire consequenties hebben. Wat betreft de rol van
de Eerste Kamer tijdens de begrotingsvaststelling dient te worden
geconcludeerd dat deze een Iouter formele aangelegenheid is. De Eerste
Kamer kan geen wijzigingen in de voorstellen aanbrengen en het afdwingen
van een novelle bij begrotingsvoorstellen is moeilijk denkbaar.

Interessant is de publikatie van het belastingplan 1993 in september
1992. AIle voorgestelde belastingmaatregelen zijn in een wetsvoorstel
opgenomen dat de kamer een totaaloverzicht biedt van de voorgestelde
maatregelen. Het lijkt erop dat dit plan is opgesteld naar het voorbeeld van
de Finance Bill in Engeland.

Over de begrotingsuitvoering wordt het parlement vierrnaal per jaar
zeer goed geinformeerd. Sinds 1990 is het praktijk dat de informatie over
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de begrotingsuitvoering gekoppeld is aan de indiening van suppletoire
begrotingswetsvoorstellen. Op deze wijze heeft de Tweede Kamer de
mogelijkheid om eventueel wijzigingen in de suppletoire begrotingen aan
te brengen.

Bij de controle op de begrotingsuitvoering is de Tweede kamer sterk
athankelijk van de Algemene Rekenkamer. De kamer kent echter geen vaste
overlegstructuur en -procedure met de ARK. Evenmin is er sprake van
een geregeld overleg over de door de Rekenkamer uitgebrachte rapporten.
Wellicht is dit de reden waarom de ARK de resultaten van haar onderzoek
met name inzake de doelmatigheid van het overheidsbeleid steeds vaker
en indringender via de publiciteit naar buiten brengt.
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4.4 Beoordeling begrotingscyclus

In 1986 verrichtte de Algemene Rekenkamer een grondig onderzoek naar
de begrotingsuitvoering in de periode 1981-1985.1 Uit dit onderzoek kwam
onder meer naar voren dat jaarlijks vele miljarden guldens werden
uitgegeven door ministers zonder dat de Staten-Generaal deze uitgaven
formeel hadden goedgekeurd. De Tweede Kamer nam doorgaans genoegen
met wijzigingen die waren vermeld in de voorjaarsnota en de miljoenennota,
maar deze nota's vertoonden ernstige tekortkomingen, aldus de Rekenkamer.
Bovendien werd een zeer aanzienlijk deel van de wijzigingen in de loop
van het begrotingsjaar niet eens ter kennis van het parlement gebracht.
Ministers informeerden derhalve de kamer niet tijdig en onvolledig. Op
haar beurt was de Tweede Kamer echter onvoldoende geinteresseerd in
de uitvoering van de begroting. Dit alles betekende, aldus de Rekenkamer
in haar jaarverslag, dat het budgetrecht van het parlement ernstig was
uitgehold.? De Rekenkamer riep het parlement en dan met name de Tweede
Kamer op zich in te zetten voor het spelen van een sterkere rol in het gehele
begrotingsproces.' Met deze oproep poogde de Rekenkamer aan te sluiten
bij de aanbevelingen van de bijzondere commissie Onderzoek van de
Organisatie en Werkwijze van de Tweede Kamer van december 1985.4

De vraag is wat hiervan terecht is gekomen.
De belangrijkste wijziging in de werkwijze van de kamer betrof de

invoering van het zogenaamde feitenonderzoek, vanaf 1988 begrotingsonder-
zoek genaamd. In maart 1987 verscheen een evaluatie van het feitenonder-
zoek rijksbegroting 1987 door de commissie voor de Rijksuitgaven.' De
commissie sprak in het algemeen een positief oordeel uit over het verrichte
feitenonderzoek en adviseerde voortzetting van het experiment. 6 Een jaar
later volgde een evaluatierapport over 1988. Nu constateerde de commissie
echter dat het instrument feitenonderzoek in de praktijk anders bleek te

Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1986, Tweede Kamer 1986-1987, 19905, nr.
2, p. 12-67.

2 Idem, p. 64.
3 Idem, p. 67; zie tevens het vervolgonderzoek begrotingsopzet en -uitvoering in het

Decemberverslag 1991 van de Aigemene Rekenkamer, Tweede Kamer 1991-1992,22455,
nr. 2, p. 41-45.

4 Rapport onderzoek van de organisatie en de werkwijze der Kamer, Tweede Kamer 1985-1986,
19336, nrs. 1 en 2. Zie over dit rapport D. Simons, De Tweede Kamer en haar controle
van de rijksfinancien en D. Dolman, Begrotingsfunctiesen parlement, in: Openbare Uitgaven
1987, p. 144-146, resp. p. 147-152.

5 Tweede Kamer 1986-1987, 19906, nr. 1.
6 Idem, p. 10 en 12.
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functioneren dan door het OOW -rapport werd beoogd. Ret verzamelen van
feiten bleek niet langer de hoofddoelstelling van het onderzoek, maar dit
was zich meer gaan richten op de algemene aspecten van het financiele
en administratieve beheer en de controle achteraf op de begrotingsuitvoering
aan de hand van accountantsrapporten en gegevens over de realisatie van
de begroting. 7 Overigens concludeerde de commissie voor de Rijksuitgaven
dat het 'feitenonderzoek' een onmisbaar instrument was geworden voor
de controlerende taak van de karner. Tegelijkertijd bepleitte zij, in
aansluiting op de verbeterde begrotingspresentatie door de regering vanaf
het begrotingsjaar 1989, een meer beleidsmatige dimensie aan het
feitenonderzoek toe te voegen. Aangesloten zou dienen te worden bij de
slotwetten en de tegelijkertijd in te dienen departementale rekeningen en
rapporten van de Algemene Rekenkamer. De commissie constateerde tevens
dat het politieke rendement van het feitenonderzoek (dat wil zeggen het
rendement in het kader van de uitoefening van het budgetrecht en de
controle voorat) onvoldoende was in verhouding met de inspanningen die
de vaste commissies en de ministeries zich dienden te getroosten." In feite
constateerde de commissie dat de leden van de Tweede Kamer werden
bedolven onder schoenendozen vol financiele informatie van de departemen-
ten.? Ret feitenonderzoek bleek voor de meeste kamerleden niet uitvoerbaar,
ondanks het feit dat men vanaf 1987 binnen de Tweede Karner de
basiscursus begrotingstechniek kon volgen."

In 1989 volgde een evaluatie van de begrotingsonderzoeken 1989. In
deze korte evaluatie stelde de commissie voor de Rijksuitgaven vast dat
het houden van begrotingsonderzoeken vanuit de optiek van de kamer een
nuttige zaak bleef. De aandacht van de kamer voor het financieel beheer
ZOU, aldus de commissie, de operatie comptabel bestel stimuleren. Vanuit
de optiek van de vaste commissies gezien bleek het echter moeilijk am een
uitspraak te doen over het rendement. De commissie beval onder andere
aan, voor het begrotingsonderzoek 1990 een aansprekend algemeen centraal
them a te kiezen."

7 Tweede Kamer 1987-1988,20474, or. I, p. 7.
8 Idem, p. 9.
9 Ais extreem voorbeeld in dit verband kan worden gewezen op de bijdrage van het ministerie

van WVC aan het feitenonderzoek: Tweede Kamer 1987-1988, 202000 XVI, nr. 21
omvattend: 999 pagina's, gewicht: 2,14 kilogram.

10 Waarvan BrinksIWitteveen 1990 de syllabus vormt. Zie over de mislukking van het
feitenonderzoek Jose Toirkens, Wiecontroleert de grote gelduitgevers? De misluktepogingen
tot betere beheersing van de rijksuitgaven, in: NRC Handelsblad supplement mens en bedrijf,
17 februari 1988, p. 3.

11 Tweede Kamer 1988-1989,21131, or. 1, p. 4 en 5.
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In 1990 werd een algemene evaluatie van de comrrussie voor de
Rijksuitgaven gepubliceerd. In deze uit verschillende notities bestaande
evaluatie constateerde de commissie onder meer dat het in de regel niet
gekomen was tot een systematische doorlichting van de begrotingen.
Derhalve wilde de commissie de werkzaamheden van haar staf meer richten
op een gestructureerde en systernatische analyse van de ontwerp-begrotingen
zodat deze ontwerp-begrotingen centraal zouden komen te staan in het
begrotingsonderzoek. Ret oogmerk zou dienen te zijn de vaste commissies
een beter beeld te geven van de kosten van het te voeren beleid. Dit zou
moeten uitmonden in een drie maal per jaar te verschijnen algemene
rapportage van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de kamer. 12 Sinds
1990 zijn er geen openbare evaluaties meer verschenen."

De problemen waar de Tweede Kamer mee worstelt, zijn echter van
fundamenteler aard dan het falen van het begrotingsonderzoek. Reeds in
1960 wees de commissie-Simons in een analyse van het budgetrecht van
de Staten-Generaal erop dat Tweede, noch Eerste Kamer wezenlijke invloed
uitoefenen op de begroting. In feite zijn het uitsluitend de ministers, ieder
voor het eigen hoofdstuk, die in overeenstemming met de minister van
Financien de begroting bepalen. De commissie oordeelde dat de belangstel-
ling van het parlement te veel gericht is op de besteding van de gevoteerde
gelden. Om dit probleem te ondervangen bepleitte de commissie-Simons
de instelling van een begrotingscommissie die v66r de plenaire behandeling
van de begrotingshoofdstukken rapport zou uitbrengen over de samenhang
van de totale inkomsten en uitgaven. 14 De later op basis van dit voorstel
ingestelde Aigemene Begrotingscommissie is echter mislukt, met name door
eigen toedoen van de kamer. De kamer bleek vanwege onderlinge politieke
meningsverschillen niet in staat een eigen standpunt over de algehele
begroting in te nemen. Nog steeds betreuren vooraanstaande begrotings-
experts het mislukken van de ABC. 15

12 Tweede Kamer 1989-1990, 21121, nr. 4, p. 3, 5 en 6.
13 BrinksIWitteveen (1990, p. 82) constateren dat de effectiviteit van het begrotingsonderzoek

nochtans voor verbetering vatbaar is. Het specifieke deel dreigt in de praktijk vaak te
verzanden in weinig relevante detailleringen. De beleidsmatige dimensie, die het budgetrecht
van de kamer meer inhoud kan geven, heeft het tot nu toe afgelegd tegen het gebruik van
het instrument als controlemiddel, aldus de schrijvers. Brinks is werkzaam als hoofd van
de Vakopleiding Openbare Financien van het Opleidingsinstituut Financien, Witteveen was
tot 1990 als plaatsvervangend griffier in de Tweede Kamer werkzaam.

14 Commissie-Simons 1960, p. 123-138, m.n. p. 132.
15 Zoals Notenboom 1991, p. 17 en Zijlstra 1992, p. 126. Zie ook L. Koopmans, Beheersing

van de overheidsuitgaven (inaugurele rede) , Deventer 1973, p. 5 en 6 en Studiegroep
begrotingsruimte 1983, p. 170 en 171.
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Aan het begin van de jaren tachtig werd in de literatuur de gebrekkige
uitoefening van het budgetrecht door het parlement in een breder kader
geplaatst. In het algemeen, zo werd gesteld, had het parlement het zieht
op de werkelijkheid verloren. Alle pleidooien wezen in de riehting van een
versterking van de controlefunctie van het parlement. 16 Deze zou dienen
te geschieden op basis van het hiervoor besproken initiatief van de
cornmissie-OOW van 1985. Ben integrale evaluatie van de uitvoering van
het OOW -rapport heeft echter, behoudens de hiervoor besproken evaluaties
van de comrnissie voor de Rijksuitgaven nimmer plaatsgehad. De gevolgen
waren echter een overdosis van informatie'? en een begrotingsdebat dat
primair gekenmerkt werd door details. Interessant is in dit verband dat een
enquete onder 100 van de 150 leden van de Tweede Kamer in maart 1992
uitwees dat meer dan de helft van de parlementariers vindt dat zij te veel
op ambtenaren gaan lijken." Het parlement lijkt in zijn detailzucht zo
ver te gaan dat het wil wedijveren met de deskundige ambtenaren. Met
betrekking tot het begrotingstoezicht is deze taakverzwaring overigens ook
aan de kamer zelf te wijten. De laatste tijd wenst de kamer bijvoorbeeld
defensie-aankopen van meer danf 25 miljoen inhoudelijk goed te keuren.
Voorheen was dit bedragf 100 miljoen. Het gevolg is dat wapenfabrikanten
veel meer lobbywerk bij kamerleden zijn gaan verrichten."

Een ander aspect van de gewijzigde begrotingsbehandeling betreft de
procedure inzake de controle grote projecten. Uit een evaluatie van de
commissie voor de Rijksuitgaven in 1990 bleek dat deze nieuwe procedure
positief wordt gewaardeerd en buitengewoon nuttig blijkt voor een betere
informatieverstrekking aan de Tweede Karner." Ook in de literatuur
worden deze nieuwe procedureregels positief beoordeeld en zij hebben er
in elk geval toe geleid dat de betrokken vaste cornmissies van de Tweede
Kamer meer greep hebben gekregen op de besluitvorming."

Een wat weerbarstiger materie is de financiele toelichting bij de
wetsvoorstellen. De Algemene Rekenkamer verriehtte in 1987 onderzoek

16 Zie met name laarbericht 1985 van de regeringscommissaris voor de reorganisatie van de
rijksdienst; H.D. Tjeenk Willink, Het parlement dreigt het zieht op de werkelijkheid te
verliezen, in: NRC Handelsblad 16 juni 1986, p. 8 en C. Lambers en 1.1. Lambers-
Hacquebard, Parlement en overheidsbesluitvorming: een aanzet tot nadere diagnostiek, in:
Rosenthal 1984, p. 148-159.

17 Zo werden in 1982 nog 29.188 pagina's aan kamerstukken geproduceerd, in 1992 besloeg
dit aantal echter 47.379 pagina's.

18 NRC Handelsblad 14 maar! 1992, p. 39.
19 Idem.
20 Tweede Kamer 1989-1990,21121, nr. 4, p. 16.
21 BrinksfWitteveen 1990, p. 84 en 85 en Hagelstein 1991, p. 297.
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naar de financiele informatie bij wetgeving. Uit dit onderzoek kwam naar
voren dat in de memories van toelichting niet voldoende informatie werd
verstrekt. Verder merkt de Rekenkamer op dat niet alleen in bijna de helft
van de gevallen niet duidelijk werd of aan het wetsvoorstel uitgaven en
ontvangsten zouden zijn verbonden, maar dat waar dat wel het geval was,
bovendien in het overgrote deel van de gevallen niet duidelijk werd tot welke
omvang er uitgaven en ontvangsten werden verwacht. Bijna terloops merkt
de Rekenkamer nog op dat de Tweede Kamer kansen heeft laten liggen
om in een later stadium, tijdens het voorlopig verslag, alsnog de ontbrekende
informatie te verwerven." Formeel was de onvoldoende informatie
overigens in strijd met het voorschrift van artikel 15 Comptabiliteitswet
1976. Tijdens de vierde herziening van deze Comptabiliteitswet is een
voorschrift erin opgenomen met de uitdrukkelijke bedoeling dat in alle
memories van toelichting van wetsvoorstellen de eventueel optredende
financiele gevolgen worden vermeld. 23 Probleem lijkt echter dat het de
verantwoordelijkheid van de vakministers is en blijft om artikel 14
Comptabiliteitswet na te leven .24 In ieder geval constateerde de commissie
voor de Rijksuitgaven in de hiervoor gemelde evaluatie van 1990 dat de
indruk bestaat dat sinds het verschijnen van het verslag van de Rekenkamer
de financiele toelichting bij wetsvoorstellen nog niet wezenlijk is verbe-
terd."

Een vrij ernstige bedreiging van de reguliere begrotingscyclus is de
vooral de laatste jaren bij regering en parlement levende wens om de
(ontwerp- )begroting voortdurend aan te passen aan veranderende financiele
en economische omstandigheden. Het meest extreme voorbeeld hiervan
deed zich in september-oktober 1992 VOOL Volgens grondwettelijk
voorschrift diende de minister van Financien vanwege de Koning op de
derde dinsdag van september de begrotingsvoorstellen en miljoenennota

22 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1987, Tweede Kamer 1987-1988, 20485, nr.
2, p. 21-64, met name p. 43 en 49.

23 Tweede Kamer 1988-1989,20994, nr. 3, p. 33; zie thans art. 14 Cw.
24 Aldus de minister van Pinancien in een Uitgebreide Commissievergadering van de commissie

voor de Rijksuitgaven (UCV 70, 27 juni 1988, p. 14 e.v.). Dit waarschijnlijk tot spijt van
Flip de Kam die meent dat ministers die voortdurend de Comptabiliteitswet overtreden op
basis van de artike1en 355 en 356 Wetboek van Strafvordering door de strafrechter zouden
moeten worden vervolgd (Flip de Kam, Haagse Crimine1en, in: NRC Handelsblad, supplement
mens en bedrijf 5 oktober 1988, p. 2). De procedure hiervoor is geregeld in de wet
ministeriele verantwoordelijkheid van 1855 (Stb. 33). Toepassing van deze wet zou er toe
leiden dat de Tweede Kamer een aanklacht opstelt en na onderzoek door een kamercommissie
de procureur-generaal van de Hoge Raad belast met de vervolging.

25 Tweede Kamer 1989-1990,21121, nr. 4, p. 13.
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in bij de Tweede Kamer. Nog voor de algemene politieke en financiele
beschouwingen in de tweede week van oktober deden geruchten de ronde
dat de in de miljoenennota gegeven prognoses door de werkelijkheid waren
achterhaaid. Een poging om de aigemene beschouwingen dan maar uit te
stellen tot november, wanneer meer onderbouwd cijfermateriaal beschikbaar
zou zijn, mislukte. De Eerste Kamer stelde overigens weI de aigemene
financiele beschouwingen om deze reden uit. 26 Een en ander leidde zelfs
tot een pleidooi van een vooraanstaand lid van de Tweede Kamer om de
algemene financiele beschouwingen in de huidige vorm af te schaffen."
Wat bij deze onoverzichtelijke gebeurtenissen opvalt, is het wat merkwaar-
dige monopolie van het Centraal Planbureau (CPB) en de Centraal
Economische Commissie (CEq. 28 Afgaande op de mening van deskundige
economen kan in ieder geval worden vastgesteld dat de waarde van
economische voorspellingen, met name in de Macro Econornische
Verkenning, heel beperkt is. Met enige precisie toekomstige economische
ontwikkelingen voorspellen is vrijwel onbegonnen werk." Toch lijken
politici zich met een zekere wellust te storten op de nieuwste cijfers van
het CPB. Dit hoeft evenwel nog niet te betekenen dat de in de miljoenenno-
ta gegeven prognoses waardeloos zouden zijn geworden. 30 In het besproken
geval voIgde eind oktober, begin november 1992 overigens spoedoverleg
tussen een delegatie van het kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers
en werknemers om op basis van de nieuwe (en slechtere) cijfers afspraken
te maken over de te volgen koers. Deze gebeurtenissen met het hiervoor
gestelde in 4.3.2. Ieiden in samenhang tot de conclusie dat regering en
parlement in 1992 vrijwel het gehele jaar hebben gesproken over de
budgettaire situatie en het begrotingsbeleid voortdurend hebben bijgesteld.

Wat betrefi de fase van begrotingsvoorbereiding kunnen de volgende kantte-
keningen worden geplaatst. Sinds de Comptabiliteitswet 1976 geldt het

26 NRC Handelsblad 14 oktober 1992, p. 1 en 3.
27 E.C.M. Jurgens, Algemene Beschouwingen zijn parlementaire fictie geworden, in: NRC

Handelsblad 20 oktober 1992, p. 8. De auteur is van mening dat de behandeling van de
rijksbegroting door de kamer als staatsrechtelijk en politiek instrument obsoleet is geworden.
Bovendien is hij van mening dat tijdens de algemene beschouwingen sprake is van "Iukrake
gedachtenwisselingen van wisselend niveau" .

28 In de bewoordingen van H.D. Tjeenk Willink, in: De Groene Amsterdammer 27 september
1989, p. 4.

29 Aldus A. Knoester, in: Knoester [987, p. 486.
30 Aldus E.J. Bomhoff, Prognoses van minister Kok, in: NRC Handelsblad 26 oktober 1992,

p. 9. Zie tevens over de perikelen in het najaar van 1992 Harko van den Hende, CPB krijgt
het heen en weer van zwaar weer, in: De Volkskrant 14 november 1992, p. 33
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voorschrift dat begrotingswetsvoorstellen vergezeld dienen te gaan van
ramingen voor vier op het begrotingsjaar volgende jaren. Zoals uit de
voorgaande alinea kan worden afgeleid, hebben deze meerjarenrarningen
slechts een beperkte voorspellende waarde. Toch hebben ze een nuttige
functie in het kader van een goede prioriteitenafweging door de begrotings-
wetgever. Met name zijn de meerjarenrarningen van belang bij langlopende
investeringsprojecten en het zichtbaar maken van zogenaamde camelnoses,
uitgavenprogramma's waarvan de financiele gevolgen in de tijd sterk
oplopen." Formeel worden ze door het parlement niet geautoriseerd. Er
kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Het gevaar bestaat
echter dat dit wel gebeurd en vooral de departementen de meerjarencijfers
beschouwen als verkregen rechten. Dit laatste zal in de praktijk, ook ten
aanzien van het pariement, moeten worden voorkomen."

Een tweede aspect van de begrotingsvoorbereiding betreft de heroverwe-
ging. De heroverwegingsprocedure is sinds vele jaren een vast onderdeel
geworden van de jaarlijkse begrotingsvoorbereiding en wordt thans ook
wel aangeduid als interdepartementaal beleidsonderzoek. In 1991 is
wetenschappelijk onderzoek verricht naar succes en falen van de 'grote
operaties'. De heroverweging, die tevens andere grote operaties op gang
heeft gebracht, komt uit deze evaluatie positief naar voren." De publikatie
van de heroverwegingsrapporten en dan met name van het jaarlijkse
samenvattende eindrapport is van grate waarde gebleken voor het parlement.
Uit deze stukken krijgt het pariement een duidelijk inzicht in de jaarlijks
gerealiseerde ombuigingen. Uit de evaluatie blijkt tevens dat de kabinetsfor-
maties bij uitstek het moment lijken waarop de heroverwegingsrapporten
gebruikt kunnen worden. De ambtelijke en politieke weerstanden tegen
bepaalde ombuigingen blijken tijdens een formatieperiode minder sterk te
zijn dan bij de reguliere begrotingsvoorbereiding." Bijkomend voordeel
is dat de afgelopen twaalf jaar geen enkel departement heeft kunnen
ontkomen aan een heroverweging van de beleidsdoelstellingen en de
financiering daarvan. Geconcludeerd kan worden dat de heroverweging
van redelijk grote betekenis is (geweest) zowel wat betreft de invloed op
het budgettaire beleid als anderszins. De exercitie is in de jaren tachtig

31 Koopmans e.a. 1991, p. 50 en Kuipers/Postma 1992, p. 32-34.
32 Zie hieromtrent D.A.P.W. van der Ende, Meerjarenramingen enverworvenheden, Openbare

Uitgaven 1992, p. 106 en 107. De auteur haalt terecht Denis Healey (1989, p. 381) aan
die stelde dat meerjarenramingen hun basis vinden in "the extrapolation from a partially
known past, through an unknown present, to an unknowable future".

33 C.J. Ruppert, De heroverweging, in: De Kam & De Haan 1991, p. 98-116.
34 Idem, p. 111.
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derhalve succesvol geweest en blijkt voor de minister van Financien een
gewichtig beleidsinstrument te zijn geworden."

Een derde aspect van de begrotingsvoorbereiding dat tevens van belang
is bij de begrotingsuitvoering zijn de regels van het stringente begrotingsbe-
leid. Onderzoek heeft uitgewezen dat door de verduidelijking en aanscher-
ping van de regels van het stringente begrotingsbeleid" de beheersing
van de rijksuitgaven is verbeterd. Deze regels, die geen wettelijke basis
kennen maar berusten op afspraken in het kabinet, hebben in de jaren tachtig
onmiskenbaar geleid tot uitgavenbeheersing. 37 Dit laat onverlet dat er nog
steeds geen vast en gedetailleerd systeem bestaat om te beoordelen of de
ministers zich daadwerkelijk aan de regels hebben gehouden. Ret succes
van de budgetdiscipline in 1990 en 1991 dient overigens ook in verband
te worden gebracht met de vele aanpassingen van het comptabel bestel die
sinds het midden van de jaren tachtig zijn doorgevoerd om de beheersbaar-
heid van de uitgaven te vergroten."

Binnen het kader van de budgetdiscipline dient men tevens de al vele
jaren in allerlei varianten bestaande uitgavennorm te plaatsen. Sinds het
begin van een normstelling voor de uitgaven aan het einde van de jaren
vijftig kan men spreken van een solide fmanciering van de uitgaven, echter
niet van een kritische beoordeling van de overheidsuitgaven. 39 Kort geleden
heeft de studiegroep begrotingsruimte in haar achtste rapport een nominale
norm voor de overheidsuitgaven bepleit. Ret vaststellen ervan zou aan het
begin van een kabinetsperiode moeten geschieden door per begroting, per
jaar afspraken te maken over taakstellende nominale limieten voor de
overheidsuitgaven." Dit advies is tijdens de kabinetsformatie in 1989 Diet
opgevolgd. In de literatuur is over deze suggestie ook negatief geoor-
deeld." Bovendien is in de dissertatie van Toirkens overtuigend aangetoond

35 Idem, p. 114 en 115; zie tevens Toirkens 1988, p. 316-319.
36 Tweede Kamer 1987-1988,20200, Dr. 4l.
37 C.G.M. Sterks, Beheer en beheersing van de Rijksuitgaven, in: Openbaar bestuur 1992,

Dr. 4, p. 15-20.
38 Idem, p. 18 en 19. Dit in tegenstelling tot de situatie aan het begin van dejaren tachtig,

zie hieromtrent J.M.M.J. Clerx, P.F. Maas, Meer rust in het begrotingsbeleid, in:
Economisch Statistische Berichten 1984, p. 152-157.

39 Zie hierover uitvoerig w. Drees, Van Zijlstra-kader naar 1% -norm, in: Knoester 1987,
p. 199-211.

40 Studiegroep begrotingsruimte 1989, p. 41-49.
41 Zie J.M.M.J. Clerx en P.F. Maas, Beheersingvan overheidsuitgeven. Nornina1euitgavennorm

biedt geen oplossing, in: Bestuur 1989, p. 122-125.
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dat het vluchtgedrag van bewindslieden als het gaat om uitgavennormen
in aile door haar beschreven kabinetten tussen 1975 en 1986 voorkwam.?

Ten aanzien van de laatste fase van de begrotingscyclus, de verantwoor-
ding en controle, kan het volgende worden gesteld. Allereerst bestaat er
in het algemeen een positief oordeel over de vele wijzigingen in het
comptabele bestel aan het einde van de jaren tachtig en het begin van de
jaren negentig." In dit verband dient met name gewezen te worden op
de vierde en vijfde wijziging van de Comptabiliteitswet 1976, de 'inhaalslag'
met betrekking tot de slotwetten en de rapportages van de Algemene
Rekenkamer bij de rekeningen. Het financiele management van de rijksover-
heid is derhalve de laatste jaren aanzienlijk verbeterd en de toegankelijkheid
van de financiele data en stukken voor het parlement tevens vergroot. 44

Dit positieve beeld wil overigens niet zeggen dat het ook op aIle onderdelen
van de begrotingscontrole goed loopt. Met name zij hierbij gewezen op
de nog vaak zeer gebrekkige controle door departementale accountantsdien-
sten. In het bijzonder geldt dit voor de controle op de miljardenuitgaven
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 45 De Algemene
Rekenkamer was onder meer van oordeel dat een uitgave van! 21 miljard
onvoldoende was gecontroleerd en bovendien de administratieve organisatie
van het ministerie gebrekkig bleek." Het is dan ook niet voor niets dat
thans een parlementaire enquete plaatsvindt naar de uitvoeringsorganisaties
van de Sociale Zekerheid.? Een ander aspect dat negatief kan uitwerken
op de begrotingscontrole is de mogelijke overlapping van werkzaamheden
en rapportages van respectievelijk de Departementale Accountantsdienst,
de Centrale Accountantsdienst en de Algemene Rekenkamer. Hier dreigt
een pyramide van accountantsinstanties. De parlementaire enquetecommissie
Bouwsubsidies heeft al eerder op dit gevaar gewezen", maar op dit punt
worden thans geen initiatieven ondernomen.

Bij de begrotingscontrole speelt de Algemene Rekenkamer een onmisbare
rol. Problematisch is echter dat de Algemene Rekenkamer enerzijds
omgeven is met (grond)wettelijke waarborgen inzake haar onafuankelijkheid,
maar anderzijds voor een optimale effectiviteit afhankelijk is van de

42 Toirkens 1988, p. 335 en 336.
43 Tweede Kamer 1991-1992, 19395, nr. 33 (vijfde voortgangsrapportage comptabel bestel

van 23 april 1992).
44 Zie hierover uitvoerig Miljoenennota 1993 (Tweede Kamer 1992-1933,22800, nr. 1), p.

76-88.
45 NRC Handelsblad 27 november 1991, p. 1 en 20.
46 Tweede Kamer 1990-1991,22256, nr. 2.
47 Tweede Kamer 1991-1992,22730, nr. 4.
48 Tweede Kamer 1987-1988, 19623, nr. 30, p. 294-303.
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belangstelling van de Tweede Kamer. 49 Jarenlang bestond er in de Tweede
Kamer weinig tot geen interesse in de werkzaamheden van de Algemene
Rekenkamer." Pas rond 1985 was er sprake van een ommekeer, waarbij
wederom de parlementaire enquete inzake RSV als katalysator diende. Thans
worden de gei'ntensiveerde contacten tussen Rekenkamer en met name de
commissie voor de Rijksuitgaven van de Tweede Kamer als positief
aangemerkt. 51 Desalniettemin is op het functioneren van de Algemene
Rekenkamer de laatste jaren toch ook enige kritiek gekomen. Allereerst
valt hierbij te wijzen op een interne notitie van de staf van de commissie
voor de Rijksuitgaven uit 1988. In deze notitie werd de Rekenkamer
verweten tekort te schieten in de controle, hetgeen zou leiden tot grote
lacunes. De notitie stelde vervolgens dat er sprake is van een terugtocht
uit de rechtmatigheidscontrole en dat de Rekenkamer te veel de nadruk
zou leggen op de doelmatigheidscontrole." Deze kritiek kan niet anders
worden beschouwd dan als kritiek op de prioriteitenstelling van de Algemene
Rekenkamer. Ben tweede punt van kritiek betreft de constatering dat de
Algemene Rekenkamer zich de laatste jaren reeds in een vroeg stadium
in politieke controverses begeeft waardoor afbladdering van haar prestige
als hoog college van staat dreigt." Het is in zo'n geval tevens in een later
stadium moeilijker om een oordeel te geven als onathankelijke Rekenkamer.
Het hier genoemde verschijnsel kan samenhangen met het feit dat het college
van de Algemene Rekenkamer tbans geheel is samengesteld uit partijpolitiek
geprofileerde personages. 54 Het merendeel van de tussentijdse rapportages
van de Rekenkamer blijkt echter van groot be lang voor het parlement in
zijn rol van controleur van de regering. Zoals uit het voorgaande reeds
duidelijk is geworden, heeft de Algemene Rekenkamer een belangrijke rol
gespeeld bij het ontstaan van de hernieuwde belangstelling van regering
en parlement voor het comptabele bestel en bij de pogingen tot versterking
van het budgetrecht van de Tweede Kamer.

49 Zie EJ. Janse de Jonge, Hoofdcontroleur van de overheidsfinancien, in HeringaiLitjens/De
Winter 1993, p. 90-94.

50 Aldus N.C. M. van Niekerk, Rekenkamer en volksvertegenwoordiging: het verslag als enige
schakel?, in: Economiscn Statistische Berichten 1980, p. 636-638. De Jaarverslagen van
de ARK waren tot 1978 gericht aan de Koning en niet - zoals thans - aan de Voorzitter van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

51 L.J.F. Dolmans, Naar supervisie en meer aandacht voor de doe1matigheid. De Algemene
Rekenkamer tussen 1945 en 1988, in: Margry e.a. 1989, p. 423 en 424.

52 NRC Handelsblad 27 april 1988, p. 'l

53 Aldus Marc Chavannes, De verweesde politiek, in: NRC Handelsblad 25 januari 1992, p.
9.

54 Janse de Jonge a.w. (noot 49), p. 93.
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Samengevat kan worden vastgesteld dat men het er in de literatuur over
eens is dat in Nederland sprake is van een gebrekldge besluitvorrning
omtrent de overheidsfinancien." De werkelijke keuzes op het terre in van
begrotingswetgeving lijken niet te worden gemaakt door regering en
parlement waardoor de verantwoordelijke beleidsmakers niet in staat zijn
adequaat op gewijzigde ornstandigheden in te spelen, laat staan daarop te
anticiperen. De Tweede Karner heeft wat betreft het begrotingsproces in
1985 een zelfonderzoek ingesteld maar tot een effectieve uitwerking die
het budgetrecht werkelijk inhoud beoogt te geven, is het niet gekomen.
Gedeeltelijk is dit te verklaren uit het feit dat de besluitvorrning in het
parlement omtrent de begroting en de tussentijdse aanpassingen (deels) niet
is gebaseerd op forrnele wetsvoorstellen waardoor van werkelijke invloed
geen sprake kan zijn." Voor een ander deel blijkt de verklaring te liggen
in het feit dat de Tweede Karner onvoldoende ondersteuning heeft om haar
leden in staat te stellen zich te concentreren op de hoofdlijnen van de
begrotingsvoorstellen van de regering. Het feit dat het aantal stafleden
van de Tweede Karner tussen 1964 en 1993 aanzienlijk is uitgebreid en
het budget van de kamer in deze periode meer dan vertienvoudigd is heeft
dit manco aan ondersteuning weinig verholpen." De enige daadwerkelijke
ondersteuning van de kamercomrnissies bij het begrotingsonderzoek wordt
geleverd door de staf van de cornrnissie voor de Rijksuitgaven en die bestaat
slechts uit 3 leden." Tenslotte kan uit de voorgaande beschouwing worden
afgeleid dat de Tweede Karner een algemene begrotingscornrnissie mist
die het totaaloverzicht heeft over de ontvangsten en uitgaven voorkomende
in de door de regering ingediende begrotingsvoorstellen en miljoenennota.
In de huidige situatie zijn het vooral de sector-specialisten die via de
betreffende vaste karnercomrnissies beslissen over de begrotingswetvoorstel-
len. Tevens ontbreekt een cornrnissie die in nauwe sarnenwerking met de
Algemene Rekenkarner be last is met het toezicht op de verantwoording
over en de controle op het afgesloten begrotingsjaar.

55 Zie m.n. Clerx en Maas a.w. (noot 41), p. 125; Studiegroep begrotingsruimte 1983, p. 148
e.v.; Toirkens 1988, p. 326 en Koopmans e.a. 1991, p.l00.

56 Lambers/Lambers - Haequebard a.w. (noot 16), p. 152.
57 In dienst van de Tweede Kamer werken ruim 400 personen waarvan ongeveer 80 personen

in de ondersteunende sfeer. H iemaast beschikt elk kamerlid over een persoonJijk medewerker
en beschikken de huidige negen fracties thans over circa 150 beleidsmedewerkers. Het budget
van de Tweede Kamer groeide van f 7 miljoen in 1964 tot f 112 roiljoen in 1993.

58 Tweede Kamer 1989-1990,21 121, fif. 4, p. 22-26.
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Vergelijking en aanbevelingen

In de voorgaande hoofdstukken is systematisch en uitvoerig stilgestaan bij
het budgetrecht van de Verenigde Staten, Engeland en Nederland. In deze
analyses zijn de sterke en zwakke kanten van de drie begrotingsstelsels naar
voren gekomen. In dit slothoofdstuk dienen aanbevelingen te worden gefor-
muleerd die een antwoord zijn op de in hoofdstuk 1 geformuleerde centrale
vraagstelling op welke wijze het budgetrecht van het Nederlandse parlement
meer inhoud kan worden gegeven. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat de
aanbevelingen moeten passen binnen de bestaande staatsrechtelijke en
politieke verhoudingen in ons land. Ingrijpende en daardoor langdurige
staatsrechtelijke hervormingen worden niet beoogd. Alvorens over te gaan
tot het doen van aanbevelingen zal ik allereerst enkele randvoorwaarden
bij de rechtsvergelijking formuleren. Op de algemene aanbevelingen volgen
dan rechtsvergelijkende opmerkingen en aanbevelingen ten aanzien van
de vier fasen van de begrotingscyclus: de begrotingsdocumenten, de
begrotingsopstelling, de vaststelling van de begroting en de controle op
de uitvoering van de begroting.

5.1 Randvoorwaardenbij de rechtsvergelijking.

Hiervoor is in hoofdstuk 1 reeds aangegeven dat rechtsvergelijking niet
onbeperkt kan plaatsvinden. Bij het maken van een vergelijking tussen de
regeringsstelsels van de Verenigde Staten, Engeland en Nederland dient
de onderzoeker een aantal kenmerkende verschillen in het oog te houden.
Dit betekent dat bepaalde aspecten van het Amerikaanse en het Engelse
budgetrecht en van de gevolgde begrotingsprocedures zich niet lenen voor
toepassing in Nederland. Suggesties ten aanzien van een vergaande wijziging
van de Nederlandse constitutionele verhoudingen met name door middel
van grondwetswijziging zijn weliswaar denkbaar, maar zijn moeilijk inpas-
baar in de Nederlandse politieke verhoudingen. De hiernavolgende aanbeve-
lingen beogen geen ingrijpende wijzigingen van het Nederlandse regerings-
stelsel maar dienen te passen binnen de huidige politieke cultuur.
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Dat versehillende aspeeten van het Amerikaanse regeringsstelsel die
zieh moeilijk lenen voor toepassing in ons land hangt samen met een tweetal
belangrijke kernversehillen tussen het Amerikaanse en Nederlandse stelsel.
Ten eerste wordt het beginsel van de maehtenseheiding in de VS in de
praktijk veeIstrikter toegepast dan in Nederland. Dit betekent dat in de
VS een duidelijke seheiding van verantwoordelijkheden te zien is tussen
de wetgevende maeht (Congres) en de uitvoerende maeht (President). Dit
blijkt onder meer uit de afwezigheid van de ministeriele verantwoordelijk-
heid. Verwerping van de begroting of het aannemen van onaanvaardbaar
verklaarde amendementen op de begroting zijn in VS niet aan de orde. Een
tweede belangrijk versehil tussen de VS en Nederland is dat in de VS het
Congres de wetgevende maeht heeft terwiji in Nederland het parlement
'sleehts' medewetgever is. Dit versehil heeft vergaande eonsequenties voor
de positie en bewerktuiging van het Congres. Ret Congres besehouwt de
door de President ingediende begroting als een vertrekpunt voor de
begrotingsbehandeling. In het verleden is het meer dan eens voorgekomen
dat het Congres een presidentiele begroting 'dead on arrival' besehouwde.
Ret Congres kan derhalve de jaarlijkse begroting geheel naar eigen inzicht
vaststellen afgezien van het vetoreeht van de President. Ret feit dat het
Congres de wetgevende maeht zelfstandig uitoefent, blijkt ook uit de
ondersteuning van het Congres. In 1993 besehikte het Congres over ruim
20.000 stafleden en bedroeg de begroting van het Congres voor 1993-1994
totaal 2,3 miljard dollar.

De positie van de reehter in het Amerikaanse staatsbestel is bovendien
een geheel andere dan die van de Nederlandse reehter. Zij is te verklaren
uit de hiervoor genoemde twee kernversehillen. De reehter ziet in het
Amerikaanse federale staatsbestel toe op de grenzen van de bevoegdheden
van de wetgevende en uitvoerende maeht. Hiernaast is er in de VS sprake
van een traditie van judicial review, hetgeen heeft geleid tot een aetieve
rol van de reehter in de Amerikaanse samenleving. Ret toetsen van formele
wetten aan bepalingen in de Grondwet is in Nederland thans (nog) niet
mogelijk.

Ret Engelse regeringsstelsel heeft veeImeer aspeeten gemeen met het
Nederlandse. Toeh zijn ook hier belangrijke versehillen aan te geven die
een beperking inhouden van de mogelijkheid tot reehtsvergelijking.
Vooropgesteld dient te worden dat Engeland in tegenstelling tot de V. S.
en Nederland geen gesehreven grondwet kent. Dit aspeet lijkt op het eerste
oog van groot belang maar is dat niet. De ontwikkeling van de staatsinstel-
lingen in Engeland versehilt in essentie niet zoveel van de Nederlandse
situatie. Bovendien laat een vergelijking tussen de Nederlandse Grondwet
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en het Engelse staatsbestel zien dat er nauwelijks grote verschillen zijn. 1

Het kemverschil tussen het Engelse en Nederlandse regeringsstelsel is dat
er in Engeland sprake is van een nauwe band tussen regering en parlement.
Dit komt tot uitdrukking in het grote overwicht van het kabinet op het
Lagerhuis en de daarmee samenhangende fractiediscipline. Formeel wordt
in Engeland nog altijd gesproken van de Sovereignty of Parliament maar
de praktijk toont aan dat de besluitvorming in het Lagerhuis vrijwel altijd
overeenkomt met de wensen van de regering. De nauwe band tussen
Commons en cabinet komt duidelijk tot uitdrukking in de begrotings-
behandeling. In zeer korte tijd en zonder de mogeJijkheid van amendering,
althans wat betreft een eventuele verhoging van de inkomsten ofuitgaven,
moet het Lagerhuis de jaarlijkse begroting vaststellen. Het Lagerhuis heeft
dan ook vrijwel geen invloed op de begrotingswetgeving.

Interessant is nu dat Nederland, gelet op de hiervoor genoemde
kernverschillen tussen de VS, respectievelijk Engeland en Nederland, zich
bevindt tussen deze beide uitersten. In dit verband wordt ook wel in het
algemeen gesproken van een gematigde doorwerking van het beginsel van
de machtenscheiding in Nederland. Van doorwerking van dit beginsel in
de verhouding regering- parlement is in ons land nauwelijks sprake. De
vraag is nu in hoeverre de verhoudingen tussen regering en parlement in
Nederland aanpassing behoeven met het oog op een betere uitoefening van
het budgetrecht door het parlement.

5.2 Algemeneaanbevelingen

Het Nederlandse parlement is belast met twee taken: medewetgeving en
controle op het regeringsbeleid. De centrale vraagstelling in deze studie
is op welke wijze de middelen en instrumenten in het kader van het
budgetrecht van het parlement kunnen worden versterkt zodat het beter
in staat is zijn taken als medewetgever en controleur op het terrein van de
begrotingswetgeving te vervullen. Om haar taak als medewetgever goed
te vervullen dient met name de Tweede Kamer samen te werken met de
regering, de andere medewetgever. De Tweede Kamer is voor deze taak
uitgerust met onder meer het recht van initiatief en het recht van amende-
ment. Zoals uit hoofdstuk 4 kan worden afgeleid, maakt de Tweede Kamer
bij begrotingswetgeving geen gebruik van het recht om suppletoire

F.H. van der Burg, Heeft Nederland een Grondwet?, in: Nederlands Tijdschrijt voor
Bestuursrecht, 1990 (6), p.157-161.
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begrotingswetsvoorstellen in te dienen en benut zij nauwelijks haar recht
van amendement om algemene of suppletoire begrotingswetsvoorsteIlen
te wijzigen. Uit dit gegeven kan men afleiden dat de Tweede Kamer haar
taak als medewetgever op het terrein van de begrotingswetgeving nauwelijks
serieus vervult. Kennelijk worden vrijwel alle regeringsvoorstellen zonder
noemenswaardige wijzigingen aanvaard. In deze zin lijkt de positie van
de Tweede Kamer sterk op die van het Lagerhuis.
Aanbeveling:

Om haar taak als medewetgever op het terrein van begrotingswetge-
ving beter te vervullen, dient de Tweede Kamer, waar zij dat nodig
acht, meer gebruik te maken van haar recht van amendement en
haar bevoegdheid suppletoire begrotingswetsvoorstellen in te dienen.

Bij de tweede taak van het Nederlandse parlement, het controleren van de
regering, dient er juist geen sprake te zijn van een nauwe samenwerking
met de regering. Controle brengt een zekere distantie met zich en het
controleren van de regering is een van de meest essentiele kenmerken van
een parlementaire democratie. De Tweede Kamer is de laatste jaren echter
ernstig tekort geschoten in haar controlerende taken. Dit is met name te
verklaren uit het feit dat er een te nauwe band is ontstaan tussen regering
en regeringsfracties in de Tweede Kamer. De oorzaak hiervan dient te
worden gezocht in de partijverhoudingen en de coalitiebelangen die vrijwel
altijd de discussies tussen regering en parlement domineren. Ook hier dringt
zich een opvallende overeenkomst met het Engelse Lagerhuis op. Door
een gebrekkige controle op de begrotingsuitvoering en -verantwoording
zijn de verschillende verantwoordelijkheden van regering en parlement op
het begrotingsterrein niet meer duidelijk zichtbaar en fungeert de Tweede
Kamer meer als verlengstuk van het kabinet. Op deze wijze is een zichtbare
en vrijmoedige controle op het regeringsbeleid niet meer mogelijk. In de
Verenigde Staten kunnen de verantwoordelijkheden van Congres en
President voor de begrotingswetgeving en -controle wel duidelijk worden
onderscheiden. Dit is met name te danken aan de doorwerking van het
beginsel van de machtenscheiding in het Amerikaanse regeringsstelsel.
Aanbeveling:

Indien her Nederlandse parlement en dan met name de Tweede
Kamer haar taak als controleur van her begrotingsbeleid van de
regering beter wit vervullen, dan dient het beginsel van de machten-
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scheiding meer te worden toegepast in de verhoudingen tussen
regering en parlement.

Deze aanbeveling wordt hieronder nader uitgewerkt.

Een beter vervulling van de taken als medewetgever en controleur van de
regering zal in de praktijk leiden tot meer invloed van de Tweede Kamer
op het begrotingsbeleid van de regering. Deze invloed zal echter wel op
bepaalde momenten in de begrotingscyclus tot uitdrukking moeten kunnen
komen. Veel zal hierbij afhangen van de mate waarin en de wijze waarop
de regering het parlement informeert. Van belang is hierbij dat het parlement
dient te beschikken over zo volledig mogelijke informatie en over
voorstellen van de regering die zich wat betreft vorm en inhoud lenen voor
amendering. Het Amerikaanse systeem van dubbele goedkeuring van de
begroting is in dit verband interessant, maar ook de eerste ervaringen met
de verbeterde begrotingspresentatie in Engeland kunnen hierbij inspirerend
zijn.
Aanbeveling:

Om de invloed van het parlement op het begrotingsbeleid van de
regering daadwerkelijk te vergroten, is het noodzakelijk dat het
parlement zo volledig mogelijk wordt geinformeerd over aile
financiele aspecten van begrotingsvoorstellen en gewone wetsvoor-
stellen. Deze informatie dient zodanig te zijn dat zij zicn leent voor
eventuele amendering door de Tweede Kamer.

5.3 Begrotingsdocumenten

De kwaliteit van de informatie die de regering in de loop van een
begrotingsjaar aan het parlement zendt, is van groot belang voor de
beantwoording van de vraag in hoeverre het parlement beschikt over een
inhoudelijk budgetrecht. In de Verenigde Staten wordt het Congres uitvoerig
en gedegen gemformeerd over de begrotingsvoorstellen van de President.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen voorstellen met be trekking
tot de begrotingscijfers (inkomsten en uitgaven) en voorstellen die het
voorgenomen beleid van de President bevatten. Beide voorstellen worden
door het Congres afzonderlijk behandeld, hetgeen uiteindelijk leidt tot de
zogenaamde dubbele goedkeuring van de begroting (appropriation en
authorization). Het Congres spreekt zich dus zowel over het beleid als over
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de daaraan ten grondslag liggende cijfers uit. Dit systeem leent zich voor
toepassing in Nederland. Thans bevatten algemene begrotingswetsvoorstellen
een artikelsgewijs overzicht van de inkomsten en uitgaven per departement
of fonds en een memorie van toelichting bij deze begrotingscijfers. De
Tweede Kamer kande begrotingscijfers door middel van amendering wijzi-
gen. Over het voorgenomen beleid kan de kamer slechts moties aannemen.
Aanbeveling:

Aan een algemeen begrotingswetsvoorstel dient een tweede deel te
worden toegevoegd waarin de concrete beleidsvoomemens voor het
aanstaande begrotingsjaar artikelsgewijs worden opgenomen.'

Wijziging van de Comptabiliteitswet is hiervoor noodzakelijk.

Ook na introductie van een dergelijk 'beleids' wetsvoorstel dat formele
goedkeuring door het parlement behoeft, zal het noodzakelijk blijven dat
het parlement wordt gemformeerd over de hoofdlijnen van de rijksbegroting
voor het volgende jaar in de miljoenennota. De informatie die de miljoenen-
nota biedt, is voor het parlement onmisbaar. Overwogen zou kunnen worden
in aansluiting op de miljoenennota relevante informatie aangaande de
departementen op te nemen in een afzonderlijke publikatie. Naar het Engelse
voorbeeld van de Departmental Reports zou een dergelijke serie van publika-
ties het parlement kunnen informeren over de details van de uitgavenplannen
van de regering per departement. Deze departementale rapporten dienen
tegelijk met de begrotingswetsvoorstellen op de derde dinsdag van september
te worden ingediend. De huidige memorie van toelichting bij de begrotingen
kan dan vervallen.
Aanbeveling:

Het verdient overweging de details van de uitgavenplannen van de
regering per departement in een afzonderlijke publikatie op te
nemen.

In hoofdstuk 4 is onder meer geconstateerd dat de financiele informatie
bij wetsvoorstellen gebrekkig is. In het algemeen wordt in de memorie van
toelichting van een wetsvoorstel kort aandacht besteed aan de eventuele
financiele gevolgen ervan. De Tweede Kamer heeft ook hier geen greep

2 De publikatie van de 'Hoofdpunten van het Regeringsbeleid, waarin opgenomen de
beleidsvoornemens van het kabinet' kan voortaan achterwege blijven.
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op de gegeven informatie. In Engeland kent men het verschijnsel van de
financial of money resolution bij een wetsvoorstel. In 3.3.3.2 is aangegeven
dat voor de vasts telling van de financiering van een wetsvoorstel een
afzonderlijke procedure wordt gevolgd. Een dergelijke aanpak kan in de
Nederlandse situatie bijdragen tot een zorgvuldiger behandeling van de
financiele aspecten van een wetsvoorstel. Op deze wijze krijgt het parlement
bovendien een beter inzicht in de financiele consequenties van een
wetsvoorstel en wordt de regering tevens gedwongen precies aan te geven
wat de te verwachten eventuele inkomsten en/of uitgaven welke uit een
wetsvoorstel voortvloeien. In een later stadium kunnen vervolgens de
financiele gevolgen van de inmiddels vastgestelde wet worden opgenomen
in de reguliere begrotingswetsvoorstellen.
Aanbeveling:

Elk wetsvoorstel dat mogelijk financiele consequenties heeft, dient
een ajzonderlijk onderdeel te bevatten waarin artikelsgewijs de te
verwachten inkomsten enloj uitgaven worden opgenomen.

Wijziging van de Comptabiliteitswet is noodzakelijk. Indien een afzonderlij-
ke procedure wordt gevolgd naar Engels voorbeeld dan is aanpassing van
de reglementen van orde van beide kamers eveneens noodzakelijk.

Wat betreft de voorjaars- en najaarsnota die in de loop van het begrotings-
jaar bij de Tweede Kamer worden ingediend, is het toe te juichen dat beide
nota's, evenals overigens de miljoenennota, sinds 1990 vergezeld gaan van
suppletoire begrotingswetsvoorstellen. Op deze wijze wordt het parlement
geinformeerd over de stand van zaken betreffende de uitvoering van de
begroting en is het tevens in staat eventueeI noodzakelijke wijzigingen van
de begroting formeel goed te keuren. Indien naar het oordeel van de Tweede
Kamer aanvullende wijzigingen in de lopende begroting noodzakelijk zijn
dan kan de kamer op eigen initiatief een suppletoir voorstel indienen. De
memorie van toelichting bij suppletoire begrotingswetsvoorstellen kan
gehandhaafd blijven aangezien het hierbij meestal niet om ingrijpende
beleidswijzigingen gaat. Indien er sprake is van een ingrijpende tussentijdse
beleidswijziging van het kabinet, zoals het geval was bij de Tussenbalans,
dan dient de door de regering verstrekte informatie zo spoedig mogeIijk
gevolgd te worden door suppletoire begrotingswetsvoorstellen en een
aangepaste versie van de miljoenennota zodat het parlement ook formeel
in staat wordt gesteld eventuele wijzigingen in de voorstellen aan te brengen.
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De hier gedane aanbevelingen zijn gebaseerd op het Amerikaanse en Engelse
begrotingssysteem en de goede ervaringen die hiermee zijn opgedaan in
de praktijk van deze landen. In 2.4 en 3.4 is uitvoerig ingegaan op de aard
en omvang van de instrumenten en middelen van de parlementen in beide
landen en de mate van effectiviteit van deze middelen met het oog op een
goed functionerend budgetrecht van het parlement. Sommige insttumenten
en middelen kunnen zonder al te veel moeite door het Nederlandse
regeringsstelsel worden overgenomen en vergen in sommige gevallen slechts
een kleine aanpassing van de Comptabiliteitswet. Het voorstel om de beleids-
voornemens van de regering in een amendeerbare vorm aan het parlement
voor te leggen, kan in de praktijk leiden tot de uitbreiding en het beter
zichtbaar maken van de ministeriele verantwoordelijkheid. Bovendien kan
de Tweede Kamer door middel van het recht van amendement vervolgens
daadwerkelijk invloed uitoefenen op het voorgenomen beleid van de
regering." Van belang is tenslotte dat het verband tussen beleid en de
daaraan ten grondslag liggende begrotingscijfers duidelijker tot uiting komt.

5.4 Begrotingsopstelling

Versterking van het budgetrecht van het parlement hangt niet aIleen samen
met de kwaliteit van de ontvangen informatie maar is ook mede afhankelijk
van een heldere procedure bij de opstelling van de begroting door de
regering. Een overzichtelijke en korte duur van de begrotingsvoorbereiding
voorkomt dat telkens beleidsaanpassingen gedurende het begrotingsjaar
moeten plaatsvinden. Het jaar 1992 was in Nederland zo'n jaar van
voortdurende beleidswijzigingen.

Een betere structuur van en samenhang in van de begrotingsopstelling
vergt een sterk ministerie van Financien. De positie van de Treasury in
Engeland is hiervan een duidelijk voorbeeld. Deze invloedrijke, beter gezegd
dominante positie van de Treasury is gedeeltelijk te verklaren uit een lange
traditie (zie hiervoor 3.2). Als gevolg daarvan heeft de Treasury twee
vertegenwoordigers in het cabinet: de Chancellor of the Exchequer en de
Chief Secretary to the Treasury. De Chancellor draagt de verantwoordelijk-
heid voor het totale financiele beleid van de regering en de Chief Secretary
is speciaal be last met de overheidsuitgaven. De praktijk in Engeland toont

3 Zo stelt A.M. Donner (1987, p. 147) terecht dat de Staten-Generaal geen enkele invloed
kunnen uitoefenen op de ambtelijke formatie van een ministerie omdat een overzicht van
het personeel a1sbijlage bij de begrotingsvoorstellen wordt opgenomen en derhalve niet kan
worden gewijzigd.
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aan dat een aparte minister voor begrotingszaken in het cabinet (de Chief
Secretary) heeft geleid tot een versterking van de positie van de Treasury
en tot een goede coordinatie tijdens de fase van de begrotingsopstelling.
In Nederland is de minister van Financien be last met het totale financiele
beleid, inclusief de overheidsuitgaven. Uit hoofdstuk 4 is herhaaidelijk naar
voren gekomen dat hij in de ministerraad een eenzame positie inneemt en
vaak aIleen op steun kan en moet rekenen van de minister-president. Gelet
op de ervaringen in Engeland en de soms chaotische voorbereiding van
en besluitvorming over de rijksbegroting in Nederland zou een aanzienlijke
versterking van de positie van de minister van Financien in de voorbereiden-
de fase van de besluitvorming over de begroting wenselijk zijn. Deze
versterking van Financien dient zowel tot uitdrukking te komen in de
onderhandelingen met de departementen als in de ministerraad.
Aanbeveling:

Er dient een staatssecretaris voor begrotingszaken te worden
benoemd. Deze functionaris dient permanent lid van de ministerraad
te zijn.'

Wijziging van de Comptabiliteitswet en het Reglement van Orde van de
Raad van Ministers is noodzakelijk. Interessant is overigens dat de Grondwet
niet uitsluit dat een staatssecretaris zijn minister in de ministerraad
vervangt. 5 Thans is de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast
met Europese Zaken, toegelaten tot de bespreking van aIle onderwerpen
in de ministerraad.

In aansluiting op het voorstel tot het benoemen van een bewindsman voor
begrotingszaken dient het volgende te worden opgemerkt. De Grondwet
schrijft voor dat de algemene begrotingsvoorstellen op de derde dinsdag
van september bij het pariement moeten worden ingediend. Dit betekent
dat de opstelling van de begroting door het kabinet ruim een half jaar
hierv66r dient aan te vangen. Van belang is dat dit gebeurt aan de hand
van een strak tijdschema. Hoe korter deze periode is, hoe betrouwbaarder
de gegevens zijn waarop de nieuwe begroting is gebaseerd." Bovendien

4 Oit voorstel is reeds te vinden in de herinneringen van Lieftinck zoals opgetekend door
Bakker/Van Lent 1989, p.140.

5 Hand. Tweede Kamer 1980-1981, p. 2797; zie tevens H.A. Groeneveld, artikel 46, in
AkkerrnanslKoekkoek, De Grondwet, p. 517 en 518.

6 Zie het tijdschema (± 1 maart tot de derde dinsdag van september) in: Studiegroep
Begrotingsruimte 1983, p. 149-152.
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dient de bewindsman voor begrotingszaken in dit proces een centrale rol
te vervullen. Dit zou tot uitdrukking kunnen komen door hem de leiding
op te dragen van een interdepartementale commissie die belast wordt met
de opstelling van de ontwerp-begrotingen voordat die in de ministerraad
aan de orde komen. In dit verband kan gekeken worden naar het functione-
ren van het PESC-systeem in Engeland (zie hierover 3.1.2.2 en 3.2.7).

Een tweede aspect dat hier van belang is, heeft betrekking op het
moment van periodieke verkiezingen voor de Tweede Kamer. Gelet op
de begrotingscyc1us in het algemeen en de hier besproken begrotingsopstel-
ling in het bijzonder, is het wenselijk dat verkiezingen voor de Tweede
Kamer betrekkelijk vroeg in het kalenderjaar plaatsvinden. De op de
verkiezingsuitslag volgende kabinetsformatie vergt meestal enige tijd. In
ieder geval moet worden bereikt dat een nieuw aangetreden kabinet in staat
is om op de derde dinsdag van september direct een volwaardige begroting
in te dienen.
Deze wens is in 1989 (Stb. 480) gehonoreerd door een aanpassing van de
Kieswet (zie art. C1) waardoor de verkiezingen voor de Tweede Kamer
in maart dienen plaats te vinden.?

5.5 Begrotingsbebandelingdoor bet parlement

De hiervoor onder 5.3 gedane aanbevelingen zullen in de praktijk een
grotere werkdruk voor de leden van de Tweede Kamer betekenen. Zowel
de kwantiteit als de kwaliteit van de begrotingsinformatie zal worden
vergroot. Wat betreft de omvang van de begrotingsinformatie dient het
volgende te worden vastgesteld. Op dit moment zijn de vaste commissies
belast met de behandeling van het hen regarderende deel van de begroting.
Dit uitgangspunt kan gehandhaafd blijven, ook ten aanzien van de
behandeling van het tweede deeIvan het begrotingswetsvoorstel waarin
de beleidsvoomemens van het kabinet zijn opgenomen. Dit betekent wel
dat de kamercommissies meer onderzoek hebben te verrichten. Voorkomen
moet worden dat leden van de Tweede Kamer zich persoonlijk verdiepen
in alle feiten en details van een begroting zoals in het verleden bij de fact-
fmdingprocedure het geval was. Van belang is dat kamerleden de
bestudering en analyse van de begrotingen overlaten aan deskundige stafle-

7 Zie de aanbeveling van de staatscommissie van advies inzake de relatie kiezers-beleidsvor-
ming, Rapport Relatie kiezers-beleidsvorming, 's-Gravenhage 1984, p. 107; zie tevens
Bovend' Eert 1988, p. 95 en 96. In 1994 vinden de verkiezingen overigens in mei plaats
in verband met de verkiezingen voor de gemeenteraden in maart 1994.
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den. Deze stafleden zouden dan belast worden met de volgende taken. Ten
eerste dient een begrotingsstaf gedurende de gehele begrotingsbehandeling
in de Tweede Kamer het parIement voortdurend te voorzien van relevante
inforrnatie. Dit gebeurt in de vorrn van periodieke rapportages en actuele
overzichten. Ten tweede worden stafmedewerkers be last met de analyse
van de door de regering op de derde dinsdag van september ingediende
begrotingswetsvoorstellen. Deze analyse moet zodanig zijn dat kamerIeden
in staat worden gesteld op de hoofdlijnen van de begrotingsvoorstellen van
de regering in te gaan. Bovendien dient een dergelijke analyse in te gaan
op onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in ornstreden en politiek gevoelige
onderdelen van een begrotingsvoorstel. Deze analyses dienen zodanig te
zijn dat in de loop van de tijd een hoge graad van betrouwbaarheid en
realiteitszin wordt bereikt.

Gelet op de uitstekende ervaringen met het Congressional Budget Office
in de VS ligt het voor de hand een staf van begrotingsmedewerkers in een
begrotingsbureau onder te brengen bij de Tweede Kamer. 8 Met het oog
op de NederIandse verhoudingen en de omvang van de rijksbegroting in
ons land dient een begrotingsbureau in de aanloopfase uit niet meer dan
15 stafleden te bestaan. Indien dit bureau na een aantal jaren goed blijkt
te voldoen dan ligt uitbreiding van het aantal stafleden in de rede. Er dient
hier gewezen te worden op de onschatbare waarde van een begrotingsbureau
voor een parIement. De Amerikaanse ervaringen met het CBO tonen dit
aan. Vervolgens zal een begrotingsbureau van de Tweede Kamer -indien
het zijn werk goed verricht- binnen de kortste keren de extra kosten van
zijn oprichting kunnen terugverdienen.
Aanbeveling:

Er dient een begrotingsbureau te worden opgericht bij de Tweede
Kamer der Staten Generaal. Dit bureau is belast met de ondersteu-
ning van leden en commissies van de Tweede Kamer bij de jaarlijkse
begrotingsbehandeling,

Wijziging van het reglement van orde en wellicht de Comptabiliteitswet
is noodzakelijk.

Een tweede kenmerk van de begrotingsbehandeling door de Tweede Kamer
is dat de kamer in de huidige procedure niet beschikt over een totaalkader

8 Zie tevens een dergelijke suggestie door de Studiegroep Begrotingsruimte 1983, p. 171 en
E.J. Bomhoff, Parlementair Budget Bureau, in: NRC Handelsblad, 18-2-1991. p. 9
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van de rijk:sbegroting. Ook wat dit aspect betreft, is het Amerikaanse
voorbeeld inspirerend. Het Congres stelt jaarlijks de begrotingsresolutie
op waarin het totaalkader van de begroting voor het komende jaar wordt
aangegeven en aan de commissies uit Huis en Senaat een kader wordt
gesteid waarbinnen zij moeten opereren. In Nederland is de vaststelling
van een algemene begrotingsmotie goed denkbaar ais afsIuiting van de
algemene politieke of financiele beschouwingen. In deze motie, die
gebaseerd kan worden op de rniljoenennota van de regering, stelt de Tweede
Kamer het kader vast van de totale rijksbegroting voor het volgende jaar. 9

Dit kader bestaat uit de totale uitgaven en inkomsten en het daaraan
gerelateerde fmancieringstekort, de uitgaventotalen per departement en
begrotingsfonds, de uitgaventotalen voor de sociale zekerheid en de omvang
van de nationale schuld. Binnen het kader van de algemene begrotingsmotie
dienen de vaste commissies vervolgens de diverse onderdelen van de
rijksbegroting te bespreken en hierover te rapporteren aan de Tweede
Kamer.
Aanbeveling:

De Tweede Kamer dient ter afsluiting van de algemene politieke
of financiele beschouwingen een algemene begrotingsmotie vast te
stellen waarin het totaalkader van de rijksbegroting voor het
komende jaar wordt aangegeven.

Wijziging van het reglement van orde van de Tweede Kamer is noodzake-
lijk.

De voorgaande aanbevelingen vergen nog een derde innovatie die betrekking
heeft op een aigemene commissie voor de Rijk:suitgaven. De ervaringen
met de begrotingscommissies van het Congres in de VS en de Treasury
and Civil Service committee van het Lagerhuis in Engelend tonen aan dat
een parlement dat greep wil krijgen op de begrotingsvoorstellen van de
regering dient te beschikken over een algemene begrotingscommissie die
belast is met de bewaking van het totaalkader van de begroting. Dit betekent
dat een dergelijke commissie kan worden belast met de opstelling van de
algemene begrotingsmotie, fungeert als intermediair tussen Tweede Kamer
en de vaste commissies en zorgt voor de coordinatie van de werkzaarnheden
van het begrotingsbureau. Een algemene commissie voor de Rijksuitgaven
dient dan ook 'zwaar' te worden samengesteld, dat wil zeggen uit de

9 Studiegroep Begrotingsruimte 1983, p. 170 en 171
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financiele specialisten van de fracties. Het belang van een sterke positie
van een algemene commissie voor de Rijksuitgaven is tevens geJegen in
het feit dat de sectorspecialisten in de vaste commissies vaak de neiging
hebben een opwaartse druk op de betreffende begroting uit te oefenen. Het
sterkst zien we dit verschijnsel in de VS. Een coordinerende en met name
ook toetsende en corrigerende functie van een algemene commissie voor
de Rijksuitgaven is derhalve noodzakelijk. JO

Aanbeveling:

Er dient een algemene commissie voor de Rijksuitgaven in de Tweede
Kamer te worden opgericht die belast is met het toezicht op het
totaalkader van de rijksbegroting, de algemene begrotingsmotie
opstelt en de werkzaamheden van het begrotingsbureau coordineert.

Voor dit voorstel is reeds een grondslag in het reglement van orde van de
Tweede Kamer te vinden in art. 45, vierde lid.

In aanvulling op de hiervoor voorgestelde institutionele innovaties dient
nog te worden opgemerkt dat de kwaliteit van de beslissingen over de
rijksbegroting verder kan worden verbeterd indien de commissies van de
Tweede Kamer zich grondig en uitvoerig laten informeren over de hoofdlij-
nen en details van de door de regering voorgesteld begrotingswetsvoorstel-
len. Zowel in de VS als in Engeland laten de vaste commissies van Congres
en Lagerhuis zich door middel van hoorzittingen uitgebreid voorlichten
over de beleidsvoornemens van de regering. Op dergeJijke hoorzittingen
die aan het begin van de begrotingsbehandeling plaatsvinden worden
ministers, ambtenaren, stafmedewerkers van begrotingsbureau en/of
rekenkamer, deskundigen en vertegenwoordigers van belangengroeperingen
gehoord. Deze hoorzittingen vinden in het openbaar plaats en leiden vaak
tot uitvoerige pubJieke discussies over het regeringsbeleid, De media spelen
hierbij een niet onbelangrijke roJ. Hoorzittingen worden de laatste jaren
al regelmatig georganiseerd door vaste commissies van de Tweede Kamer.
Gelet op de voorschriften hieromtrent in het reglement van orde van de
Tweede Karner" is er geen enkel obstakel om in het kader van de
begrotingsbehandeling over te gaan tot het organiseren van hoorzittingen.
Aanbeveling:

10 Idem, p. 171.
11 Zie in dit verband de art. 34, 43 en 45, tweede en derde lid.
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Vaste commissies van de Tweede Kamer dienen in het kader van
dejaarlijkse begrotingsbehandeling gebruik te maken van haar recht
om hoorzittingen te houden met het oog op het horen van ministers,
ambtenaren en andere deskundigen over de begrotingsvoorstellen
van de regering.

5.6 Begrotingscontrole

De laatste fase van de begrotingscyclus is de controle achteraf op de
uitvoering van de begroting in het inmiddels afgesloten begrotingsjaar. De
Grondwet roept twee organen tot het controleren van de verrichte uitgaven
en inkomsten: de Staten-Generaal en de Algemene Rekenkamer. Dit betekent
in de praktijk dat de Tweede Kamer nauw moet samenwerken met de
Algemene Rekenkamer. De Tweede Kamer heeft de commissie voor de
Rijksuitgaven belast met de behandeling van de rapporten van de Algemene
Rekenkamer en het overleg met de Rekenkamer. Van een formeel geregelde
samenwerking is geen sprake omdat de Rekenkamer in ons land, in
tegenstelling tot de rekenkamers in de VS en Engeland, een onafhankelijke
status heeft ten opzichte van regering en parlement. Desalniettemin is een
nauwere samenwerking en betere coordinatie tussen de Tweede Kamer en
de Algemene Rekenkamer gewenst om tot een betere controle op de
begrotingsuitvoering te komen. De tekortkomingen in de controlefunctie
van de Tweede Kamer komen duidelijk naar voren indien men een vergelij-
king maakt met de situatie in Engeland. Aldaar is het National Audit Office
onder leiding van de Comptroller and Auditor General in staat om in nauwe
samenwerking met de Public Accounts Committee van het Lagerhuis een
effectieve controle uit te oefenen op de begrotingsuitvoering. Het NAO
voorziet de PAC van aile revante informatie en verleent ondersteuning bij
de hoorzittingen. De PAC beschikt over ruime bevoegdheden om personen
te horen en stukken op te vragen. Een belangrijk onderdeel van de
hoorzittingen is het horen van depermanent secretaries van de departemen-
ten in hun hoedanigheid aIs accounting officer. Op deze wijze worden de
uitgaven van het betrokken departement en het gevoerde begrotingsbeheer
onder andere gecontroleerd door het ondervragen van de hoogste ambtenaar.

Het Engelse voorbeeld kan ook in Nederland toepassing vinden. In de
eerste plaats is het noodzakeIijk dat de Tweede Kamer een vaste commissie
opricht die uitsluitend belast wordt met het onderzoek naar de begrotingsuit-
voering en de controle daarop. Deze commissie voor de rekeningen dient
zorg te dragen voor de behandeling van de rapporten van de Algemene
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Rekenkamer en de rapporten van de ARK bij de rekeningen en de
rijksrekening. Bovendien kan deze commissie in nauwe sarnenwerking met
de Rekenkamer adviseren aan de betreffende vaste commissies over de
ontwerp-slotwetten. De commissie voor de rekeningen komt dan in de plaats
van de huidige commissie voor de Rijksuitgaven. Van belang is tevens dat
deze nieuwe commissie wordt samengesteld uit leden van de Tweede Kamer
die ervaring hebben met accountantscontrole en financiele boekhouding.
De commissievergaderingen dienen toegankelijk te zijn voor leden en
stafmedewerkers van de Algemene Rekenkarner.
Aanbeveling:

De Tweede Kamer dient een commissie voor de rekeningen op te
richten die belast wordt met de algehele controle op de rekeningen
van het Rijk en met de contacten met de Algemene Rekenkamer.

Wijziging van het reglement van orde van de Tweede karner is noodzakelijk.
Aanbeveling:

Vervolgens dient deze commissie jaarlijks hoorzittingen te organise-
ren waarin ministers, ambtenaren, accountants en medewerkers van
de Algemene Rekenkamer worden gehoord over de begrotingsuitvoe-
ring.

Deze hoorzittingen kunnen in de praktijk vergaande bevoegdheden voor
de commissie voor de rekeningen inhouden tot het horen van ambtenaren
buiten aanwezigheid van de verantwoordelijke bewindslieden. Bij de
grondwetsherziening van 1983 heeft de regering de suggestie afgewezen
om ambtenaren door de Staten-Generaal ter verantwoording te laten
roepen." In 1987 deed de subcommissie visquoteringsregelingen op basis
van haar ervaringen de aanbeveling 'het in principe mogelijk te maken
ambtenaren buiten aanwezigheid vande verantwoordelijke bewindspersoon
en/of andere ambtenaren te horen' .13 Op dit moment is dit slechts mogelijk
indien een commissie uit de kamer wordt aangewezen voor het onderzoek
in het kader van een parlementaire enquete. De wens van de hiervoor
geciteerde subcommissie kan worden bereikt door het reglement van orde
van de Tweede Kamer aan te vullen en met de regering in overleg te treden
over een wijziging van de Aanwijzingen inzake contacten tussen kamercom-

12 Tweede Kamer 1980-1981, 16035, Dr. 8, p. 6.
13 Tweede Kamer 1986-1987, 19955, Dr. I, p. 5.

507



Hoofdstuk 5

missies en ambtenaren en tussen kamercommissies en regeringscolleges. 14

De suggesties van Tuurenhout in zijn dissertatie inzake de parlementaire
controle en ambtelijke verantwoordelijkheid zijn in dit verband interes-
sant. 15

Een laatste aspect van de controle op de begrotingsuitvoering betreft
de positie van de secretaris-generaal van een departement. Onderzocht zou
moeten worden in hoeverre deze hoogste ambtenaar kan worden belast met
de verantwoordelijkheid voor de rekening van zijn departement. Een
dergelijke constructie zou gebaseerd moe ten zijn op het Engelse voorbeeld.
De secretaris-generaal zou vervolgens op de hiervoor bepleite hoorzittingen
moe ten worden gehoord over het begrotingsbeheer op zijn departement.
Aanbeveling:

Nader onderzoek dient verricht te warden naar de vraag in hoeverre
de secretaris-generaal als hoogste ambtenaar van een ministerie
belast kan worden met de verantwoordelijkheid voor het begrotings-
beheer, tat uiting komend in de jaarlijkse rekening van zijn
departement.

5.7 Budgetrecht en de Eerste Kamer

De voorgaande aanbevelingen zijn primair gericht op een versterking van
het budgetrecht van de Tweede Kamer, de Eerste kamer is niet aan de orde
geweest. Uit hoofdstuk 4, met name in 4.1.2.1, is duidelijk naar voren
gekomen dat de Eerste Kamer geen enkele invloed uitoefent op de
begrotingswetsvoorstellen van de regering. Wat dit betreft lijkt de positie
van de Eerste Kamer sterk op die van het Hogerhuis in Engeland. Reeds
diverse grondwetscommissies en de commissie inzake de herziening van
de Comptabiliteitswet bepleitten de afschaffing van het budgetrecht van
de Eerste kamer. Uit op de hiervoor geformuleerde aanbevelingen moet
de consequentie worden getrokken dat de Eerste Kamer niet alleen in de
praktijk maar ook formeel afstand zou moeten doen van het budgetrecht
en het primaat van de Tweede Kamer hierin dient te erkennen. In Engeland
is dit reeds in 1911 geschied. Overwogen zou kunnen worden via het
reglement van orde van de Eerste Kamer te bewerkstelligen dat de Eerste

14 Vastgesteld bij besluit van de minister-president, 14 juli 1980, nr. 299015.
15 Tuurenhout (1992, p. 203-205) steltonder meer voor - naar Engels voorbeeld - het reglement

van orde van de Tweede Kamer en de Aanwijzigingen aan te vullen.
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Kamer de mogelijkbeid behoudt om jaarlijks met de regering van gedachten
te kunnen wisselen over de hoofdlijnen van het voorgenomen beleid.
Aanbeveling:

De Eerste Kamer der Staten-Generaal dient ontheven te worden van
haar budgetrecht.

Het spreekt voor zieh dat hiervoor grondwetswijziging noodzakelijk is en
wijziging van de reglementen van orde van be ide kamers.

5.8 Slot

De hiervoor gedane aanbevelingen beogen enerzijds de betrokkenheid van
de Tweede Kamer bij de vaststelling van het te voeren (begrotings)beleid
te vergroten en anderzijds meer afstand te scheppen tussen regering en
Tweede Kamer als het om het controleren van het beleid van de regering
gaat. Twee aspecten van de aanbevelingen zijn in dit verband van groot
belang. Ten eerste de wijziging van de begrotingswetsvoorstellen door het
toevoegen van een artikelsgewijs tweede deel waarin het voorgenomen beleid
van de regering is opgenomen. Ten tweede de oprichting van een begrotings-
bureau bij de Tweede Kamer. Uitvoering van dit laatste voorstel zal er toe
leiden dat de kamer in staat wordt gesteld te beschikken over analyses van
een eigen bureau dat onafhankelijk is van de regering zodat regeringsvoome-
mens in een wat ander licht kunnen komen te staan. Vervolgens kan de
kamer op basis van de rapportages van dit begrotingsbureau in alle openheid
en goed geinformeerd, door onder meer hoorzittingen, besluiten over de
te nemen maatregelen. De herkenbaarheid van het parlement en de
doorzichtigheid van de parlementaire besluitvorming kunnen hierdoor
worden vergroot. Tenslotte kan een begrotingsbureau veel onderzoek naar
de details van de begrotingswetsvoorstellen uit handen nemen van
individuele kamerleden zodat de volksvertegenwoordigers zich voortaan
kunnen concentreren op de hoofdlijnen van het regeringsbeleid.

Op deze wijze kan geleidelijk het primaat van de politiek worden hersteld
en kan de burger weer enigszins zieht krijgen op het antwoord op de vraag
wat er met zijn belastingcenten gebeurt. Hierdoor kan de afstand tussen
overheid en burger worden verkleind. Het is echter niet aIleen een kwestie
van institutionele hervormingen. Van wezenlijke betekenis is ook de kennis,
houding en mentaliteit van de leden van de Tweede Kamer. Het parlement
moet ook zelf soms onaangename besluiten durven te nemen. Dit geldt
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vooral in een tijd van sane ring van overheidsfinancien die het uiterste vergt
van degenen die zijn betrokken bij het verdelingsvraagstuk. Te vaak staat
in de Tweede Karner het belang van de coalitie boven het landsbelang.
Behartiging van het algemeen belang vormt het primaat van de politiek.
Vanaf de Atheense stadstaat heeft de politiek dit primaat altijd gehad. Zo
moet het ook blijven.
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Schematische weergave begrotingscyclus Verenigde Staten
Bran: Office of Management and Budget
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Summary

The power of the purse is one of the oldest and most crucial powers of parliament in
Western democracies. Through this power, each legislative department has access to
the pockets of the people, as Madison put it in The Federalist, no. 68. Such a far-reaching
power of the Legislature needs thorough analysis and comment. The check of parliament
on government's financial powers is one of the most essential requirements in a fully
developed welfare state.

This study focuses on the influence of parliament is on financial legislation, especially
the budget proposals which are introduced by government each year and sent to parliament
for approval. It is a study of comparative constitutional law . This implies that the main
object of this study is to draw some interesting features of the budgetary systems in the
United States and England in order to find ways in which Dutch parliament, the Second
Chamber (Lower House) to be more precise, handles the budgetary proposals which
are introduced by the Dutch government. To make a clear and understandable analysis
of these three budgetary systems, this study is divided into five chapters. Chapter 2 is
concerned with the power ofthe purse in the United States. Chapter 3 focuses on England
and chapter 4 gives an analysis of the power of the purse in the Netherlands. The first
chapter gives the reasons and motivation of this study and formulates the central problem
of this study, namely: In which way is it possible to strengthen the power of the purse
of Dutch parliament so that it is in a better position to fulfil its constitutional tasks as
co-legislator and as auditor in the area of fmancial legislation? In addition, chapter 1
deals with the way in which the three budgetary systems of the foresaid countries can
be compared with each other and what the main problems are in practising comparative
constitutional law . The comparative remarks and recommendations can be found in the
concluding chapter 5.

Chapter 2 gives a broad and thorough analysis of the power of the purse in the United
States. The first section is dedicated to an analysis of the relevant clauses of the American
constitution and gives a commentary on each clause. The most essential feature of the
American constitution is the system of checks and balances which is of more importance
than the well-known principle of the separation of powers which also underlies the
American constitution. The constitution is very explicit on the question which institution
is the legislature: Congress has several enumerated legislative powers. This brings us
to the conclusion that Congress is the final authority in budgetary legislation. Therefore
the most crucial decisions on the budget are taken by Congress, not by the President.
The powers of the President are - by the way - extensively formulated in the constitution,
but this does not indicate that the President has a big say in decisions on the budget during
and after it has been approved by Congress. The third branch in the American constitution
is the judiciary. Every individual judge is allowed to explain and interpret the constitution
and has the power of judicial review. But in budgetary legislation the judiciary, the
Supreme Court to be more precise, is more reserved. Jurisprudence is more concerned
with the division of powers between President and Congress. In the seventies and eighties
the Supreme Court seemed to approach this issue rigidly and dogmatically. Recent
decisions by the Court, however, seem to show a more pragmatic approach towards
the separation of powers. In this section some attention is also given to the balanced
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budget amendment to the constitution. This amendment has a long history and is still
being discussed by the States and Congress. In practical terms the discussion on the
balanced budget amendment in the eighties was more of an ideological and symbolic
significance. Specialists in constitutional law in the US do not agree on the question
whether and in which way a constitutional convention should be called.

Section 2.2 is concerned with the historical dimension of the power of the purse.
Over a period of more than 200 years, the power of the purse of Congress developed
itself in such a way that it became the most effective check of Congress on the President.
In the 19thcentury the President had no influence at all on budgetary issues. The Budget
Act of 1921 changed this position radically. From that year on, the President became
more and more involved in the budget cycle. The 1921 Act also created the General
Accounting Office, which in 1946became part of the legislature. At the end of the sixties
and the seventies of this century, the tensions between Congress and President Nixon
culminated in a serious budget battle. The central question was who is responsible for
the outlay of the voted spending decisions. In answer to this problem, Congress enacted
the Budget Act of 1974. This Act strengthened Congress' role in the whole process.
But soon after Ronald Reagan became President in 1981, the federal deficit became -
and still is - the hot issue in Washington D.C. Several Budget Acts (1985/1987 and 1990)
tried to handle the deficit, but it is still on a historically high level.

Section 2.3 gives a survey of the Budget cycle in the United States. The whole
process is described step by step, starting from the preparation of the budget by OMB
and the President until the execution of the Budget, the reports of the Comptroller General
and the impoundment procedure. It becomes clear that the rules and procedures in
Congress are very complex and are based on very detailed regulations in the Budget
Act of 1990. To make this process clearer to the reader, a copy of the major steps in
the budget process of OMB is attached to this book.

Section 2.4 contains an evaluation of the budget cycle in the United States. Firstly,
the Budget Act of 1974 is analysed and it becomes clear that this Act established a major
shift in budgetary responsibilities between Congress and President. The following
innovations have been of great advantage to Congress: the foundation of the Budget
Resolution and the formation of Budget Committees in House and Senate. The system
of double approval of budget proposals (authorization and appropriation) is another
example of the strong position of Congress. Until 1981, the 1974Act worked quite well.
But after 1981 it became less effective mainly because of the rising federal deficit. The
Budget Act of 1985 and its amended version of 1987 turned out to be the wrong answer
of Congress to the rising deficit. Both Acts were very complicated and tried to trim the
deficit through a sequestration mechanism which did not work at all. Another reason
for the huge deficit was the lack of leadership in Congress as well as by the President.
The Budget Act of 1990 is working quite well, although the procedures under this Act
are - again - very complicated. A second issue in this section is the emergence of the
so-called Budget Summits. Those meetings between the President and leaders of Congress
became a regular phenomenon in the eighties. In essence, this sort of high level meetings
indicates an omission in the constitution, which is that the constitution does not recognize
the need of a consultative structure between legislature and executive. The problems
in the United States with the budget deficit can be partly explained from the fact that
Congress and President need to work together in budgetary decision-making, but the
constitution does not recognize this fact.
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Chapter 3 is concerned with the power of the purse in England. In the first section,
the partly unwritten constitution of England is described and explained. As with all other
issues in England, it is necessary to review the constitutional rules and procedures from
a historical perspective. Thus, the genesis of the power of the purse of parliament dates
from two clauses in the Magna Carta of 1215. The development of common law from
the beginning of the 12th century is slow and balanced. The power ofthe purse of English
parliament follows the same line of development. An interesting aspect of this process
is that as soon as in the 14th century, parliament had to approve the most important
forms of taxation before the King was allowed to tax the citizens. From this point
onwards, the maxim "No taxation without representation" became well-known both in
England and abroad. In the 17th century the supremacy of parliament was established
and the House of Commons developed its own budget procedure which is, excepting
some changes, still in use. Furthermore, the Commons became supreme of the House
of Lords towards taxation and spending legislation. This prominent position of the
Commons was laid down in the Parliament Act of 1911. Continuing the history of the
rules and procedures of parliament in this section, the golden age of parliamentary
supremacy was the second half of the 19th century. A crucial contribution to this
parliamentary heyday was made by the liberal statesman William Gladstone. Gladstone
designed and introduced several reforms. The most important reforms were the improved
system of accounting and the establishment of the office of Comptroller and Auditor
General. These innovations made it possible for the Commons to make an influential
contribution to the checking of governmental accounts and to make ministers more
accountable to parliament. A crucial role in this system is reserved for the Public
Accounts Committee. The PAC emerged in 1861and is still the most powerful committee
in Westminster. With regard to the powers of govemment in budgetary issues, the position
of the Treasury is described and explained in this section. The Treasury is still the most
powerful department in Whitehall and dominates every discussion on taxation and
spending. In connection with the powers of parliament and government, the position
of the judiciary is discussed. In general it can be said that each Act of parliament has
to be respected by the judiciary. So the role of the judge in budgetary issues is very
limited. Only in the context of taxation acts, specialised judges find some room for
intervention.

Section 3.2 shows the long history of Parliament's role, first in taxation, later in
spending legislation. Ever since the beginning of Parliament in the 13th century, the
conflict between King and Parliament was about taxation and the supposed democratic
or aristocratic legitimacy of the acts ofthe King. After years of disagreement and trouble,
Parliament gained its privileges on taxation in the 14th century and on spending in the
17th century. In the meantime the Treasury and the Exchequer were founded in the 11th
and 12th century. Both institutions developed a well organised system of fiscal
administration. In a very early stage there was one Treasury and a uniform system of
currency. After the Glorious Revolution of 1688-1689, Parliament was able to introduce
new procedures on appropriations and accounts. At the end of the 18th, early 19th
century, Parliament gained full control of national finance. Parallel to this development,
ministers became responsible to Parliament for their estimates, which were presented
to Parliament each year. In the 20th century, the influence of Parliament on public finance
slowly decreased. The rules and procedures were antiquated and defective. A thorough
overhaul has become possible only very recently. In 1979 the Commons founded a new
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system of select committees. Part of their task is to check all financial and budgetary
aspects of government policy in the context of the department with which a select
committee is connected.

Section 3.3 gives a full description of the budget cycle in England. Attention is given
to the influential role of the Treasury in the preparation and execution of the Budget.
Until November 1993, taxation and spending plans of the government are introduced
separately to Parliament. These two procedures will merge in November 1993 in a so-
called unified budget. Until now (spring 1993) the House of Commons is following
different procedures for taxation and spending proposals of the government. Those
procedures are very complex. Most important is that the Commons have almost no
influence on spending plans of the government, and that the possibility of amending
spending plans in order to spend more money for a certain issue is not allowed on the
basis of the constitution. The Commons are only able to amend taxation proposals of
the government. It is of course necessary to get a majority in favour of such an
amendment, which is not always easy because of the majority which the government
of the day has in the Commons. Further in this section, a description is given of the
execution of the budget and the system of accounting. With regard to the last issue, the
influence of the above-mentioned PAC ofthe Commons cannot easily be overestimated.
The public hearings of the PAC in cooperation with the Comptroller and Auditor General
are widely known and feared. A last point of analysis in this section is the position of
the House of Lords. Since the Parliament Act of 1911, the Lords are almost unable to
change anything in taxation and spending proposals of the government. In practice the
House of Lords fulfils only a formal role in the budget cycle.

Section 3.4 is dedicated to an evaluation of the power of the purse of the House
of Commons. In the early eighties, reports by a select committee of the House of
Commons pointed out that the financial procedures of the House 'are antiquated and
defectiveand need a thorough overhaul'. This critical statement is connectedwith criticism
over a much longer period. England has a virtual two-party system in which it is very
difficult for the opposition of the day to amend government proposals. The whip system
which created a strong discipline among the MPs, makes it almost impossible for them
to challenge the budget oftheir own government. Since 1980many internal and external
reports have been published on the question in which way the role of the Commons
towards financial legislation can be strengthened. Most important was the four-year
research by a team of the London Business School under the supervision of professor
Likierrnan. Likierman c.s. reported on the possibilities on an improved presentation
of taxing and spending proposals by the government. These reports (the final report
was published in the summer of 1992) had a major effect on the introduction of the
departmental reports in 1991 and the unified budget of November 1993. A second
important change in the organisation of the Commons was the establishment of the system
of select committees in 1979. The departmental related select committees have recently
been more interested in financial aspects of the policy of their department. Two
committees are concerned with the general policy on taxing and spending: the Treasury
and Civil Service Committee, and the already mentioned well-known Public Accounts
Committee. These two committees are the most influential and sometimes even powerful
committees in Westminster. All these recent reforms cannot ignore the fact that the House
of Commons is not a policy-making legislature as it was in the 19th century. There is
still no systematic procedure for analysing and deciding on financial legislation. The
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entire process of reform of the last fifteen years can be summarised in terms like
'improved scrutiny, influence and accountability'.

Chapter 4 focuses on the financial system in the Netherlands. Section 4.1 gives an
analysis of all relevant clauses in constitutional arrangements (charters) from 1312until
1798 and constitutions of the Republic, later on the Kingdom, of the Netherlands from
1798 until 1983. It took a long time for the Netherlands to become a unified state. This
finally took place in 1795. Before 1581, financial powers within the regional principalities
were concentrated in the feudal lord and his vassals. But from the first times the lord
was forced to consult the cities and the nobility before taxing the c)tizens. During the
Republic of the United Provinces (1581-1795) the central institutionsofthe confederation
were unable to establish a uniform tax system. The role of the States General, founded
in 1464, was not even mentioned in the Treaty of Utrecht (1579), which records the
foundation of the Republic. The first clause on the power of the purse of parliament
can be found in the constitution of 1798. This constitution also formed the basis for a
unified state, the Batavian Republic. The first constitutions of the Kingdom of the
Netherlands in 1814 and 1815 recognized the power of the purse but parliament's role
in budgetary decisions was very limited. Only after the reforms of the constitution in
1848, parliament obtained the right to decide on and amend the budget on a yearly basis.
Since then, the functions ofparliament in fmanciallegislationhave been twofold: lawgiver
in cooperation with the government, and auditor of the accounts. The first function implies
that parliament is only part of the lawgiver and is subject to the budget proposals which
are introduced annuallyby the governmenton the third Tuesday of September. The second
function of parliament, the review of the accounts after a fiscal year is concluded, is
performed in close cooperation with the general accounting office (Algemene Rekenka-
mer). The relations between parliament, government and general accounting office are
regulated by the Accounts Act of 1992. The First Chamber of Parliament only has a
formal role in the budget cycle. The role of the judiciary in this process is very limited.
In a recent judgement, the Supreme Court of the Netherlands respected a final
appropriation act and stated that government and parliament are the lawgiver and are
therefore free to decide on the appropriation of certain receipts.

Section 4.2 describes the long history of the development of money, taxation and
the role of the citizens - and later parliament - in this process. In this long period the
power of the purse has never been concentrated in a single person or institution. There
has never been any abuse of power. During the period of the feudal lords (1000-1576)
the local ruler had to negotiate with his noblemen about permission for a grant; and
these noblemen, representing the three estates, were for their part able to add conditions
to such a grant. After 1464a similar process of negotiations between King and noblemen
was taken over by the representatives of the States General. The insurrection against
the Spanish King Philip II (± 1580) was mainly caused by resistance against arbitrary
taxation. During the following period, lack of a uniform tax system was the main cause
of the increasingly weaker position of the central institutions of the Republic and its
collapse at the end of the 18th century. After a short interval of several different state
systems between 1795 and 1810, the Netherlands became an independent kingdom in
1813. The first period (1813-1848) is sometimes referred to as the black page in the
history of public finance. The reason for this description can be found in the disastrous
way in which King William I handled public finances. When parliament discovered that
the King suppressed the revolt in the Southern Netherlands by means of money taken
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from a secret fund, parliament for the first time rejected the budget of the government
in 1839; two ministers stepped down after this major defeat. Far-reaching reforms took
place at the revision of the constitution in 1848. After 1848 parliament slowly gained
the power of the purse in its full sense. Until 1921parliament rejected the government's
budget (or a budget chapter) on several occasions in order to put a vote of no confidence
against a minister or cabinet. In the 20th century, parliament started with some
experiments, such as the introduction of a general budget committee. After 1945, a full
committee system was established, but parliament lost the overview of the government's
financial policy. In the eighties, parliament tried to regain its influence on financial
matters by introducing a fact-finding procedure which at present takes place at each
department on an annual basis.

Section 4.3 gives a full description of the budget cycle in the Netherlands. Through
the whole fiscal year members of parliament are informed about budgetary issues by
the government and by other agencies. It is difficult for parliament to interpret all this
information. The handling of the budget proposals of the government is for a large part
done in a written form. Oral discussion with the government in a plenary session is
limited. The recently introduced so-called fact-finding research on the budget is the
responsibility of the standing committees. During the entire fiscal year the standing
committees ofthe Second Chamber ofparliament are the major participants in the process
of checking the government. The role of the First Chamber of parliament is purely formal.

Section 4.4 gives an evaluation of the budget cycle in the Netherlands. The first
issue which attracts attention is that recent reports of the general accounting office made
clear that in the eighties parliament was unable to check billions of guilders which the
government had spent over the years. This fact was a shock to both government and
parliament. Since 1985 several initiatives were taken to increase the possibilities of
parliament to check the government on financial legislation. Apparently the most important
innovation was the above-mentioned introduction of the fact-finding procedure in the
Second Chamber of parliament in 1986. But in practice this procedure resulted in
shoeboxes full of information. MPs couldn't handle it and recently the ambitions of this
project were decreased. On the whole, parliament is still unable to investigate
systematically the budget proposals of the government. A second point of concern is
the general remark by parliament watchers that the members of the Second Chamber
(150 MPs) are too much interested in details. This results in a lack of overview by
parliament. A third important feature of the Dutch system of government is that ministers,
civil servants and MPs continually adjust budget proposals to changing economic and
financial conditions during the fiscal year. This attitude of both lawgivers makes the
budget cycle very complex and unstable. However, there are also some encouraging
developments. Firstly, parliament is able, through a new procedure, to check the policy
and finances regarding so-called great projects (for instance building tunnels, bridges
and greater infrastructural projects). Secondly, recent changes of the Accounts Act
resulted in earlier information of parliament by supplementary budget bills. These
supplementarybills are accompanied by the spring and autumn reviews of the government.
Thirdly, the reports of the general accounting office increasingly manage to attract the
attention of members ofparliament. On the whole, thedecision-making process regarding
national finances is defective. The real choices which have to be made are avoided and
crucial decisions are taken too late. Moreover, Dutch parliament doesn't have a general
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overview of the national finances and decisions are far too often taken on an ad hoc
basis.

Chapter 5 tries to formulate an answer to the central question in chapter 1, that is
to say: in which way can the power of the purse of Dutch parliament be strengthened?
First some general remarks are made about the way in which the systems of the three
countries can be compared. Subsequently, some general recommendationsare formulated.
More concretely, the following recommendations are made in sections 3 to 7. Firstly,
budget documents should not only consist of figures and tables, but also contain a second
part in which the government's policy is explained. This second part should be amendable
by the Second Chamber of Parliament. It could also be interesting to introduce separate
departmental reports according to the British example. Secondly, each bill which may
have financial implications should have a separate part in which the expected financial
consequences are enumerated clause by clause. Thirdly, a Parliamentary Undersecretary
for the budget should be appointed. He or she should have a standing invitation for
meetings of the cabinet. This recommendation intends to fortify the position of the
department of Finance in the cabinet. Fourthly, the Second Chamber of Parliament should
establish a bureau of the budget which is totally independent from the government. This
bureau should give standing committees and individual MPs all relevant information
on all government proposals during the year. In connection with this recommendation,
the Second Chamber should vote for a general budget motion each year soon after the
budget for the next year is introduced by the government. The motion is the first
comprehensive answer of parliament on the proposed budget. Fifthly, a committee of
the budget (expenditure committee) should be established. This committee is responsible
for drafting the budget motion, the overview of all budget legislation which is treated
by parliament, and the coordination of the activities of the bureau of the budget. Sixthly,
standing committees of the Second Chamber should make more use of the opportunity
to organize hearings on the government's budget proposals in order to inform itself on
all aspects of the government's policy for the next fiscal year. Seventhly, the Second
Chamber should establish an accounts committee which, in close cooperation with the
general accounting office, is responsible for the treatment of the government accounts.
This committee should organize hearings each year, in which ministers, accountants
and members of the general accounting office should be heard on the results of the post
fiscal year. The final recommendation isconcerned with theposition of the First Chamber
of Parliament. This Chamber should be released of its constitutionally recognized power
of the purse. This recommendation is based on the practice since 1971, since when this
Chamber only formally deals with the budget and has no influence whatsoever on the
government's proposals. All these recommendations taken together try to reestablish
the primacy of politics by parliament. This primacy of political decision-making has
been the prerogative of parliament ever since the Athenian city state. We should keep
it that way.
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