it SI

1
BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN НЕТ
PROVINCIALE FINANCIEWEZEN IN
ZIJN HISTORISCHE ONTWIKKELING

Mr.M.J.A.V.KOCKEN

zu

Bibliotheek
van den
Hoogen Raad der Nederlanden.

Bibliotheek
van den
Hoogen Raad der Nederlanden.

BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN НЕТ
PROVINCIALE FINANCIEWEZEN IN
ZIJN HISTORISCHE ONTWIKKELING

BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN НЕТ
PROVINCIALE FINANCIEWEZEN IN
ZIJN HISTORISCHE ONTWIKKELING
PROEFSCHRIFT
TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN
DOCTOR Ш DE RECHTSGELEERDHEID AAN DE
R.K. UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN, OP GEZAG VAN
DENRECTOR-MAGNIFICUS DR. TITUS BRANDSMA,
HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTE
REN EN WIJSBEGEERTE, VOOR DE FACULTEIT
DER RECHTSGELEERDHEID TE VERDEDIGEN
OP DONDERDAG 30 MAART 1933 DES NAMIDDAGS
TE VIER UREN
DOOR

MR. MARIUS JOHANNES ANTONIUS
VINCENTIUS KOCKEN
TE 'e HERTOGENBOSCH

ALPHEN AAN DEN RUN - N. SAMSOM N.V. - 1933

Aan de nagedachtenis
mijner Ouders.

VOORWOORD
Het onderwerp mijner dissertatie dank ik aan mijn vereerden
leermeester, wijlen Professor Mr. Dr. J . H . P . M. VAN DEK G E I N T E N ,
die mij aanvankelijk ook als promotor was aangewezen. Hij maakte
er mij opmerkzaam op, dat de geschiedenis der provinciale financiën, in het bijzonder die van vóór 1848, nog niet geschreven werd.
Het onderwerp had om meer dan eene reden mijne belangstelling.
Bekend met de practijk der provinciale financiën, voelde ik er
mij toe getrokken eens na te gaan, hoe het thans bestaande zich
in den loop der jaren had gevormd. Daarbij kwam, dat ook de
historische zijde van het recht altijd mijn bijzondere aandacht
had.
De uitkomsten van mijn onderzoek heb ik neergelegd in de
hierna volgende bladzijden, waar ik heb gepoogd de historische
ontwikkeling van het provinciale financiewezen nader te belichten.
Het begrip „financiën" of „geldmiddelen" is daarbij genomen
niet in zijn algemeene beteekenis, doch in den meer beperkten
zin van §§ 1 en 2 van het H e hoofdstuk der tweede afdeeling van
de provinciale wet, handelende over de begrooting en rekening
en de provinciale belastingen. Derhalve zijn buiten bespreking
gebleven de privaatrechtelijke inkomsten der provincie als
huren, pachten, geldleeningen enz., de provinciale eigendommen,
alsmede de regeling der salarissen e. d. Echter zijn enkele onderwerpen, nauw verband houdende met de begrooting enz., in de
bespreking betrokken b.v. de rijksuitkeering aan de provincie.
Ook houde de lezer in het oog, dat niet bedoeld is een uitputtende,
volledige verhandeling te geven van de drie genoemde instituten,
doch dat er alleen naar gestreefd is te laten zien, hoe deze instituten
zijn ontstaan en zich in den loop der jaren langzamerhand tot
hun tegenwoordigen vorm hebben ontwikkeld. Moge het mij zijn
gelukt op dit nog weinig ontgoimen terrein eenige richtlijnen te
hebben aangegeven.
Ik heb mijne geschiedenis verdeeld in vier tijdvakken en daaraan
toegevoegd een „Korte Samenvatting". De vier tijdvakken wezen
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zich vanzelf aan: o) 1798—1814; b) 1814—1848; c) 1848—1887
en d) 1887—heden.
Het past mij hier uiting te geven aan myne groóte dankbaarheid
tegenover myn betreurden, hooggeachten leermeester, wijlen
Professor VAN DER GEINTEN, zoowel voor de vele wenken, mij bij
de samenstelling mijner dissertatie verstrekt, als voor de veelvuldige privatissima, mij gedurende mijn studiejaren zoo welwillend
toegestaan. Steeds zal Prof. V A N DEB GRINTEN in mijn dankbare
herinnering voortleven. Dat hij van de voltooiing van mijnen
arbeid, waarvoor hij zoo groóte belangstelling had, geen getuige
heeft mogen zijn, doet mij innig leed.
Ook dank ik hartelijk Prof. Mr. Dr. Сн. BAAYMAKEBS, die
bereid gevonden werd om in de plaats van Prof. VAN DEB GRINTEN
voor mij als promotor op te treden.
Oprechten dank betuig ik eveneens aan alle andere Hoogleeraren
der Juridische Faculteit dezer Universiteit. Zeer veel heb ik van
hen allen geleerd.
Gekomen aan het einde mijner universitaire studie, laat ik tevens
nogmaals mijne erkentelijkheid uitgaan naar hen, die er het hunne
toe bijdroegen om mij nog op lateren leeftijd langs den weg van
art. 133, zesde lid, der'Hooger-Onderwijswet den toegang tot de
Academie te ontsluiten. Zij hebben voor mij een levensideaal in
vervulling doen gaan. Ook te hunnen opzichte voel ik mij grootelijк
verplicht.
'e Hertogenboeeh, den 22sten Januari 1933.
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HOOFDSTUK I.
1798-1814.
Hoewel in een historisch overzicht van het financiewezen der
tegenwoordige provincie een terugblik naar den tijd vóór 1814
niet strikt noodzakelijk is, volgen hier toch volledigheidshalve
allereerst eenige aanteekeningen omtrent de Staatsregeling van
1798 en volgende, voor zoover voor ons onderwerp van belang.
De souvereine Gewesten van de Republiek der Zeven Vereenigde
Nederlanden waren, dank zij de overwinning der Unitariërs 1) in
de Nationale Vergadering van 22 Januari 1798, opgegaan in den
Eenheidsstaat der Bataafsche Republiek. „De Bataafsche Republiek is Eén en Ondeelbaar", gelijk art. 1 onzer eerste Staatsregeling van 1798 2) op het voorbeeld van die der Fransche Republiek bepaalde. Van dezen eenheidsstaat zouden de departementen 8 ), die geheel andere grenzen hadden dan de voormalige Gewesten, slechts administratieve onderdeelen zijn, ondergeschikt en
verantwoordelijk aan het Uitvoerend Bewind (art. 147). De geldmiddelen der voormalige Gewesten hetzij belastingen hetzij andere
inkomsten werden verklaard voor nationale inkomsten, de schulden en verbintenissen dier Gewesten voor nationale schulden
en verbintenissen van het geheele Bataafsche volk (artt. 200
en 201).
Het bestuur van ieder departement bestond uit zeven leden,
gekozen in de zeven ringen, waarin ieder departement was verdeeld (grondvergaderingen; getrapte verkiezingen). Eigen geldmiddelen zouden die departementen niet hebben. De huiselijke
departementale kosten werden jaarlijks door ieder departementaal
bestuur voorgedragen aan het Uitvoerend Bewind in den vorm
van een specifieke begrooting (art. 176). Deze bijzondere begroo') Voorstanders van den Eenheidsstaat met niet-zelfstandlge onderdeelen van den
Staat, gelijk In Frankrijk.
') De verder aangehaalde artikelen zijn die der S. R. 1798. Voor de Staatsregelingen
en de Grondwetten Ie geraadpleegd de „Verzameling" VAS H A S S E L T — K B A N E N B Ü R Q ,
10e druk.
') Het woord Is ontleend aan de Fransche wetgeving en heteekent onderafdeellng van
den Staat.
1
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ting ging met de algemeene begrooting der Republiek, opgemaakt
door het Uitvoerend Bewind, naar het Vertegenwoordigend Lichaam, hetwelk ook de departementale kosten vaststelde (artt. 214
en 176). Over de toegestane sommen kon worden beschikt door
de departementale besturen zelf door afgifte van ordonnanties
van betaling op de Vijf Commissarissen der Nationale Treaorie
(art. 223). Deze Commissarissen, te benoemen door het Uitvoerend
Bewind, vormden het college, waaraan het bestuur der nationale
ontvangsten en betalingen was toevertrouwd (art. 220). Ten aanzien van de departementale ordonnanties hadden de Commissarissen dezelfde taak als t. a. v. die, door het Uitvoerend Bewind
afgegeven ten laste der algemeene begrooting (art. 224). Zij hadden
nl. toe te zien, op de eerste plaats, dat de begrootingsposten niet
werden overschreden, en verder, dat de ordonnanties inhielden
een behoorlijke tenaamstelling, den betrekkelijken begrootingspost
of het doel der uitgave, dagteekening der begrootingswet, onderteekening door ordonnateurs en het contraseign der Commissarissen
van de Nationale Rekening.
In deze laatste Commissarissen ontmoeten wy een instituut, te
vergelijken met onze Rekenkamer ; zij werden benoemd door het
Vertegenwoordigend Lichaam en zouden aan geene Uitvoerende
Macht verbonden of verantwoordelijk zijn (art. 226). Hun contraseign diende om te doen blijken, dat de bevolen betaling was
overeenkomstig de wet en ook overigens na onderzoek der stukken
accoord bevonden was (eventueel beroep op het Vertegenwoordigend Lichaam) (art. 228<i).
Na afloop van het jaar had het departementaal bestuur rekening
en verantwoording te doen der toegestane sommen en wel, ingevolge art. 177, bij gelegenheid van het aanbieden van de begrooting
voor het nieuwe jaar. Blijkbaar opdat de centrale regeering zoo
volledig mogelijk zou worden ingelicht, bepaalde art. 188, dat
de rekening eerst zou onderworpen worden aan het oordeel van
de Opnemers, jaarlijks te benoemen door de kiezersvergadering
van iederen Ring. De Opnemers sloten de rekening of deelden
hunne bedenkingen mede aan het Uitvoerend Bewind, aan wie
in beide gevallen verder de beslissing was (art. 188). Vervolgens
werden de stukken overgelegd aan het Vertegenwoordigend Lichaam,
dat ingevolge het reeds aangehaalde art. 177 bij de begrooting
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van het volgend jaar een specifieke verantwoording over het
afgeloopen jaar aantrof.
Van zelfstandigheid der departementale besturen op financieel
gebied was derhalve geen sprake. De departementale kosten waren
slechts een onderdeel van de algemeene bestuurskosten der Republiek. De vrees voor de opleving der vroegere gewestelijke souvereiniteit had maatregelen doen nemen, die elke zelfstandigheid der
onderdeelen van de ééne, ondeelbare Republiek onmogelijk maakten.
Doch de natuur waa ook hier sterker dan de leer. Reeds de
volgende Staatsregeling, die van 1801, kwam in menig opzicht
terug van den in 1798 ingeslagen weg. Wel bleef het Bataafsche
Gemeenebest één en ondeelbaar (art. 20), maar met vele andere
zaken kregen ook de departementen een nieuw aanzien. Niet alleen
ontvingen zij de namen en grenzen der oude Gewesten 1 ), doch
ook een grootere zelfstandigheid werd hun deel. Het zoogenaamde
foederatieve stelsel, dat naast de eenheid in het staatsbestuur
onafhankelijkheid der provinciale en gemeentebesturen verlangde
in alles wat de inwendige administratie betrof, had de overhand
gekregen 2 ).
De departementale besturen zouden voortaan naar gelang van
de bevolking van ieder departement 7—15 leden tellen. Voet en
inrichting van het bestuur werden nader bij reglement onder
toezicht van het Staatsbewind door de stemgerechtigden zelf van
elk departement vastgesteld. „Dezelve (de departementale besturen) hebben de beschikking over alles, wat tot de gewone
inwendige PoUtie, Oeconomie en Finantie van het departement
behoort, en vermogen daaromtrent statuten, keuren, reglementen
en ordonnanties te arrangeeren, mits dezelve niet strijdig zijn met
de algemeene wetten" (art. 71) s ). Verder regelt ieder departement
de kosten van zijn eigen huishouden zoo ter administratie van
Politie en Justitie 4 ), als van het onderhoud der departementale
gebouwen, dijken, waterwerken en dergelijke (art. 65). Tevens zou
') Bataafsch Brabant (het vroegere generaliteitsland) maakte bet Sete departement uit.
') Zie D B BOSCH KEMPKB: De Staatkundige Geschiedenis van Nederland tot 1830,
1868, blz. 246.
') De verder aangehaalde artikelen zijn die der S. R. 1801.
') Salariasen der leden en verder personeel van het departementaal Geregtshof; kosten
van gevangen- en tnchthulzen enz. Ook kosten van de Instandhondlng van hooge en lagere
scholen (zie artt. 53 e. v. en art. 27 van na te noemen reglement van Brabant).
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bij de wet worden uitgemaakt, welke belastingen voortaan tot
goedmaking der kosten geheel of gedeeltelijk in de kas van het
departement zouden vloeien en dus als departementale belastingen
zouden worden beschouwd. Zoo noodig kon het departementaal
bestuur zoodanige nieuwe departementale belastingen heffen als
het meest raadzaam werd geoordeeld, doch van te voren moest
hiertoe de bekrachtiging van het Wetgevend Lichaam worden
verkregen. Deze zou slechts geweigerd mogen worden, indien de
voorgedragen belasting voor de nationale belastingen achadeLyk
zoude zijn, den uitvoer-, door- of invoer zouden belasten of de
voortbrengselen van grond of nijverheid van een ander departement zwaarder zouden treffen dan het eigen departement (art. 58).
Voor buitengewone uitgaven konden geldleeningen worden aangegaan (negotiatie van penningen) onder goedkeuring van het
Wetgevend Lichaam. Daarbij was aan te geven, op welke wijze
in de renten en aflossingen voorzien zou worden door bestaande
of nieuwe belastingen (art. 67).
Eigenaardig is, dat de verplichting tot het maken van een
jaarlijksche begrooting van ontvangsten en uitgaven in deze Staatsregeling niet met even zooveel woorden wordt opgelegd, ook niet
in na te noemen reglementen. Wel is in art. 66 der Staatsregeling
sprake van voordracht eener begrooting der gewone huishoudelijke
kosten aan het Staatsbewind, doch hier worden blijkens den samenhang (zie de woorden „ten spoedigsten" en „voortaan") bedoeld
de eerste opgave van de hoegrootheid dier kosten ten einde
te kunnen vaststellen, welk bedrag aan belastingen tot dekking
dier kosten voortaan in de departementale kas zou moeten
vloeien, alsmede de nieuwe opgave dier kosten ingeval van
stijging derzelve.
In de verschillende reglementen, die ingevolge art. 63 voor de
onderscheidene departementen tot stand kwamen 1) worden boven
vermelde bepalingen der Staatsregeling meestal nagenoeg woordelijk terug gevonden, al weken die reglementen, wat indeeling en
omvang betreft, zeer van elkander af. Daarenboven hielden ze
alle nog bepalingen in omtrent de verantwoording der bestede
gelden, wat noodig zal zijn geacht, omdat ten gevolge der ver') Zie Publicatie van bet Staats-Bewind der Bataafeche Republiek, ter Staatsdrukkerij
den Haag 1802.
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anderde Staatsregeling de Nationale Rekenkamer (art. 46) met
de departementale betalingen geen bemoeiing meer had. Zoo
bepaalt art. 47 van het Reglement voor het departement Brabant
„tot waarborg en geruststelling der ingezetenen", dat er voor de
behoorlijke administreering der departementale en ook gemeentelijke middelen een departementale Rekenkamer zal zijn, zitting
houdende in den Bosch, waarvan de vijf leden, afkomstig uit de
verschillende deelen van het departement, ad vitam worden benoemd door het departementaal bestuur, dat eene instructie vaststelt. Geen ordonnanties zullen door evengenoemd bestuur worden
afgegeven dan nadat de rekeningen en declaraties van te voren
bij de Kamer zijn „geëxamineerd en gehquideerd" (art. 49) en
de ordonnanties zelf zijn geregistreerd door de Kamer, die te
zijner tijd alle rekeningen der departementale middelen en inkomsten zal onderzoeken, opnemen en sluiten (art. 61) met eventueel beroep op het departementaal bestuur zelve (art. 52). Ook
had de departementale Rekenkamer nog te adviseeren over het
heffen van nieuwe of het verhoogen van bestaande belastingen
of over het aangaan van departementale leeningen; luidde het
advies afwijzend, dan kon geen besluit genomen worden dan met
% der stemmen van alle leden (art. 50).
De conclusie uit het bovenstaande kan dus zijn, dat de departementen in 1801 waren geworden autonome lichamen (waaraan
zelfs waren toevertrouwd onderscheidene belangen, die thans tot
de Rijkstaak behooren 1 )) met eigen departementale financiën,
eigen departementale belastingen en een eigen departementale
kas, geheel gescheiden van de nationale kas.
Op de Staatsregeling van 1801 volgde die van 1805 met haar
éénhoofdige, krachtige Uitvoerende Macht in den persoon van
den Raadpensionaris. Volgens art. 62 der Staatsregeling zouden
de departementale besturen de bestaande organisatie bij provisie
behouden, in afwachting van een herziening voornamelijk wat
betreft de machtsverhouding tusschen het departementaal bestuur
en het nationale gouvernement, de vereenvoudiging der administratie en de bezuiniging daarop. De herziening kwam tot stand
bij besluit van de Vergadering van Hun Hoog Mogende, ver') B.T. de Justitie en bet sohoolwezeo-
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tegenwoordigende het Bataafsehe Gemeenebest, van 19 Juli 1805,
in werking te treden 1 Augustus d.a.v. 1 ). Met ingang van dien
datum zouden de bestaande departementale besturen worden ontbonden en de nieuwe hunne werkzaamheden aanvangen overeenkomstig het „Algemeen Reglement voor de departementale besturen". Dit reglement, dat dus de afzonderlijke departementale
reglementen van de vorige Staatsregeling zou vervangen, gaf in
een 60-tal artikelen de nieuwe departementale organisatie, waarvan er hier enkele volgen voor ons onderwerp van belang.
Het departementaal bestuur telt 10 leden in Holland en 6 in
ieder der overige departementen. De eerste aanstelling geschiedt
door den Raadpensionaris, terwijl de wet de wijze van aftreding
en de vervulling van vacatures regelt. De departementale besturen
oefenen de directie en het toezicht uit over de inwendige politie
en oeconomie in ieder departement, doch mogen geen besluiten
nemen, strijdig met de algemeene wetten of het algemeen belang
van het Gemeenebest. Zij dragen zorg voor de departementale
gebouwen, alsmede voor alle dijken, sluizen, wegen, waterwerken
en alles wat tot den waterstaat van het departement behoort,
behoudens het oppertoezicht van den Raadpensionaris.
Tot bestrijding van de departementale onkosten van administratie van politie, oeconomie en justitie ontvangt het departementaal bestuur van het Nationaal Gouvernement, dus uit de
nationale kas, zekere bepaalde sommen. Om de hoegrootheid dezer
sommen te berekenen wordt aan het Gouvernement overgelegd
een begrooting van koeten, welke „niet globaal maar stuksgewijze
en onder bepaalde respecten (zal) moeten worden mgeleverd, en
ook zoodanig worden toegestaan, zonder dat de respecten in de
administratie immer zullen mogen worden veranderd of ondereen
gemengd", terwijl zonder toestemming van het Gouvernement die
kosten niet mogen worden verhoogd. Het Gouvernement had de
bevoegdheid tot algemeene herziening der begrootingen van alle
departementen tegelijk, echter niet van de begrooting van een
of ander departement in het bijzonder. Waren de sommen eenmaal toegestaan, dan hadden de departementale besturen er het
vrije beheer over; dat beheer kon worden opgedragen hetzij aan
') Zie Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende bet Bataafsch Gemeenebest, ter Staatsdrukkerij den Haag 1805.

7

een administrateur hetzij aan commissarissen uit het bestuur volgens nader vast te stellen instructie, die het comptabel beheer
en de verantwoording van ontvangsten en uitgaven op afdoende
wijze had te regelen. De betalingen uit de departementale kassen
zouden geschieden op ordonnantiën, geteekend door twee leden
van het bestuur en aangevende het onderwerp van betaling.
In geval van buitengewone rampen of ook wanneer de toegestane sommen ontoereikend bleken, kon andermaal bij het Nationaal Bestuur worden aangeklopt.
Bij beschikbaarstelling der noodige fondsen uit de nationale
kas waren eigen departementale belastingen niet noodig. Toch was
in de Staatsregeling zelf van 1805 (artt. 64 en 65) het voorschrift
der vorige herhaald, dat departementale belastingen slechts кшшеп
worden geheven met bijzondere machtiging van den wetgever,
waaraan het algemeen reglement nog toevoegde, dat ze geheven
konden worden in geval „van buitengewone rampen als anderszins".
In vergelijking met 1801 werden in 1805, wat de departementen
aangaat, geen wezenlijke veranderingen aangebracht. De departe
mentale besturen, zegt D E BOSCH KBMPEB, 1 ), waren geheel on
afhankelijk van het algemeen bestuur in hun dagelijksch beheer,
maar ondergeschikt daaraan, zoodra hunne besluiten strijdig waren
met de algemeene wetten en het algemeen belang van het Gemeenebeet; terwijl hij verder nog spreekt van „de meest mogelijke vrijjheid in de gewestelijke en plaatselijke regeringen, als een der
punten in de Staatsregeling voorkomende".
Op haar beurt moest reeds na korten tijd onder drang van den
oppermachtigen Franschen Keizer de Staatsregeling van 1805
plaats maken voor die van 1806. Deze nieuwe Staatsregeling,
genaamd Constitutie van het Koningrijk Holland, bracht ons
2
wederom een sterke centralisatie ): groóte afhankelijkheid van de
departementen en stedelijke besturen van het centraal gezag.
Art. 13 der constitutie droeg de regeling der inrichting van de
departementale besturen op aan de wetgevende macht. De wet
van 13 April 1807 s) nopens de inrichting van het bestuur in de
•) T. a . p . blz. 309.
')

Zie

D E B O S O R K E M P E R t . a. p . blz.

326.

' ) Publicatie т а и Ζ. Μ. den K o n i n g v a n Holland, t e r Koninklijke Staatsdrukkerij den
Haag 1807.
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departementen bevat geen bepaJingen, die duiden op zelfstandige
werkzaamheid dier besturen. In ieder departement is een Landdrost met zes (vier) assessoren en een secretaris-generaal, allen te
benoemen door den Koning. In de kwartieren, waarin de departementen verdeeld werden, waren drosten, onder den Landdrost
staande, eveneens te benoemen door den Koning. Van de departementale financiën wordt niet gesproken 1) in tegenstelling met de
gemeentelijke geldmiddelen, waaromtrent voorschriften gegeven
worden met betrekking tot de rekening, de begrooting en de
belastingen. De gevolgtrekking 2) ligt voor de hand, dat de kosten
van het bestuur van het departement een onderdeel uitmaakten
van de algemeene Staatskosten, blijkbaar in nog sterkere mate
dan onder de Staatsregeling van 1798, toen althans nog een afzonderlijke begrooting aanwezig was, waarover de departementale
besturen onder hooger toezicht het beheer hadden.
De wet van 20 Grasmaand 1809 3) op de verdeeling van het
Rijk en het bestuur in de departementen en gemeenten, eveneens
strekkende ter uitvoering van art. 13 der Constitutie, voerde de
centralisatie nog verder door. Op dergelijke wijze werd de weg
bereid naar 's Lande volslagen afhankelijkheid van den Franschen
Keizer.
Nadat reeds bij tractaat van 10 Maart 1810 Zeeland en Brabant
aan het Fransche Keizerrijk waren afgestaan, decreteerde de
Keizer in Juli d.a.v., na den gedwongen afstand door LODBWIJK
NAPOLEON, dat (ook het overig gedeelte van) Holland met het
Keizerrijk vereenigd was. Er volgde een verdeeling in zeven departementen *), gelijk het heele Fransche Rijk in departementen
verdeeld was 5). Het waren de Hollandsche departementen van
het Fransche Keizerrijk. Die departementen waren slechts administratieve onderdeelen van het Rijk, ingesteld om het bestuur van
het gansche Rijk van uit het centrale punt gemakkelijker te maken.
M Zie echter art. 7 der wet van 7 Augustus 1806 tot aanvnUlng der Constitutie van
bet Koningrijk.
') Deze gevolgtrekking Is juist, zooals ons later Is gebleken uit THEUB: Ontwikkeling
en Verband van de Rijks-, Provinciale en Gemeentebelastingen, blz. 174.
") Besluiten van Z. M. den Koning van Holland, ter Koninklijke Staatedrukkerij den
Haag; 1807.
') Zie Bulletin des Lois nr. 322.
•) Zie Collection des Lois Francais par L. RONDON.NEAU, 2e deel 1811, blz. 115 en
116 e. v.
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Spoedig werden voor het ingelijfde gebied Fransche wetten
executoir verklaard, zoo o. a. de wetten van 11 Frimaire an VII
en 28 Pluviôse an V I I I 1 ) . De laatste bepaalde, dat het grondgebied van de Fransche Republiek zou verdeeld zijn in departementen en deze in arrondissementen, dat er in elk departement
zou zijn een préfet, een conseil de préfecture benevens een conseil
général de département (24 leden en minder), te benoemen door
den eersten consul voor drie jaren. Alleen de préfet zou belast
zijn met de administratie. Tot de bevoegdheid van den conseil
général, die slechts eenmaal per jaar vergaderde, behoorde o. a.
het bepalen binnen de wettelijke grenzen van het aantal opcenten,
noodig tot dekking der departementale uitgaven.
De genoemde wet van 11 Frimaire an VII verdeelde alle uitgaven van de Fransche Republiek in vijf soorten of klassen: I o .
dépenses générales, die werden opgebracht door alle inwoners der
Republiek; 2°. dépenses communales; 3°. dépenses municipales;
4°. dépenses municipales et communales réunies; 5°. dépenses
départementales, die werden opgebracht door alle belastingschuldigen van elk departement. Deze departementale uitgaven waren
o. a. die voor de verschillende rechterlijke instellingen, voor de
centrale administratie van elk departement, voor scholen, bibliotheken, musea enz., voor het onderhoud der publieke gebouwen van
genoemde inrichtingen en van de gevangenissen en voor de andere
noodzakelijke bestuurskosten van het departement.
De departementale ontvangsten tot dekking van genoemde uitgaven bestonden in opcenten (centimes additionelles) op de belastingen op den grond en op de contributions personelles (belasting,
die tot grondslag had de huurwaarde van huizen enz.). Het maximum dezer opcenten werd telken jare bepaald door de wet. Indien
deze opcenten niet voldoende waren, werd in het ontbrekende
voorzien door het „fonds de supplement" en, indien dit te kort
schoot, door het „fonds commun des départements". Ook deze
fondsen bestonden uit opcenten op genoemde belastingen, waarvan het aantal telken jare door den conseil général de département moest worden vastgesteld en het maximum eveneens elk
jaar door de wet werd bepaald.
') Zie Collection des Lois Frangale par L. RONDONNEAU, 2e deel 1811, bis. 146
en 116 . т.
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De opbrengst der opcenten bleef in handen van den algemeenen
ontvanger in de hoofdplaats van elk departement, die dus tevens
kashouder was van de departementale ontvangsten en daarvoor
een ontvangloon genoot gelijk hem door de wet voor zijn andere
ontvangsten was toegekend. Dit ontvangloon maakte evenals zijn
tractement deel uit van de departementale uitgaven.
Elk jaar werden de departementale uitgaven door de departementale administratie op twee staten gebracht, vervolgens voorgedragen aan de beide Ministers van Binnenlandsche Zaken en
Justitie, die de uitgaven onderzochten en vaststelden. Op deze
staten kwam ook een post voor voor onvoorziene uitgaven, die
niet hooger kon zijn dan 1¡10 van het bedrag der gewone uitgaven.
De betalingen werden bevolen door de departementale administratie bij mandaten op den algemeenen ontvanger. Op deze
mandaten beschikte de ontvanger over de opbrengst der genoemde
opcenten, gelijk de wet het uitdrukte, in overeenstemming met
en tot het bedrag van zijne behoorlijk vastgestelde staten van
uitgaven (zie boven) en naar mate de opcenten binnen kwamen.
De ontvanger had dus ook tegen overschrijding der begrooting
te waken en kon slechts tot een zeker bedrag departementale
uitgaven doen. Over zijn andere ontvangsten, die voor de nationale
schatkist, mocht de ontvanger voor de departementale betalingen
in geen geval beschikken, gelijk de wet er waarschuwend aan
toevoegde.
Na afloop van elk jaar deed de ontvanger aan de centrale administratie van het departement en deze aan den Minister van
Binnenlandsche Zaken rekening van de departementale ontvangsten, gedurende het afgeloopen jaar gedaan. De rekening werd
behoudens goedkeuring van den Minister vastgesteld door genoemde
administratie, die op haar beurt rekenplichtig was aan het Uitvoerend Bewind. Op het niet-tijdig inleveren stond straf: de rekenplichtige had te deponeeren een bedrag, gelijk aan 1 / 10 van de
departementale ontvangsten.
Van het doen van rekening van de betalingen werd niet
uitdrukkelijk gesproken, wat vooral bevreemdend is na de boven
besproken bepalingen, die des ontvangers taak ten aanzien der
betalingen zoo nauwkeurig hadden omschreven. In de reeds genoemde wet van 28 Pluviôse an VIII treffen we in art. 6 nog een
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bepaling aan, waaruit blijkt, dat de préfet nog jaarlijks rekening
had te doen aan den conseil général de département en wel van
het gebruik der opcenten, die voor de departementale uitgaven
bestemd waren geweest. Dit was inderdaad een verantwoording
van de gedane uitgaven.
Wij sluiten hiermede onze korte beschouwing omtrent de Staatsregelingen van vóór 1814, die ook daarom voor ons onderwerp
niet van belang ontbloot zijn, omdat men er de herkomst van
vele latere bepalingen leert kennen.

HOOFDSTUK П.
1814—1848.
Met de Schets eener Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden,
ontworpen door VAN HOGBNDOEP, ontvingen de leden der com
missie, bij Souverein Besluit van 21 December 1813 benoemd tot
samenstelling der constitutioneele wetten voor den Staat, een
exemplaar van de „Aanmerkingen op de Grondwet", zijnde des
1
schrijvers memorie van toelichting op zijn Schets ). „Het oog„merk", aldus de aanvang van die toeHchting, „is de gebreken der
„oude Constitutie te verbeteren, zonder onnoodige veranderingen,
„en met meest mogelijk behoud van oude gewoonten, regten,
„ampten, en zelfs namen, als waaraan de natie zoo zeer
„gehegt is.
„Op deze wijze kan eene Constitutie aangenaam zijn aan de
„natie, hetwelk de beste grondslag is van hare duurzaamheid.
„De meeste gebreken bestonden in het algemeen bestuur, dat
„men de Generaliteit noemde; daarom komen daarin de grootste
„veranderingen.
„De regering van de Provintien, Steden en Dorpen was гц
„goed; daarom is deze met weinig verandering tot een grondslag
„van het gebouw gelegd.
„Het gebrek in de provintiale en stedelijke regeringen was, dat
„zij zich met de algemeene regering bemoeiden. Volgens de Grond„wet hebben zij daar niets mede te doen, en zij kiezen slechts
„de afgevaardigden tot de Staten-Generaal. In alle andere op
l i c h t e n is het behoud van het provintiale nuttig, en zal hoogst
„aangenaam zijn aan de gehele natie."
Deze zienswijze van VAN HOGENDOBP omtrent de provinciën is
in de vergaderingen der genoemde commissie niet onweersproken
gebleven. Dat de vroegere souvereine provinciën der Republiek
niet mochten terugkeeren in de nieuw te vestigen staatsorde, was
ook de meening van V A N HOGBNDOBP. Ook volgens zijn inzicht
moest de souvereiniteit voortaan berusten by de eenheid, bij de
') Zie Dr. H. T. COLENBRANDER: Ontstaan der Grondwet, dee) I (1814), bU. 37, 56 en 57.
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Algemeene Regeering des Lands 1 ). Maar in de Commissie werd
in het bijzonder door een drietal leden ( E L O U T , R O Ë L L en VAN
MAANEN) geoordeeld, dat de bovenstaande beginselen van de
Schets omtrent de inrichting van de Staten der Provinciën met
de souvereiniteit der eenheid niet in overeenstemming waren.
Men vreesde, dat de Provinciale Staten, zooals de Schets zich die
uit al te grooten eerbied voor het oude gedacht had, zoo veel
van hun oude souvereiniteit behouden zouden, dat zij een gevaar
voor de eenheid zouden zijn. VAN MAANEN verklaarde zelfs, dat
de voorgestelde aard en inrichting der Provinciale Staten „zijns
inziens weder (moesten) leiden tot federative en republikeinsche
denkbeelden, die met den aard eener Souvereine Regering van
een Vorst onbestaanbaar zijn" 2 ).
De redactie van de Schets (art. 39) s ), dat de Staten der Provintien en Landschappen blijven op den cmden voet, in zoo verre
geene verandering daarin gebracht is bij deze Grondwet, en zij
teffens de volkomen vrijheid behouden om met overleg van den
Souvereinen Vorst alle zoodanige veranderingen in hunne constitutien en reglementen te maken ais zij goedvinden, kon dan ook in
de oogen der commissie geen genade vinden. Die redactie toch
veronderstelde het voortbestaan der oude, destijds souvereine,
Staten. Zelfs de naam „Staten" ontmoette bij genoemde drie
leden ernstige bedenking, daar ook deze benaming te zeer herinnerde aan den ouden toestand en h. i. alleen toekwam aan de
Volksvertegenwoordiging met het recht in sommige gevallen beden
en belastingen toe te staan 4 ).
Ondanks het verzet van VAN HOGENDOBP, die, naar hij mededeelde, in de zaak het eens was met genoemde leden, doch met
de gekozen bewoordingen enkel de bedoeling had de pil voor de
oude Staten zoo veel mogelijk te vergulden, moest zijne redactie
ten slotte wijken voor de bepalingen, die de artt. 73, 74 en 75
der G. W. 1814 geworden zijn. Art. 73 bepaalde: „Er zullen zijn
Staten van de Provintien of Landschappen" en verbrak hiermede voorgoed den band met het verledene. Ook de beide vol')
')
')
')

Zie COLENBBANDKB t. α. p. I, blz. 75 „Algemeene Gronden van de Constitutie".
Idem blz. 81.
Idem blz. SI.
Idem blz. 188.
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gende artikelen beoogden dit. Regeling van de samenstelling der
Staten zou geschieden door den Souvereinen Vorst op advies
eener commissie uit elke provincie (art. 74). De Staten zouden
hunne werkzaamheden met inachtneming der G. W. regelen bij
reglementen onder goedkeuring van den Souvereinen Vorst (art.
75). Er zouden dus nieuwe Staten worden geformeerd.
Na den feilen strijd in de commissie omtrent de „souvereiniteit"
der Staten zou men in de G. W. van 1814 geen bepaling hebben
verwacht, als vervat in art. 88, waarin aan de Staten geheel en
al wordt overgelaten de beschikking en beslissing van alles, wat
tot de gewone inwendige politie en oeconomie behoort. Dit artikel
toch, ontleend aan de Staatsregeling van 1801, schiep de provinciale
autonomie d. i. het recht van de Staten om hun eigen huishoudelijke aangelegenheden te regelen 1 ) ) en verleende hun dus wederom, zij het enkel in eigen kring, een aanzienlijke macht. Te
meer trekt het artikel de aandacht, omdat het afkomstig is van
het lid ELOUT 2), dus juist van die zijde, die voor een terugkeer
van de souvereiniteit der Staten het meeste beducht was. ELOUT
was er echter, evenals ROËLL, voor, dat de macht der Staten
zich niet alleen tot de uitvoering zou bepalen, maar zich ook zou
uitstrekken tot het nemen van initiatief behoudene het recht van
den Vorst tot vernietiging van besluiten, strydig met het algemeen belang 3 ).
Vreemd echter steekt bij het recht der provinciale autonomie
af het voorschrift in art. 84 der G. W., dat de Staten de kosten
van hun bestuur voordragen aan den Souvereinen Vorst, die ze
ingeval van goedkeuring op de begrooting der Staatshehoeften
brengt. Immers dit artikel onthield den in eigen kring autonomen
Staten de, voor de uitoefening van hun recht noodige, eigen fondsen,
m. a. w. de financieele zelfstandigheid.
In de Schets paste het voorschrift van art. 84 in zooverre beter,
dat deze de Staten enkel belastte met de uitvoering der Staatswetten en van de autonomie niet sprak. Maar ook de commissie,
die de autonomie in de G. W. bracht, heeft het denkbeeld om
') Zie THORBECKE: Aantcekenlng op de Grondwet, deel II, 2e uitgave, blz. 88 e. v. en
ook Mr. J. T. B U T S : De Grondwet, deel II, blz. 78 e. v.
')

COLENBRANDER, I,

blz.

42

en

506.

') Idem blz. 225 en 232. Omtrent de werking der nlenwe bepaling (de autonomie)
koesterde jnlat HOQKNDORP eenlge bedncbtbeld, COLENBRANDKR I, blz. 196.
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alles ten laste van de Staatsbegrooting te brengen geen oogenblik
los gelaten. Zelfs werd door haar de bepaling in de Schets, dat
de kosten van het vaste college uit de Staten (Gedeputeerde Staten)
zullen worden gedragen door de provinciën, geschrapt, nadat de
opmerking was gemaakt, dat de provinciën bij een algemeen
financieel stelsel geen kas hebben 1 ) en dus alles ten laste van
het algemeen moest worden gebracht.
Ook uit art. 84 spreekt duidelijk de vrees voor de vroegere
souvereiniteit der Staten, wat later (in 1816) VAN HOGBNDOKP
ook met even zoovele woorden heeft erkend 2 ). Bij de overigens
nuttige vrijheid der Staten moest volgens VAN HOQBNDORP worden
gewaakt, dat geene te groóte verdeeldheid tusschen de verschillende provinciën ontstond, waarvan het land de nadeelen had
ondervonden, en om dit te bereiken had de G. W. o. a. gezorgd,
dat aan de Staten geen beheer van penningen werd toevertrouwd
en zij geene kas zouden hebben om daarover naar goedvinden
te beschikken. Het fmancieele huishouden der provinciën moest
Landhuishouding blijven 3 ).
De kosten van het provinciaal bestuur zouden dus een onderdeel
vormen van de Staatsbegrooting evenals die van de departementale
besturen dat hadden gedaan onder de sterk gecentraliseerde Staatsregeling van 1798 en Constitutie van 1806. De Staten zouden derhalve feitelijk autonoom zijn bij de gratie van den Souvereinen
Vorst en de Staten-Generaal. Zij zouden de autonomie kunnen uitoefenen voor zoover die beiden daartoe de noodige middelen beschikbaar stelden. Dat de autonomie vóór 1850 zoo weinig tot
haar recht kwam, had verschillende oorzaken 4 ). Een der voornaamste oorzaken was echter het ontbreken voor de provincie
van den nervus rerum, van de eigen financiën 5 ).
De G. W. van 1815 herhaalde in art. 143 de bepaling van art. 84
van 1814, dat de Staten der provincie de kosten van hun bestuur
')

COLENBRANDER

t. я . р .

I blz.

231

en

551.

>) Idom I I blz. 268.
')

Zio

THORBECKK t. a. p.

blz.

70.

') B.y. de nog Immer bestaande Franeche centralisatlegeest en de groóte macht, die
de Koning in de provincie bad door zijn gouverneurs, zijnde Ingevolge de Instructie
van 1820, S. 27, de benaming van de Commn. des Ka., bedoeld In art. 137 Q. W.
') Zie B U T S t. a. p. II, blz. 33 en Mr. R. KHANENBUBO: Hot Nederlandech Provlnolaal
Recht, blz. i e e. v.
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voordragen aan den Koning, die ze in geval van goedkeuring op
de begrooting der Staatsbehoeften brengt. Niettemin was er een
groot verschil met de G. W. van 1814. Naast art. 143 toch werden
nog een tweetal andere bepalingen opgenomen, ni. de artt. 150
en 219, die wij zouden willen noemen de kiem der latere eigen
provinciale financiën.
I n de commissie voor de herziening van 1815 waren het de
Belgen, die den stoot tot het totstandkomen dezer bepalingen
hebben gegeven. De „Waterstaat" was een der vele punten, waarop
de inzichten van Noord en Zuid aanmerkelijk verschilden. De
Belgische leden konden zich niet vereenigen met het systeem der
G. W. van 1814, dat h. i. te veel overhelde naar de Fransche
centralisatie van het waterstaatsbestuur met daaraan verbonden
bekostiging der werken uit de centrale Rijkskas. Zij hadden gedurende de Fransche overheersching ondervonden, wat het zeggen
wilde voor de kosten van openbare werken te moeten afhangen
van den Minister in de hoofdstad. D a t provincie en streek geen
eigen fondsen hadden, was de groóte fout van het Fransche systeem
geweest, hetwelk de schoone Vlaamsche wegen had vernield en
geruïneerd. Zij wilden daarom terugkeeren tot de oude, beproefde
Belgische beginselen en het beheer der openbare werken weer
terugbrengen aan provinciale en stedelijke besturen, die daartoe
eigen financiën zouden moeten hebben 1 ). Bepaald moest daarom
ook worden, welke van de bestaande wegen en werken ten laste
van den Staat, welke ten laste van de provincie en welke ten laste
van anderen zouden zijn. Naast algemeene en gemeentelijke belastingen werden in dit verband provinciale belastingen en fondsen
noodig geacht. Ook zou men tot dekking der kosten aan de Staten
de opbrengst kunnen laten van tollen en dergelijke, op de wegen
en vaarten geheven 2 ).
Van de zijde der Hollandsche leden rees tegen deze voorstellen
verzet. Zij werden in strijd geacht met het systeem der centralisatie
van het waterstaatsbestuur en vooral ook met het systeem van
de eenheid der financiën, in de G. W. opgenomen. Een „provinciale" waterstaat met provinciale wegen en eigendommen zou het
heele systeem der G. W. veranderen en evenals eigen provinciale
') COLENORANDER I I U z . 360 en 361.
') Idem II blz. 356.
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belastingen naar de provincialiteit terugvoeren 1 ). Ook hier bleek
wederom het verschil in inzicht, dat bestond tusschen de Hollandsche en de Belgische leden der commissie, van wie de eersten
bevangen waren door de vrees voor den terugkeer der vroegere
provinciale souvereiniteit en de anderen souvereine provinciën,
gelijk het Noorden, nooit gekend hadden 2).
Het denkbeeld, dat de provinciën zelf zouden zorgen voor den
aanleg en het onderhoud van eigen werken en dat nader bepaald
zou worden, welke (bestaande) werken onder beheer der Staten
zouden worden gesteld, heeft ten slotte toch zijn plaats in de
G. W. veroverd. Art. 150 van 1815 bepaalde: „De Staten dragen
aan den Koning voor het onderhouden en aanleggen van zoodanige werken, als zij voor het belang van hunne Provincie nuttig
oordeelen. Zij kunnen de middelen daarbij voordragen, om daarin
geheel of ten deele ten koste der Provincie te voorzien. In geval
van goedkeuring, wordt aan hun het bestuur der werken en de
beheering der penningen opgedragen, onder de verpligting tot
rekening en verantwoording." Aan deze bepaling werd door art.
219 van het hoofdstuk „Van den Waterstaat" nog toegevoegd:
„De Koning na de Staten der Provincie gehoord, en het advies
van den Raad van State ingenomen te hebben, bepaald, welke
de werken zijn, die uit hoofde van gemelde onderscheiding3)
onder de beheering der Staten zullen worden gesteld, zoo wel als
de wijze, op welke in de betaling der onkosten van die werken
zal worden voorzien".
De provinciën zouden dus eigen waterstaatswerken te beheeren
krijgen en de middelen tot bestrijding der kosten dier werken
zouden, hetzij door de Staten ter goedkeuring worden voorgedragen
aan den Koning (art. 150), hetzij na verhoor der Staten door
den Koning worden aangewezen (art. 219). De aanvankelijk besproken eigen provinciale belastingheffing zóó, dat er naast de
Rijks- en de gemeentelijke belastingen provinciale belastingen
zouden zijn, is echter niet in de G. W. opgenomen. VAN MAANBN
<) COLBNBRANDER I I blz. 273, 393 en 511.
·) Idem blz. 346 en 541. Men denke hier ook aan den etrijd over de Gouverneure ( R A E P SAET). COLENBRANDER I I

blz.

347.

Ook

B U Y S t. a. p. I I

blz.

65.

') Zie art. 218 O. W. (werken, niet van zoodanig algemeen belang TOOT den Staat,
of om andere reden beter door de Staten beheerd).
2
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had zich ronduit tegen provinciale belastingen verklaard als „verstorend van alle financieele eenheid". Ook anderen waren van
dit gevoelen. Ofschoon VAN HOGENDORP zich niet even positief
uitte, achtte ook hij vaste provinciale financiën en een algemeene
provinciale kas niet gewenscht. „Geen kas om een kas", wat hij
zeer verkeerd noemde. Hij zag de oplossing in een aanvraag door
de Staten aan den Koning van de noodige fondsen (zelfs eigen
belastingen) voor bepaalde objecten, welk denkbeeld, zooals w\j
zagen, in de artt. 150 en 219 der G. W. is overgegaan 1 ). Het instellen van een provinciale kas schijnt velen niet aangelokt te
hebben, want ook RABPSAET teekent aan, dat (hoewel de Staten fondsen ter beheering zouden krijgen, toch) vermeden moest worden in het
betrekkelijke grondwetsartikel van „provinciale k a s " te spreken 2 ).
Dat de middelen, voor de kostendekking der werken aan te
wijzen, op de eerste plaats tollen, weggelden en dergelijke retributies zouden zijn, is niet met zoovele woorden in de G. W. gezegd, doch blijkt uit de beraadslagingen der commissie. Het was
de wensch der Belgen, dat zij tot dekking der kosten van de aan
te leggen en de over te nemen wegen de beschikking zouden hebben
over de opbrengst van de daarop geheven tollen, weggelden enz.,
en de commissie stond daar niet afwijzend tegenover 3 ). Ook is
die bestemming der retributies af te leideu uit art. 225 der G. W.
1815, welk artikel eveneens de vrucht is van den strijd der Belgen
in de commissie voor de decentralisatie van het waterstaatsbeheer.
De tollen op de Belgische wegen waren, naar zij meenden, te hoog
en daarom schadelijk voor hunne nijverheid. Zij wilden daarom
het beginsel in de G. W. neerleggen, dat tollen en dergelijke geen
object van algemeene financiën zouden zijn, d. w. z., dat zij niet
tot stijving der openbare kas zouden dienen en dus niet meer
mochten opbrengen dan voor het onderhoud der betrokken werken
noodig was 4 ). Naar zij opmerkten, was dit beginsel zelfs door
hun voormalige vorsten steeds bij de blijde inkomste bezworen
')

Zie COLENBRANDER II, t. a. p. blz.

357/358 en 3Θ3, 394 en

395.

HOGENDORP

bad

eerst gesproken van fondsen niet alleen voor werken van den waterstaat, maar ook voor
gebouwen en andere objecten, voor werken van openbaar nut. De tekst van art. 150 G. W.
is minder ruim. Vergel. nog de ontworpen redacties. COLENBRANDER II, blz. 389—391.
Zie ook den Franschen tekst van art. 150 G. W. 1815: „travaux on établissements".
') Zie journaal van RAEPSAET, afgedrukt in „Handelingen over de Grondwetsherziening" door BKLINTANTE te 's Hage 1842, 4e deel, blz. 396 en 403.
•) COLENBRANDER II, blz. 348, 356/7/8 en 394.
') Idem, blz. 539, 540 en 541.
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geworden 1 ). Ook op dit punt wisten zij, zij het niet zonder harde
woorden van beide zijden, hun zin door te zetten in dier voege,
dat weggelden e. d. uitsluitend zouden dienen tot dekking der
kosten van die wegen, waarop zij ontvangen waren, en dat hetgeen
op den eenen weg boven die kosten zou geïnd worden, zou worden
aangewend voor een anderen weg in dezdfde provincie (art. 225).
Per provincie gerekend, mochten weggelden e. d. dus niet meer
opbrengen dan in die provincie voor de wegen (resp. vaarten
enz.) noodig was, zoodat te hooge retributies verminderd zouden
worden 1 ).
Wanneer wij nu het bovenstaande in het kort samenvatten,
kunnen wij zeggen, dat de G. W. van 1815 voor de provinciën
de volgende financieele regeling bracht: als algemeene regel kwamen
de kosten van het provinciaal bestuur ten laste der Staatsbegrooting (art. 143) en werden mitsdien gevonden uit de algemeene
rijksmiddelen; alleen de kosten van de werken van de artt. 150
en 219 G. W. zouden buiten de Staatsbegrooting blijven; voor de
eerste, die van art. 150, konden met 's Konings goedkeuring bijzondere middelen van de eigen inwoners der provincie („ten koste
der provincie") geheven en onder beheer der Staten gesteld worden;
voor de laatste zou de Koning nadere middelen aanwijzen, op
de eerste plaats de voor die werken geheven rechten.
Deze regeling was niet onberispelijk, doch uit de omstandigheden geboren. Immers als het redelijk is de kosten van zuiver
provinciale werken met eigen provinciale middelen te dekken,
dan behooren ook voor de kosten van de andere, zuiver provinciale
belangen eigen provinciale middelen te worden gecreëerd, gelijk ook
2
BUYS ) opmerkt. De practijk heeft zich dan ook, gelijk later zal blij ken, anders ontwikkeld dan de grondwetgever van 1815 had bedoeld.
De kosten nu van het bestuur der Staten, die ter voldoening
aan art. 143 G. W. op de begrooting der Staatsbehoeften werden
gebracht, waren blijkens de staten van berekeningen, tot voorlichting van de Kamers gevoegd bij de ontwerp-staatsbegrooting
(voor 1815 enz.) 3 ), de navolgende:
O

COLENBRANDER II, blz.

539,

540 en

641.

·) Zie Buvs t. a. p. II, blz. 35.
') Omtrent de inrichting der Staatsbegrooting zie blz. 21, ') hierna.
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tractementen van den Gouverneur, Gedeputeerde Staten, griffier
en bureau-geëmployeerden; diverse reis- en verblijfkosten; bureaukosten: als druk- en bindwerken, licht, brandstoffen, briefporten;
kosten van schoonhouden en onderhoud (of huur) van localen
(ook huisvesting gouverneurs); kosten van onderhoud en aanvulling van meubelen; de tractementen van de arrondissementecommissarissen 1 ), benevens de kosten van militiecommissarissen
en militieraden en die van den geneeskundigen dienst.
Behoudens een enkele uitzondering waren alle geraamde kosten
bestuurskosten in den engeren zin van het woord. Van provinciale
werkzaamheid op eigen terrein is geen spoor te ontdekken. Slechts
voor een gedeelte der kosten dus van het provinciaal bestuur werd
op de Staatsbegrooting een plaats ingeruimd. Waarom onder deze
kosten ook gerangschikt werden die van militieraden en -commissarissen en van den geneeskundigen dienst, is niet duidelijk. Zy
waren geen kosten van het provinciaal bestuur 2 ).
De voordracht van genoemde kosten ging, zooals gezegd, uit
van de Staten. Overeenkomstig hun reglement, regelende krachtens
art. 152 der G. W. de wijze waarop wordt uitgeoefend het gezag
en de macht, aan de Staten bij en tengevolge van de G. W. gegeven 8 ), werd de begrooting dier kosten telken jare in de Julivergadering *) door Gedeputeerde Staten in ontwerp aangeboden
en door de Staten behandeld en vastgesteld. Zij werd vervolgens
den Koning toegezonden, die de kosten „in gevalle van goedkeuring" op de Staatsbegrooting bracht.
Den Koning was dus alle macht gegeven. De voorgedragen
kosten toch werden op de ontwerp-begrooting der Staatsbehoeften
gebracht als en zooals het hem behaagde, terwijl de Kamer het
') De provincie was verdeeld In arrondissementen, die ieder een arrondissementeoommlssaris hadden, rossorteerende onder den gouvomour. Later werden deze commis·
saliesen genoemd de provinciale ambtenaren. Intermediair tnsschen het provinciaal bestuur
en de gemeentebesturen.
') Pas in de tweejaarlljksche begrooting voor 1846 en 1847 zUn, naar aanleiding van
een opmerking In bet V. V. der Tweede Kamer, deze mlUtlekosten enz. yan die yan het
provinciaal bestuur afgezonderd.
') Voor Noord-Brabant zie artt. 35 (sub 6e) en 39 van het Reglement, goedgekeurd
en gearresteerd bij K. B. van 22 Juni 1817, litt. В, en 16 Februari 1818, nr. 20.
') De Staten vergaderden als regel slechte éénmaal per jaar. Voor Noord-Brabant zie
artt. 66 en 67 van het Reglement omtrent de zamenstelling der Staten, vastgesteld bij
K. B. van 2 April 1817, nr. 69 en van 30 Mei 1825, nr. 98.
In het BlMoegsel) t(ot) het Staatsblad en Officieel Journal van het Koningrijk der
Nederlanden, verzameld door J. PIEK VAN LANGEN, 12e deel, Ie stuk, 1825, blz. 49 e. v.,
vindt men afgedrukt het reglement omtrent de zamenstelling der Staten yan Holland
met de opmerking In een voetnoot, dat alleen dat van Holland is opgenomen, daar de
reglementen voor de verschillende provinciën alle hetzelfde waren. Verg. THORBEOKE:
t. a. p. II blz. 60, 97 en 113.
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recht van amendement miste. Talrijk zijn de gevallen, waarin de
Staten eerbiedig vroegen dezen of genen post toch te willen ramen
op het bedrag, reeds zoo dikwijls voorgedragen, doch telken jare
door den Koning verminderd 1 ). Meermalen ook werden voor
gedragen posten in het geheel niet goedgekeurd en dus van de
Staatsbegrooting geweerd, ja, zelfs gebeurde het, dat een post
op de begrooting werd gebracht, waarom niet gevraagd was, en
die het volgend jaar door de Staten weer werd voorgedragen met
de toehchting, dat hy was overgenomen uit de vorige begroo
ting 1 ).
Ook nadat de Staatsbegrooting was tot stand gekomen, hadden
de Staten over de sommen, daarop ten behoeve van het provinciaal
bestuur geraamd, nog geenszins de vrije beschikking. Immers voor
het beheer daarvan golden als voor alle andere op de Staats
begrooting geraamde posten de gewone regels der Rijkscomptabiliteit. Daar echter het provinciaal bestuur door andere organen
wordt uitgeoefend dan door die van den Staat, werden voor het
beheer der provinciale bestuurskosten nog enkele speciale regels
gegeven. Dit geschiedde elk jaar opnieuw bij een afzonderlijk
К. В., óók toen, te beginnen voor 1820, de Staatsbegrooting voor
de gewone uitgaven werd vastgesteld niet elk jaar, doch voor tien
jaren, en tòèn, zoowel voor de begroeting der gewone als voor
die der buitengewone uitgaven 2 ).
Aanvankelijk werden bij dat jaarlijks terugkeerende K. B. de
gespecificeerde staten, die bij de samenstelling der Staatsbegrooting 3) tot grondslag voor de berekening van de kosten van het
provinciaal bestuur gediend hadden, vastgesteld als de „provinciale begrootingen" 4) voor het betrokken jaar. Later werd het
') Zie de Resolutieboeken der Staten van Noord-Brabant over 1815 enz.
•) Zie b.v. bet E. B. van 17 April 1819, nr. 1. de K. Bn. van 25 Joli 1820, nr. 53
(begroeting gewone uitgaven) en nr. 54 (begrooting buitengewone uitgaven), het E. B.
van 2 Maart 182Θ, nr. 12Θ en dat van 1 Maart 1841, nr. 76.
') De Staatsbegrooting werd destijds vastgesteld in éón wet, die voor elk departement
(elk hoofdstuk) één totaalsom aanga!, dus zonder verdeeling in afdeelingen en artikels.
Deze verdeeling was wel gemaakt in de verschillende staten van berekeningen, ЪЦ de
ontwerp-begrooting gevoegd.
Pas sinds de Q. W. van 1840 (art. 125) bestaat de Staatsbegrooting uit verschillende
wetten. De uitgaven van ieder departement vormen een afzonderlijk hoofdstuk. Bik
hoofdstuk wordt bij afzonderlijke wet vastgesteld. Bi) do tweejaarlijksche begrootingen
voor 1844 en 1845 is men begonnen in elke begrootingewet te verwijzen naar den staat
van berekeningen, die bij de wet werd afgedrukt.
Eerst voor het Jaar 1850 ie elk hoofdstuk, dus elke wet zelf, onderverdeeld in ftfdoe
ingen en artikels.
') Dit was een geheel verkeerde benaming. Van provinciale begrooting was geen sprake;
de koeten der provinoie vormden een onderdeel der Staatsbegrooting.
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vaststellen van „provinciale begrootingen" nagelaten 1 ), omdat die
vaststelling geacht kon worden reeds te hebben plaats gehad bij het
К. В., dat de jaarlijksche gewone huishoudelijke begrooting voor het
departement van Binnenlandsche Zakenen Waterstaat arresteerde 2 ).
Tevens werden bij het jaarlijksche K. B. de bedragen, op de
begrooting als kosten van het provinciaal bestuur geraamd, overeen
komstig de regelen der comptabiliteit ter beschikking gesteld van
de provinciale autoriteiten, zonder welke beschikbaarstelling de
begrooting een doode letter zou geweest zijn. Deze beschikbaar
stelling of autorisatie des Konings omvatte niet steeds het geheele
bedrag, op de Staatsbegrooting uitgetrokken. De Koning kon zich
een bepaald bedrag op een post voorbehouden, waaruit later zoo
noodig geput kon worden tot aanvulling der aanvankelijk beschik
baar gestelde bedragen.
De evenbedoelde provinciale autoriteiten waren de Gouverneurs
en de Staten en derzelver Gedeputeerden. De eersten beschikten
over den post voor hunne reis- en verblijfkosten, de bureaukosten
en de kosten van het schoonhouden; de Staten en hunne Gedepu
teerden over de andere posten met uitzondering van de posten
voor de tractementen 8 ) en andere vaste uitgaven, waarin de
Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat rechtstreeks
voorzag. Naderhand werd de post voor reis- en verblijfkosten
van den griffier en de bureau-geëmployeerden en enkele andere
kosten gesteld ter beschikking van den Gouverneur en de Staten
gezamenlijk, terwijl nog later 4) werd bepaald, dat over de gelden,
bestemd voor het onderhoud van localen en meubelen, niet meer
door de Staten, doch door den Gouverneur zou worden beschikt,
zoodat het leeuwenaandeel aan den Gouverneur was toebedeeld.
De betalingen op de beschikbaar gestelde gelden geschiedden
naar aanleiding van de declaraties, goedgekeurd door den Gouverneur resp. de Staten of hunne Gredeputeerden en doorgezonden
aan den Minister, die voor de betaling zorgde overeenkomstig de
bestaande verordeningen omtrent de beheering van 's Rijks uit') Zie bet K. B. -ran 18 Juli 1821, nr. 110.
•) Vergel. artt. 137 е. т. топ het Ale- Reglement wegene het beheer der geldmiddelen
In het Rijk. Bijvoegsel tot het Staatsblad en Officieel Journal als voren, 12e deel, 2e stuk, 1825,
blz. 249 е.т.
') De tractementen van de geemployeerden ter griffie werden geregeld door den GouTemeur (art. 23 zijner Instructie).
·) Zie het E. B. van 16 Juli 1817, nr. 71.
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gaven. Daar de wet op de Algemeene Rekenkamer van 1814, S. 76,
het preventief stelsel huldigde a ), kon de betaling pas plaats hebben
nadat de Rekenkamer over de wettigheid der uitgave had beslist.
Het eindcijfer van het beschikbaar gestelde was als het maximum
aan te merken. Nochtans was overschrijving van een overschot
naar een anderen post (artikel) van hetzelfde kapittel (onderdeel)
geoorloofd, terwijl voor overschrijving van het eene op het andere
kapittel (onderdeel) toestemming van den Minister, en later van
den Koning, noodig was.
Het bovenstaande betreft de kosten van het provinciaal bestuur, bedoeld in art. 143 der G. W. Aan het bepaalde bij artt.
150 en 219 der G. W. werd niet aanstonds uitvoering gegeven.
De bestaande fmancieele regeling voor de provinciën had echter
niet de instemming der Regeering. Zij had zelfs het plan daarin
groóte veranderingen aan te brengen. Dit bleek in October 1819,
toen zij bij de Kamer enkele wetsontwerpen indiende, waarbij ter
uitvoering van art. 122 e. v. der G. W. met ingang van 1820 zou
worden ingevoerd de spütsing der begrooting van uitgaven van
den Staat in twee afdeelingen of begrootingen: de eerste, bevattende de vaste, voortdurende uitgaven (de „gewone"), geldende
voor 10 jaren; de tweede, bevattende de overige, de onzekere,
telken jare wisselende uitgaven (de „buitengewone"), geldende
voor één jaar.
In de rede 2) van den Minister van Financiën bij gelegenheid
van het indienen van deze ontwerpen werd medegedeeld, dat om
tot bezuiniging der uitgaven te komen, het mede de bedoeling
was verschillende uitgaven van de Justitie, het Binnenlandsch
Bestuur, den Waterstaat en het Publiek Onderwijs, welke tot nog
toe op de Staatsbegrooting waren geraamd, uit die begrooting te
lichten en op het voorbeeld van de vroegere departementale uitgaven 3) ten laste der provincie te brengen. Ter bestrijding van
deze uitgaven 4) en tevens van de hiervoor genoemde kosten van
') Ook de nieuwe wet van 1820, S. 15. behield dit eteleel.
•) Zie Handelingen Tweede Kamer dd. October 1819.
') Zie de Staateregollng van 1801, blz. 3 hiervoor.
') In de afdeelingen der Kamer werd berekend, dat ongeveer ƒ β.000.000 op de schouders
der provinciën zou worden gelegd; alleen voor Justitie werd voor Noord-Brabant op ruim
ƒ 200000,— gerekend (zie de Bijlagen der Handelingen).
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het bestuur der Staten 1 ) ) die echter op de Staatsbegrooting zouden
geraamd blijven, zou het Rijk van zijne 23 opcenten op de grondbelasting, de personeele en de meubilaire belasting er 8 aan de
provincie afstaan, totdat de definitieve middelen op voordracht
der Staten van elke provincie zouden zijn goedgekeurd. Verder
zouden nog 2 opcenten op die belastingen worden afgezonderd
tot vorming van een fonds om daaruit aan de provinciën, die
het zouden behoeven, eene tegemoetkoming te verleenen. Verwacht werd, dat de gehoopte bezuiniging zou worden verwezenlijkt doordat de Staten, als plaatselijke autoriteiten met den toestand beter bekend, gemakkelijker en met minder kosten in de
hun toevertrouwde belangen zouden kunnen voorzien. Tegelijkertijd
zou uitvoering gegeven worden aan de bepalingen der G. W.
t. a. v. de waterstaatswerken en wegen. Met het overdragen daarvan aan de Staten zouden tot goedmaking der kosten aan hen
worden afgestaan de afzonderlijke inkomsten, welke met het onderhoud dier werken en wegen in verband stonden.
Tegen dit geheel nieuwe financieele stelsel voor de provincie
werden in de afdeelingen der Kamer vele bedenkingen geopperd.
Men achtte het in strijd met art. 143 der G. W., dat de kosten
van het bestuur der Staten, die alleen pro forma op de Rijksbegrooting geraamd bleven, gedekt zouden worden door genoemde
opcenten, zoodat zij ten laste van de inwoners der betrokken
provincie en niet meer ten laste van de algemeene kas zouden
komen. Dit laatste was echter een eisch van genoemd art. 143.
En deze eisch gold evenzeer voor de andere kosten, die men op
de provincie wilde afwentelen. Ook deze andere kosten behoorden
als kosten van het bestuur der Staten op de Rijksbegrooting te
blijven en mitsdien te worden gevonden uit de algemeene belastingen, opgelegd door gemeenschappelijk besluit van Koning
en Staten-Generaol. Slechts in twee opzichten leed art. 143,
naar men meende, uitzondering. Eerstens voor wat betreft de
uitgaven der werken van art. 150, waarin op voorstel der Staten
zelf geheel of gedeeltelijk ten koste der provincie zou worden voorzien door middelen, door de Staten voor te dragen, en tweedens
') Onder deze kosten waren toen niet gerangschikt de traktementen -van den Qonverneur, zijne reis- en verblijikosten, noch de kosten van militlecommissarleeen en militieraden en van den geneeskundigen dienst. Al deze kosten waren Ingedeeld bij de kosten
тап het Ruk.
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wat aanging de werken en wegen, door den Koning als van provinciaal belang of om andere redenen beter onder bestuur der
Staten te stellen en te hunnen laste te brengen, behoudens de
bestemming daarvoor van de ontvangsten ter zake dier werken
en wegen. Overigens waren de kosten van het bestuur der Staten
ten laste der Staatsbegrooting, terwijl art. 150 der G. W., dat een
exceptioneel karakter had, ook niet tot andere uitgaven mocht
worden uitgebreid. Daarenboven waren de op de provincie af te
schuiven kosten — aldus nog steeds de afdeelingen der Kamer —
kosten voor het algemeen belang. Zeer zeker waren als zoodanig
aan te merken de kosten der rechtspleging. Bovendien, of de door
de wet eenmaal vastgestelde salarissen der rechterlijke macht al
werden betaald door de zorg der Staten, dit kon volgens de
afdeehngen geen bezuiniging of vereenvoudiging opleveren.
Wel zou dit door het onmiddellijk toezicht der Staten nog
te bereiken zijn voor de onderhoudskosten van gevangenissen,
voor transport- en voedingskosten der gevangenen. Ook werden
in de afdeelingen moeilijkheden verwacht van het instellen
van eigen provinciale belastingen naast Bijks- en gemeentelijke
heffingen.
Bovenstaande opmerkingen heten niet na op de Begeering
indruk te maken. Nog vóór de behandeling der ontwerpen in
de Kamer diende zij een tweetal nieuwe ontwerpen in, waarbij
op het voornemen om boven en behalve de kosten van de werken
van art. 219 der G. W. nog verschillende andere uitgaven op de
provinciën af te wentelen, werd teruggekomen. Aan de Kamer
werd nu de keus gelaten tusschen de laatste en de eerste ontwerpen. Ter verdediging van het denkbeeld der Begeering om
speciale uitgaven ten laste der provincie zelf te brengen, werd
namens haar bij de behandeling in de Kamer nog gezegd, dat
de artt. 150 en 219 der G. W. genoeg te kennen gaven, dat er
meer uitgaven van dien aard konden zijn, in overeenstemming
nl. met enkele Fransche wetten, welke op de Hollandsche departementen toepasselijk waren geweest.
De Kamer verwierp echter met de oorspronkelijke ook de nieuwe
ontwerpen, de laatste omdat zij grootere bezuiniging en een andere
verdeeling tusschen de tienjaarlijksche en de éénjaarlijksche uitgaven wenschte. Pas in 1820 zag de Begeering haar vierde voorstel
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aangenomen, nadat ook nog een derde in de afdeelingen om dezelfde redenen geen genade gevonden had.
De uitgaven, welke aanvankelijk door de Regeering voor de
provinciën bestemd waren geweest, werden dus op de Staatsbegrooting gehandhaafd. Voor de provinciën bleef het derhalve
in 1820 bij het bestaande nochtans behoudens twee verschilpunten.
Eerstens werden tengevolge van de splitsing der begrooting in
een tienjaarlijksche en een éénjaarlijksche ook de kosten van het
provinciaal bestuur over deze twee begrootingen verdeeld. De
éénjaarlijksche bevatte voor de provinciën de (niet-jaarlijksche)
kosten van onderhoud van localen en van onderhoud en aanschaffing van meubelen, nieuwe tractementen, tractementsverhoogingen,
de kosten van handhaving van het nieuwe maten- en gewichtenstelsel, enz., als zijnde wisselende, niet-vaste kosten van het provinciaal bestuur. Alle andere kosten der provincie kwamen op de
andere, de tienjaarlijksche begrooting 1 ).
Een tweede, gewichtiger verschilpunt met den toestand van
vóór 1820 was, d a t de kosten van verschillende waterstaatswerken
en wegen overeenkomstig art. 219 der G. W. ten laste van de
provinciën zouden komen en dus niet meer op de Staatsbegrooting
waren uitgetrokken. Bij de begrootingswet voor 1820—1830 had
de Koning zijn voornemen om tot uitvoering van art. 219 der
G. W. over te gaan, bereids kenbaar gemaakt. Daar het verzet
der Kamer zich niet gericht had tegen deze kostenoverdracht, aJs
zijnde in overeenstemming met de G. W., werd het einde der
begrootingsdebatten niet afgewacht. Bij K. B . nl. van 17 December 1819, nr. 1 *), werd, ter uitvoering van de artt. 218 en 219
der G. W. en „in aanmerking nemende, dat de toepassing van
het gestatueerde ten slotte van hetzelve niet weinig zal kunnen
toebrengen t o t vereenvoudiging der administratie en de bevordering van plaatselijke aangelegenheden, zonder aan de algemeene
belangen nadeeUg te wezen", met ingang van 1 Januari 1820
aan de Staten der betrokken provinciën overgedragen s ) het beheer
0 De Staten Ыетеп Ьшше raming van die kosten per jaar indienen, hoewel die kosten
door de begrootingswet al voor tien jaren waren vastgesteld. Daarop volgde later de
„beechikbaareteUing" bij K. B. Verg. blz. 22 hiervoor.
') Zie Wetten (enz.) op den Waterstaat in Nederland, met aanteekeningen van J. F.

VAN DEN BOOGAARD, den Haag, 1858, blz. 177.

') De overdracht had niet de instemming van alle provinciale besturen. Verg. J hr. Mr.
Dr. B. R. DE ROT VAN ZUIDEWUN, ac. proefschrift: Het provinciaal wegenbeheer in
Noord-Brabant, 1915, bis. 9 e. v.
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van verschillende waterstaatswerlcen alsmede de voorziening in het
bekostigen daarvan.
Van dit K. B. en van de daarbij behoorende „Reglementaire
Verordeningen" laten wij, voor zoover voor ons onderwerp van
belang, de hoofdzaken hier volgen.
Tot vinding der kosten, zoo voor gewoon en buitengewoon
onderhoud als voor het aanleggen en voltooien van nieuwe wer
ken, waar dit op voordracht der Staten door den Koning dienstig
en noodig was geoordeeld, werden aan de Staten afgestaan de
baten en inkomsten van al de overgedragen werken (sluis-, brug-,
tol- en weggelden 1 ) J boeten en alle andere voordeelen, gelijk die
tot dan toe door het Rijk waren genoten) onder verplichting om
rekening en verantwoording te doen op de wijze en in den vorm,
door den Koning t e bepalen (artt. 4 en б van het К . В.).
Indien de afgestane inkomsten in eene provincie niet toereikend
mochten zijn ter bestrijding der kosten, zouden de Staten aan
den Koning de middelen voordragen, die zij het meest geschikt
achten tot vinding van het tekort. Bij die voordracht was er o. m.
op te letten, dat zij niet den in-, uit- en doorvoer van andere
provinciën belemmerden 2 ). Voor en aleer tot andere en buitengewone middelen de toevlucht kon worden genomen, moest worden nagegaan, of het doenlijk en raadzaam was het tekort t e
dekken door verhooging van bestaande brug-, weggelden en dergelijke. Was dit niet mogelijk, dan was de voorkeur te geven
aan die middelen, „die plaatselijk, stedelijk en gemeentelijk geheven, door de gevestigde ontvangers ingevorderd en verantwoord,
door de bestaande ambtenaren en geëmployeerden gesurveilleerd
en alzoo zonder nieuwe kosten van aanbelang en zonder noodeloozen omslag kunnen worden gepercipieerd" (artt. 21 en 22
Regi. егог.).
Vóór 1 Augustus van elk jaar boden de Staten den Minister
hunne specifieke begrooting aan van de kosten en de baten der
verschillende werken voor het volgend jaar. Zij voegden daarbij
eene berekening en verslag van ontvang en uitgaaf „met daaruit
getrokken batelijk of schadelijk saldo en voor memorie gebrachte
posten, die t e betalen of t e innen overig blijven".
•) Zie blz. 18/10 hiervoor.
*) Zie art. 147 G. W. 1815.
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Verboden was hun voor bedoelde werken of voor eenig ander
geval eene „algemeene veel mm zoogenoemde provinciale k a s " te
vormen. Alle inkomsten, hetzij die, door het Rijk afgestaan, hetzij
de bovenbedoelde nieuwe middelen, behoorden daarom door de
ontvangers derzelve gestort te worden in de kassen der ontvangersgeneraal 1 ) en particulier 1) van het Rijk en aldaar ter beschikking te blijven van de Staten (art. 24 Regi. Veror.). De ontvangersgeneraal openden van alle ontvangen en betaalde gelden eene
afzonderlijke rekening en zonden maandelijks aan de Staten eene
gespecificeerde opgave van de gelden, voor dat college ontvangen
(art. 25 R. V.).
Het verbod van art. 24 was natuurlijk een uitvloeisel van de
gedachtenwisseling in de Herzienmgscommissie van 1815. De
provincie mocht geen algemeene kas hebben, was daar gezegd 2 ).
En de woorden „provinciale kas" had de commissie zelfs opzettelijk
vermeden 2 ). Vandaar in het artikel de zinsnede „(en nog) veel
min(der een) zoogenoemde provinciale kas".
Het schijnt ons toe, dat art. 24 te ver ging. De Herzieningscommissie vermeed te spreken van provinciale kas om niet de
gedachte te wekken, dat er een provinciale kas zou zijn gelijk er
een gemeentekas was. Wat de commissie niet wilde, was het vormen van fondsen voor de behoeften van de provincie in het algemeen gelijk dat in de gemeente het geval was. Alleen voor bepaald
omschreven behoeften, b.v. voor de werken van art. 150 der G. W.,
zou de provincie fondsen kunnen erlangen.
Met de bedoeling van de commissie zou het dus niet in strijd
geweest zijn, indien de penningen voor die bepaalde behoeften in
handen van de Staten gekomen waren en dezen daarmede een
kas gevormd hadden. E n dat dit ook niet in strijd was met de
G. W., blijkt uit de bewoordingen van art. 150, waar letterlijk
gezegd wordt, d a t aan de Staten „de beheering der penningen
(wordt) opgedragen, onder de verpligting t o t rekening en verantwoording". Werd met deze woorden iets anders bedoeld dan dat
de Staten de penningen in handen zouden krijgen en dus ook
een kas, zij het een speciale kas, zouden hebben?
>) De ontvangers-genoraal waren die, gevestigd In de hoofdplaateen der provinciën;
de andere waren de ontvangers-particulier.
') Zie bli. 18 biervoor.
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Verder was in art. 28 der Regi. егог. bepaald, dat de Staten
pas finale betaling bevolen, nadat de stukken door de Algemeene
Rekenkamer verevend waren, en in art. 33, dat de ontvangergeneraal van zijne ontvangsten en uitgaven voor de Staten jaar
lijks afzonderlijke rekening en verantwoording had te doen. Zyne
rekening werd voorloopig verevend door de Staten en finaal ge
sloten door de Algemeene Rekenkamer. Op deze bepalingen komen
wij in een ander verband terug 1 ).
Het K. B. van 17 December 1819, nr. 1, werd spoedig gevolgd
door een ander van gelijke strekking. Bij K. B. nl. van 9 April
1820, nr. 133 2) werden ook de groóte wegen (vermeld in het tableau
van het K. B. van 25 Juli 1816, nr. 49) en de daarin gelegen
bruggen enz. in beheer overgedragen aan de onderscheidene provinciën, waardoor die wegen loopen, en zulks tegen genot van
vaste, bepaalde sommen.
Op het beheer en de administratie dezer groóte wegen waren
ook van toepassing alle bepalingen van het zooeven besproken
K. B. van 17 December 1819 en de daarbij behoorende Reglementaire Verordeningen, voor zoover daarvan niet werd afgeweken.
Daarenboven werden nog bij een tweetal K. Bn. van 10 Mei 1820,
nre. 2 en 3 8) nadere reglementaire verordeningen ter zake der
groóte wegen gegeven o. a. omtrent den tijd van indiening en de
inrichting van een specifieke begrooting van de kosten voor een
volgend jaar. Deze begrooting, in te dienen in October, mocht
in totaal niet hooger zijn dan die van het vorig jaar. Indien de
raming door omstandigheden hooger mocht loopen of andere
werken dan die van gewoon onderhoud noodig mochten zijn, werd
een afzonderlijke begrooting ingezonden, welke tevens de middelen
om de hoogere kosten te bestrijden moest aanwijzen. Deze middelen
konden bestaan hetzij in de overschotten van een vorig jaar
hetzij in door de Staten voor te dragen speciale middelen, gelijk
dit was voorgeschreven in het genoemde K. B. van 17 December
1819. De beslissing stond aan den Minister, van wien echter beroep
open stond op den (nog in persoon regeerenden) Koning.
') Zie blz. 66 е. т. hlema.
') Zie VAN DEN BOOOAABD t. a. p., blz.

•) Idem blz. 201 en 206.
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I n Maart volgde jaarlijks een administratieve 1 ) rekening en
verantwoording van de Staten aan den Minister omtrent het gebruik van de toegestane fondsen van het afgeloopen jaar. Ook
hier stond bij verschil beroep open op den Koning. Ten slotte
trekt ook hier weer de aandacht het voorschrift, dat ook van de
sommen, voor de wegen te ontvangen, geen bijzondere kas door
de Staten mocht worden gevormd (art. 1 K. B. 10 Mei 1820, nr. 3).
De hier genoemde K. Bn. van 9 April 1820, nr. 133 en van
10 Mei 1820, nrs. 2 en 3, werden bij die van 13 Maart 1821, nrs.
73, 76 en 76 2) herzien. Blijkens het eerstgenoemde werden toen
alleen de groóte wegen der tweede klasse onder beheer der Staten
gebracht, terwijl de twee andere besluiten verandering brachten
in die van 10 Mei 1820. Voor ons doel behoeven de veranderingen
geen nadere bespreking.
Zooals reeds gezegd, werden in het K. B. van 17 December
1819, nr. 1, de aan de Staten afgestane baten en inkomsten van
al de overgedragen werken behalve voor het onderhoud dier werken
ook bestemd voor het aanleggen en voltooien van nieuwe werken,
waar dit op voordracht der Staten dienstig en noodig werd geacht.
Hiermede werd dus tevens voor de toepassing van art. 150 der
G. W. een algemeene regeling getroffen. Hoewel de redactie van
dit artikel ten aanzien van de voorziening in de noodige middelen
afwijkt van die van art. 219 G. W. — art. 150 veronderstelt een
regeling voor ieder geval afzonderlijk — kan de bevoegdheid tot
het maken eener algemeene regeling o. i. practisch niet geacht
worden buiten 's Konings bevoegdheid gelegen te hebben.
In bovenstaande K. Bn. van 1819 en 1820 hebben wij dus de
bepalingen ontmoet, die het eerste aanzijn gaven, zij het op bescheiden schaal, aan proviiwiale fondsen. Er zouden dus voortaan
zijn naast de provinciale uitgaven op de iSiaatebegrooting provinciale begrootingen van inkomsten en uitgaven, althans voor
waterstaatswerken ').
Toen de Regeering in 1819 haar denkbeeld ontvouwde van
') Aldas genoemd ter ondersoheidlng van de rekening van bet geldelijk beheer van
den rekenpllchtlge (den ontvanger-generaal).
') Zie VAN DEN BOOGAARD t. a. p. blz.

213 t/m

224.

') De begrooting werd Inderdaad genoemd „provinciale begrooting voor den provincialen waterstaat"; zie Bijv. t. S. alsvoor. PIEK VAK LANGEN. 0e deel, Ie stuk, 1822, blz. 394.
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eigen uitgaven en inkomsten der provincie op ruimere schaal,
beriep zij zich op de bepalingen der G. W. voor evenbedoelde
werken en wegen, welke bepalingen naar hare meening juist in
de richting van eigen financiën der provincie wezen. Dit denkbeeld heeft zij niet meer losgelaten; binnen twee jaren na haar
eerste pogen bracht zij het andermaal voor de Kamer.
Den len Mei 1821 werd een wetsontwerp ingediend betreffende
het stelsel van 's Rijks belastingen 1 ). Daarin wordt een artikel
aangetroffen voor ons onderwerp van bijzonder belang. Wij bedoelen art. 14, luidende als volgt:
„Ter bestrijding der uitgaven van provinciaal belang of der
kosten van zoodanige andere onderwerpen, als met het algemeen
belang in verband staande, t o t bezuiniging en vereenvoudiging in
de administratie aan het bestuur der Provinciale Staten gedemandeerd zijn of mogten worden, zullen 6 opcenten geheven worden
op de hoofdsom der belastingen op de gebouwde en ongebouwde
eigendommen en óp het personeel. Voorschreven opcenten zullen
in iedere provincie uitsluitend bestemd zijn tot uitgaven tot die
provincie betrekkelijk, zonder dat immer een algemeen fonds van
deze opcenten kunne worden gemaakt. De aanvrage tot gebruik
derzelve opcenten, door de Provinciale Staten te doen, zal moeten
geschieden met opgave der objecten, tot welker bestrijding de
aangevraagde sommen zullen moeten dienen, en onder zoodanige
verantwoording als door Ons zal worden voorgeschreven.
De genoemde opcenten zullen, in allen gevalle, gelijktijdig met
de hoofdsommen door 's Rijks ambtenaren gepercipieerd worden."
In de bewoordingen van den aanhef van dit artikel beluisteren
wij aanstonds het geluid der begrootingswet voor 1820—1830.
De memorie van toelichting op het ontwerp komt rond voor de
zaak uit. „Tot hiertoe", zegt zij, „hebben de Provinciale Staten
geene fondsen ter beschikking, waaruit de kosten kunnen worden
goedgemaakt van zoodanige onderwerpen als aan hunne administratie zijn toevertrouwd." Na opgemerkt te hebben, dat de
inkomsten der werken en wegen, krachtens art. 219 der G. W.
aan de Staten ter beheering gegeven, niet altijd voldoende zijn
voor het onderhoud en de verbeteringen daarvan, vervolgt de
') Zie Handelingen Tweede Kamer 1820/1821.
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memorie: „Daarenboven bestaat het oogmerk om aan de Provinciale Staten over te dragen het beheer van uitgaven voor verschillende onderwerpen, die meer in het provinciaal belang zijn, althans
om deze van de buitengewone ( = éénjaarlijksche) begrooting te
doen wegvallen." Hierbij wordt dan wederom gewezen op de bezuiniging, die door het toevertrouwen van verschillende belangen
aan locale autoriteiten, te verkrijgen zouden zijn: „De Provinciale
Staten, over als het ware eigen fondsen kunnende beschikken,
zullen dezelve tot het meeste belang hunner provincie aanwenden;
in elke provincie zyn aanmerkelijke verbeteringen te maken, hiertoe
zal een provinciaal fonds veel kunnen bijdragen; hetzelve zal meer
doelmatig worden besteed en de schatkist zal daarbij het voordeel
hebben van niet meer alle uitgaven te moeten dragen, welke,
als onvermijdelijk opgegeven, somwijlen alleen een plaatselijk
belang hebben."
Hoewel het artikel slechts een onderdeel vormde van het nieuwe
Rijksbelaetingstelsel, dat als geheel tot uitvoerige behandeling
aanleiding gaf, bleef het daarin vervatte nieuwe financieele systeem
voor de provinciën niet onbesproken, in de afdeelingen evenmin
als bij de beraadslaging.
Om verschillende redenen werd art. 14 in strijd met den
geest der G. W. geoordeeld. Deze — aldus werd geredeneerd —
zegt nergens, dat de provinciën een afzonderlijke kas en afzonderlijke belastingen zullen hebben. Uit de artt. 150 en 219 is het
niet af te leiden. Hiermede en met andere bepalingen verdraagt
zich ook geenszins het voorschrift om voor alle provinciën β op
centen te heffen, onverschillig of zij die noodig hebben of niet,
en zonder dat de Staten daartoe het voorstel hebben gedaan,
dan wel ter zake gehoord zijn, en zonder dat de Raad van State
van advies heeft gediend. Ook is in art. 219 alleen sprake van
waterstaatswerken, terwijl het ontwerp spreekt van kosten van
andere onderwerpen, die met het algemeen belang in verband
staan. Onderwerpen van algemeen belang — aldus werd ander
maal opgemerkt — behooren ten laste der algemeene kas te blijven.
Laat men die kosten door de provincie betalen, dan is er geen
vermindering van uitgaven, maar alleen een verplaatsing van
cijfers.
Van andere zijden werd het nieuwe beginsel in art. 14 toege-
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juicht en vond het bijval, dat er nu op eenvoudige, eenvormige
wijze en zonder aanmerkelijke kosten — door het opcentenstelsel —
fondsen beschikbaar kwamen voor uitgaven van enkel provinciaal
belang, die niet meer ten laste van 's Lands schatkist behoefden
te worden gebracht. Niemand minder dan het lid der Kamer,
G. K. VAN HOGENDORP, sprak zijn ingenomenheid uit met het
artikel, dat hij noemde „un avantage politique et administratif,
que je ne dois passer sous silence". De provinciale besturen zouden
— aldus VAN HOGENDORP — nu een eigen kas krijgen en de
kosten dekken van werken van plaatselijk ( = niet algemeen, in
casu provinciaal) belang, een voordeel, waarnaar reeds lang verlangd was en dat geheel in overeenstemming was met den geest
der G. W.
Ditmaal kreeg de Regeering haar zin. Het ontwerp werd met
55 tegen 52 stemmen door de Tweede Kamer aangenomen, erlangde
ook in de Eerste Kamer eene meerderheid en werd tot wet verheven den 12 Juli 1821 (S. 9).
Toch was de strijd omtrent het beginsel van genoemd art. 14
nog niet uitgestreden. Dit bleek spoedig, bij gelegenheid van
de behandeling van het ontwerp der éénjaarlijksche Staatsbegrooting voor 1822. Het eindcijfer dezer begrooting was aanmerkelijk lager dan dat van het vorig jaar o. m. omdat men ter
uitvoering — ter eerste uitvoering — van art. 14 een bedrag van
ruim ƒ 795000,—, tot dan op de Staatsbegrooting geraamd, aan
de provinciën ter dekking had overgelaten. In dit bedrag waren
begrepen op de eerste plaats eenige der algemeene gerechtskosten 1 ),
voorloopig geraamd op ruim ƒ 138000,— ; verder de kosten van
het bestuur der provinciën, voor zoover tot nog toe geraamd op
de buitengewone ( = éénjaarlijksche) begrooting, ten bedrage van
ruim ƒ 150000,— (verhoogde en nieuwe tractementen, reis- en
verblijfkosten en meubilair) en eindelijk de onderstanden aan
vondelinghuizen, aan gestichten tot wering der bedelarij, verzor') In de Bijlagen der Handelingen van de Tweede Kamer 1821 /22 (blz. 171) treft men de
volgende omschrijving dezer kosten aan: „De noodige koeten tot bet dagelljkeche onderhoud
en kleine herstellingen der gebouwen, door de Hoven van Assises en Regtbanken bezet
wordende, zoowel als van de gevangenissen; de huren van die gebouwen, de koeten van
aankoop en onderhoud van meubelen, de kleine uitgaven van de Regtbanken van Beraten
Aanleg, van Koophandel, van Enkele Politie en van de Vredegeregten, gelijk mede de
schrijfbehoeften en kleine uitgaven van de Regenten der gevangenissen. Eindelijk de
kosten van de verhuizing en verplaatsing der Regtbanken."
3
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ging van behoeftigen en krankzinnigen, tot een bedrag van ruim
ƒ 606000,—, als „onderwerp van algemeen belang, naar luid van
art. 14 tot bezuiniging en vereenvoudiging in de administratie aan
de Staten over te laten".
Thans wist de Kamer derhalve, welke uitgaven men voor de
provincie bestemd had, en was aan de vroegere onzekerheid op
dit punt een einde gekomen. Ook bleek uit de gegeven cijfers,
dat men zich de overdracht van uitgaven op de provinciën heel
wat bescheidener had voorgesteld dan twee jaren geleden in 18191).
Voor- en tegenstanders uitten nogmaals hun gevoelen. Het
ongrondwettige der overheveling op de provincie werd andermaal
bestreden en staande gehouden a ).
Geredeneerd werd: óf de artt. 160 en 219 moeten worden beschouwd als uitzonderingsbepalingen op het elders gegeven verbod
om provinciale fondsen te creëeren tot dekking van uitgaven van
provinciaal belang, óf zij bewijzen naar analogie de mogelijkheid
van het scheppen van dergelijke fondsen in het algemeen. Een
dergelijke uitdrukkelijke verbodsbepaling werd gezegd niet te
bestaan, zoodat de tweede stelling moest worden aangenomen.
Hiervoor werd verder een historisch bewijs aangehaald. De
Unie van Utrecht met hare provinciale souvereiniteit werd in
1796 vernietigd. Daarop volgde de reactie en ten slotte de FranschKeizerlijke centralisatie. De G. W. van het nieuwe Nederland
heeft beide uitersten willen vermijden: aan den eenen kant een
krachtig stelsel van monarchie in de plaats van de vroegere
bondgenootschappelijke regeering, aan den anderen kant het dagelijksch beheer van plaatselijke en gewestelijke aangelegenheden
met toezicht van den Souverein in handen van plaatselijke en
gewestelijke gezaghebbers. Bij dezen geest en bedoeling der Staatsregeling past — aldus werd gezegd — het bestaan van provinciale
fondsen onder beheer der Provinciale Staten.
Dit wat het stelsel in het algemeen betrof.
De speciale uitgaven, die de Koning in 1822 aan de provincie
wilde overlaten, werden verdedigd als volgt: Wel bepaalt art. 127
der G. W., dat de uitgaven van ieder departement een afzonderlijk
hoofdstuk der algemeene begrooting uitmaken, doch de G. W.
>) Zie blz. 23 hiervoor.
•) Zie Handelingen der Tweede Kamer 1821/1822.
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heeft niet afgebakend, welke uitgaven behooren tot die van algemeen belang en welke tot die van zuiver provinciaal belang. Dit
is overgelaten aan de wet. De G. W. verhindert dus niet, dat
sommige uitgaven van de Justitie ten laste der provincie worden
gebracht. Evenmin heeft zij in art. 143 aangegeven, wat onder
„kosten van bestuur" te rangschikken valt. Ook dit is aan den
gewonen wetgever overgelaten volgens het heilzame beginsel, dat
de wet in twijfelachtige gevallen door den rechter behoort te
worden toegepast overeenkomstig de waarschijnlijke bedoeling des
wetgevers naar analogie van andere bepalingen en naar algemeene
beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid, welk heilzaam beginsel des te meer geldt voor den wetgever in de toepassing der G. W.
Door het lid VAN HOGENDORP werd er nog de aandacht op
gevestigd 1 ) > dat de nieuwe provinciale kassen zouden worden
gevoed met fondsen, onttrokken aan de algemeene schatkist.
Opcenten, tot dan ten bate van het Rijk, had men afgestaan aan
de Provinciale Staten. Maar tegelijk met die nieuwe ontvangsten
kreeg de provincie naar evenredigheid nieuwe uitgaven, die tot
dan ten laste van het Rijk geweest waren. Voor het onderhoud
der waterstaatswerken, een paar jaren geleden bij de provincie
overgebracht, waren de toen tevens afgestane rechten voor het
gebruik dier werken, niet voldoende gebleken. Men had ze aangevuld soms met Rijkssubsidies soms met provinciale opcenten.
Nu kon de provincie daarin voortaan zelf voorzien. De voorüggende begrooting zou nog andere uitgaven ten laste der provincie brengen. Ook die uitgaven waren te dekken door de 6 opcenten der wet van 12 Juli. Daar deze alsdan nog niet zouden
zijn uitgeput, zou men er eventueel ook uit kunnen bekostigen
de werken van zuiver provinciaal belang, die een provincie overeenkomstig art. 150 der G. W. zou wenschen aan te leggen en waarvan
de kosten tot nog toe bestreden waren uit speciale belastingen,
meestal opcenten. Voor de provincie bestonden dus geen nieuwe
lasten, evenmin voor de belastingbetalers. Wat men eerst aan
den Staat betaalde, zou men nu aan de provincie betalen. Integendeel zou er een verlichting zijn, omdat verschillende provinciën
de 1 of 1% opcent, geheven voor genoemde waterstaatswerken,
zouden kunnen laten vallen.
•) Zie zijne rede ia genoemde Handelingen 1821/1822.
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E r was derhalve, aldus VAN HOGENDORP, geen terugkeer naar
de federatieve of bondgenootschappelijke organisatie met al de
oude nadeelen, gelijk beweerd was. De wet schiep fondsen voor
de provincie, maar ook uitgaven. De wetgever behield al zijn
attributen, de Provinciale Staten ontvingen geen nieuwe. De
Staten erlangden geen souvereiniteit, zij bleven slechts administrateurs. Doch de plaatselijke administratie had dit vóór op de
centrale, dat zij met minder middelen meer bereikte. W a t de provincie over hield, kon zij aanwenden tot dekking van uitgaven
van zuiver provinciaal belang, gelijk de wet van 12 Juli 1821 dat
uitdrukte. De overheveling op de provincie, waardoor de fouten
der centralisatie verbeterd zouden worden, was geheel overeenkomstig den geest der G. W. I n haren geest wordt hoe langer
hoe meer doordrongen, doch (voegde hij erbij:) „nous serons parvenus à la perfection, quand les objets renvoyés aux provinces
n'en seront pas moins maintenus au budget général, afin que les
États-Généraux conservent la surveillance". Voor de toekomst
hoopte hü op verandering in dezen zin. Ditmaal zou hy niet tegen
de begrooting Stemmen. Doch al aanvaardde hij het princiep der
overheveling, hij was het niet geheel eens met de verschillende
soorten kosten, die de Regeering aan de provincie wilde overlaten.
Speciaal had 1ц| bezwaar tegen de kosten der vondelingenhuizen.
Echter zou hij dit jaar ook dit bezwaar laten vallen.
Van andere zijde daarentegen werd beweerd, dat art. 143 der
G. W., bepalende, dat de kosten van het bestuur der Staten ten
laste der Staatsbegrooting komen, welk artikel tot nog toe naar
den letterlijken tekst was nageleefd, een gebiedend voorschrift was
om te verhinderen den terugkeer naar een toestand, waarvan de
noodlottige gevolgen hun, die het artikel redigeerden, ongetwijfeld
nog voor den geest hadden gestaan. I n de Zeven Vereenigde Ge
westen had het federalisme, de souvereiniteit van elke provincie,
zware slagen toegebracht aan de verdediging en de welvaart van de
republiek; de behoefte aan een beter bevestigde eenheid had zich
daar steeds doen gevoelen. Men kende de kwalen van het „ancien
régime" en daarom had men art. 143 gemaakt 1 ). De nieuwe
toestand (d. i. art. 14), zoo werd verder beweerd, was niet in
') De zin van d i t artikel was dus volgens deze redeneering: geen eigen provinciale
fondsen, geen flnanoleele zelfstandigheid der provinole.
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overeenstemming met art. 143 noch met art. 121 der G. W. Volgens
die artikelen onderwerpen de Staten de kosten van hun bestuur aan
de goedkeuring van den Koning. Deze brengt ze bij goedkeuring
op de algemeene begrooting der Staatsbehoeften en deze begrooting
moet de bewilliging hebben der Staten-Generaal.
De strijd werd andermaal beslist in den geest der Regeering. De
aangeboden begrootingswetten werden met groóte meerderheid aangenomen. De provincie zou dus eigenfinanciënen eeneigen begrooting
krijgen. Ook was gesproken van een eigen kas (VAN HOGENDORP).
Het lijdt naar onze meening geen twijfel, dat zij, die in art. 14
van de wet van 12 Juli 1821, S. 9, strijd met de G. W. zagen,
het gelijk aan hun kant hadden. Gaat men de geschiedenis der
totstandkoming van de grondwettelijke bepalingen na, dan kan
die strijd o. i. niet worden ontkend. Wij behoeven hier slechts in
herinnering te brengen hetgeen wij boven schreven omtrent het
ontstaan van de artt. 150 en 219 der G. W. Deze artikelen bedoelden het stelsel van de centralisatie der geldmiddelen, neergelegd in art. 143, d. w. z. alle uitgaven der provincie op de Staatsbegrooting en dus geen eigen provinciale financiën, slechts in twee
opzichten te beperken. In de uitgaven nl. voor werken, door de
Staten nuttig geoordeeld en door den Koning goedgekeurd, zouden
de Staten op eigen kosten der provincie kunnen voorzien (art. 150),
terwijl hun voor de uitgaven der overgedragen waterstaatswerken
speciale middelen zouden worden toegewezen (art. 219). Alleen
voor deze bepaalde uitgaven zouden de Staten dus eigen middelen
hebben en niet op de Staatsbegrooting zijn aangewezen, gelijk voor
de andere kosten van hun bestuur. Deze artikelen 150 en 219
waren derhalve de uitzondering op den algemeenen regel van
art. 143. Deze algemeene regel bleef en daarom ging het niet aan
de bepaling van die artt. 150 en 219 bij wijze van analogie uit
te breiden tot andere uitgaven, in casu tot die voor het provinciaal
belang en de gedemandeerde onderwerpen. Op die wijze ging het
uitzonderingskarakter dier artikelen verloren.
In de Herzieningscommissie van 1815 waren eigen middelen,
eigen belastingen 1) voor de provinciale uitgaven in hei algemeen,
') De β opcenten waren inderdaad als pronunciale belastingen te beschouwen; zie blz.
32 en 35 hiervoor.
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uitdrukkelijk van de hand gewezen1). Vastgehouden was aan
het stelsel, dat de uitgaven der provincie als algemeene regel
op de Staatsbegrooting brengt en dus doet dekken door de Rijksbelastingen. Bij zulk een stelsel passen algemeene provinciale belastingen niet en bepalingen, als vervat in de artt. 157 en 158
der G. W. opgenomen voor de gemeentelijke belastingen, ontbreken daar dan ook voor de provinciën.
Toegegeven moet worden, dat de regeling van art. 143 G. W.
een logische fout bevatte. Bij de provinciale autonomie toch behooren eigen financiën evengoed аів bij de gemeentelijke. Deze fout
echter heft den in het artikel gegeven duidelijken regel niet op.
Had men op dit punt verandering gewild, dan had men eerst de
stellige bepalingen van de G. W. moeten wijzigen.
Uit hetgeen wij hierboven aanstipten uit de Kamerredevoeringen
van G. K. VAN HOOBNDORP blijkt, dat deze art. 14 der wet van
1821, S. 9, niet in strijd met de G. W. achtte, doch tevens, dat
hij later bij de bespreking van het ontwerp der Staatsbegrooting
voor 1822 aan zijn betoog uitdrukkelijk toevoegde, dat volgens
den regel van art. 143 G. W. ook de uitgaven, bedoeld in genoemd
art. 14, op de Staatsbegrooting moesten blijven uitgetrokken 2 ).
Naderhand heeft hij in zijne „Bijdragen tot de Huishouding van
Staat" 8 ) nog eens nader uiteengezet, dat art. 14 niet ongrond
wettig is, mits de daar bedoelde uitgaven, behalve dan die van
art. 150, op de Staatsbegrooting worden gebracht. De StatenGeneraal toch moesten, volgens VAN HOGENDORP, hun oog en
oordeel ook over die uitgaven laten gaan.
Al is aan het oordeel van VAN HOOBNDORP groóte waarde toe
te kennen, toch komt ons zijn zienswijze omtrent art. 14 onhoudbaar voor. De memorie van toelichting op het artikel zegt duidelijk,
dat het de bedoeling was om de uitgaven, aan de provincie over
te dragen, van de buitengewone ( = éénjaarlijksche) Staatsbegrooting
te doen wegvallen, en aan het slot der toelichting lezen wij met
') Zie blz. 17 e. v. hiervoor. In zun „Bijdragen tot de Holehondlng van Staat", deel
VIII, blz. 306 en 307, staat VAN HOGENDORP de meening voor, dat de G. W. aan de Staten
de beffln? van vaete belaetingen niet verbood, dat zij de zaak in bet midden liet. Zijne
denkbeelden omtrent de provinciale financiën hebben zich steeds ontwikkeld, hetgeen
reeds bleek In de Herz.commlesle. Zie COLENBRANDER t. a. p. II, blz. 273,358,393/394.
') Zie blz. 36 hiervoor; pas moins maintenus au budget gánéral.
') Deel V i l i blu. 105 e. ν. Ook THORBECKK scheen die meening toegedaan; zie Aanteekenlng II (2e uitgave) blz. 103 en 109.

39
even zooveel woorden: „De aanvraag tot het gebruik dier opcenten
zal door de Provinciale Staten gemotiveerd behooren te geschieden
en de Koning zal het gebruik en de verantwoording derzelve
bepalen." De Koning zal dus bepalen en niet de wetgever. Trouwens, zoo kan men vragen, waarom art. 14 in het leven geroepen,
als alle kosten toch op de Staatsbegrooting moesten blijven?
Doch ook de letter zelf van art. 14 verzet zich naar onze meening
tegen VAN HOGENDORP'S opvatting. Waartoe toch zou het voorschrift in dit artikel, dat de Staten het gebruik der opcenten
aanvragen met opgave der objecten van uitgaaf en dat hunne
verantwoording daaromtrent door den Koning wordt geregeld,
dienen, als de uitgaven toch op de Staatsbegrooting moeten komen?
Immers voor die aanvrage en voor die verantwoording zouden
dan de algemeene regels gevolgd kunnen worden, die ook voor
de andere uitgaven der Staatsbegrooting bestonden, speciaal wat
de verantwoording betrof. Dit bijzonder voorschrift van art. 14
is naar onze meening dan ook alleen te verklaren, als men een
afzonderlijke begrooting der provincie op het oog heeft 1 ). Zooals
ook de uitvoering van art. 14 der wet van 12 Juli 1821, S. 9, heeft
uitgewezen, heeft men een dergelijke begroeting inderdaad op het
oog gehad, gelijk wy nader zullen zien.
Ook kunnen wij niet onderschrijven de meening van Prof. BUYS
aangaande art. 14. Deze oordeelde 2), dat het stelsel der 6 . W.
was, dat er niet zouden zijn algemeene provinciale geldmiddelen,
bestemd om te voorzien in al de behoeften van de provincie, welke
mochten voorkomen, maar slechts bijzondere middelen voor bijzondere werken, en dat art. 14, verbiedende een algemeen fonds
van de opcenten te maken, dan ook streng aan dat stelsel vasthield.
Naar onze meening deed art. 14 dit juist niet. Het artikel had
juist, zooals trouwens uit zijn geschiedenis blykt, ten doel met
het bestaande stelsel der G. W. te breken en geldmiddelen te
oreëeren voor provinciale uitgaven in het algemeen, nl. „ter bestrijding der uitgaven van provinciaal belang of der kosten van
zoodanige andere onderwerpen, als aan het bestuur der Staten
gedemandeerd zijn of mogten worden".
') Zie ook slotwoorden van art. 150 G. W.; ook hier verantwoording omtrent gelden,
buiten de Staatebegrootin? gebleven.
') Zie De Grondwet, deel II, blz. 35.
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Het verbod om een algemeen fonds van de opcenten te vormen
had dan ook een geheel anderen zin dan BUIJS meende. Het ging
erom te decentraliseeren: verschillende belangen door de provincie
te doen behartigen en door de provincie te doen bekostigen in plaats
van uit één centraal punt (het Rijk). En daarom schreef het artikel
voor van de opcenten niet te vormen een algemeen fonds, een
fonds voor alle provinciën gezamenlijk, een Rijksfonds als het
ware, waaruit voor elke provincie zou kunnen worden geput, doch
een provinciaal fonds, een fonds per provincie, zoodat de opcenten,
in een bepaalde provincie geheven, „in (die) provincie uitsluitend
bestemd (zouden) zijn tot uitgaven, tot die provincie betrekkelijk", gelijk het artikel zelf zegt.
Met de uitdrukking „algemeen fonds", art. 14, is dus bedoeld
„fonds voor het geheele Rijk", zoodat verboden werd het vormen
van een Rijksfonds en niet, gelijk BUYS oordeelde van een algemeen fonds in elke provincie.
En thans over de uitvoering van art. 14 der wet van 1821.
Aan het slot van het artikel was bepaald, dat de aanvrage tot
het gebruik der 6 opcenten, door de Staten te doen, zou moeten
geschieden met opgave der objecten, tot welker bestrijding de
aangevraagde sommen moesten dienen.
Reeds in het begin van 1822 verzocht de Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat 1 ) aan de Gedeputeerde Staten om
een volledige opgave van al de objecten, welke naar hunne meening
overeenkomstig art. 14 uit de 6 opcenten gevonden zouden kunnen
worden. Hij onthield zich ervan zelf eenige objecten te noemen,
ten einde den Staten volkomen vrijheid te laten. Alleen werd
verstrekt een lijst v a n de diverse justitiekosten, die v a n de Staate-

begrooting voor 1822 waren weggelaten om door de provinciën
te worden bekostigd, en werd voorts gewezen op de kosten van
het armwezen, die eveneens om dezelfde reden niet meer op de
Staatsbegrooting voorkwamen, zijnde de subsidies voor bedelaarsgestichten en vondelinghuizen en voor gemeenten tot onderhoud
harer armen, alsmede de onderhoudskosten van krankzinnigen.
Na kennisneming van de ingekomen opgaven werd aan het
') Voor zoover niet andere aangegeven, zijn de K. Ba., ministerleele brieven, aanBChrtJvtngen, rapporten enz., In dit (He) hoofdstuk vermeld, ontleend aan Rcgeerlngastuklcen, berustende In het Algemeen Rijksarohiei te 's-Qravenhage.
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Departement een model samengesteld voor een „provinciale be
grooting van uitgaven, uit de θ opcenten t e bestrijden", welk
model *) de Koninklijke goedkeuring erlangde a ) en vervolgens in
October 1822 aan de Staten werd toegezonden om daarnaar de
provinciale begrooting voor 1823 op te maken. Door verschillende
omstandigheden was nl. de wet van 1821, S. 9, niet, zooals aan
vankelijk bedoeld, op 1 Januari 1822, doch pas op 1 Januari 1823
in werking getreden (K. B. van 18 October 1822, S. 46) en bleef
daarom voor het jaar 1822 een provinciale begrooting achter
wege 3 ) .
Genoemd model zou slechts als leidraad dienen: de Staten had
den vrijheid tot de noodige „ampliatiën". Tevens werd hun namens
den Koning de merkwaardige mededeeling gedaan, dat voor zoover
de meest dringende behoeften der provincie het bedrag der β op
centen mochten overschrijden, zij aan den Koning voordrachten
konden aanbieden tot aanwijzing van andere middelen. Overigens
waren de sommen, die reeds vroeger gevoteerd werden, te be
schouwen als buiten de 6 opcenten te vallen en derhalve ook
buiten de op te maken begrooting te houden. Uit dit laatste blijkt
dus, dat ook de z.g. provinciale waterstaatsbegrooting afzonderlijk
zou blijven bestaan.
De begroetingen, die de provinciën vervolgens voor het jaar
1823 inzonden, waren aanleiding tot het voeren van een uitgebreide briefwisseling tusschen den Koning en verschillende Ministers.
Belangrijk is hetgeen de Minister van Financiën in deze als
zijn gevoelen te kennen gaf. Volgens hem gaf de G. W. aanleiding
tot de gedachte, dat al wat louter van provinciaal belang was
of zelfs van gemengden aard, ook enkel uit provinciale middelen
gevonden en door de Staten beheerd zou worden. Tot hiertoe
had men getracht dit oogmerk door bijzondere verordeningen 4)
te bereiken. Maar nu opende art. 14 der wet van 1821 als het
ware een nieuw tijdperk voor het provinciaal bestuur. Daarom
') Zie voor dit model het Resolntlehoek der Staten van Noord-Brabant van 1822.
') Zie brief dd. 1 October 1822 nr. 1 namens den Koning aan den Minister van B. Z. en W.
') De uitgaven voor de Justitie voor 1822 werden Intnsschen krachtene Koninklijke
machtiging bij voorschot door den Staat voldaan. Later werd getracht die kosten alsnog
op de provinciën te verhalen, waartoe echter niet aanstonds alle provinciën haar medewerking verleenden, daar zij over 1822 nog niet de β opcenten genoten hadden.
') mermede zijn bedoeld het K. B. van 17 Dec. 1819 nr. 1 en dergelijke.
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moest er nu komen niet enkel een begrooting van uitgaven uit
de β opcenten, afgescheiden van die uitgaven, waarvoor speciale
fondsen bestemd waren, maar een algemeene provinciale begrooting
van uitgaven en behoeften en van inkomsten en middelen.
Bij het ontwerpen van art. 14 had de bedoeling voorgezeten
de administratie te vereenvoudigen en te bezuinigen op de uitgaven.
De Staten immers waren ter plaatse beter bekend. Dit oogmerk
nu zou volgens den Minister niet worden bereikt, als aan de Staten
niet een groóte mate van vr^heid van keuze en beheer werd overgelaten. Ну kon zich dan ook niet vereenigen met de verschillende
door den Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat voor
gestelde veranderingen in de begrootingen der Staten. In de door
hen gedane aanvragen behoorden geen veranderingen te worden
gemaakt dan met onderling overleg. De Staten wisten het beste,
wat in elke provincie noodig was.
In dezen gedachtengang moest er volgens den Minister zoowel
nopens het aanwenden der provinciale middelen als nopens het
werkelijk doen der uitgaven een redelijke vrijheid aan de Staten
gelaten worden. Er scheen niet omgezien te moeten worden naar
maatregelen om vóór het plaats hebben van eenige beschikking
zich bij het Algemeen Bestuur te verzekeren, dat die beschikking
zal geschieden overeenkomstig de begrooting. Tusschenkomst voor
de betaling van eiken Minister, van wiens begrooting iets op de
provinciale begrooting was overgebracht, was omslachtig en hield
de gewensohte vereenvoudiging tegen. Men moest geen voorbeeld
zoeken in de regelen omtrent de Staatsuitgaven, doch het oog
wenden naar de gemeentelijke administratie. Was de begrooting
eenmaal vastgesteld, dan moesten de Staten vanzelf de autorisatie
hebben tot het doen der daarin vermelde uitgaven (met uitzondering van de sommen voor werken, voor gezamenlijke rekening
van Rijk en provincie aan te leggen, alsmede van den post voor
onvoorziene uitgaven). De begrootingsposten zouden niet mogen
worden overschreden noch zou meer mogen worden uitgegeven
dan in de kas van den ontvanger-generaal voor de provincie aanwezig was. Deze zou jaarlijks rekening doen aan de Algemeene
Rekenkamer, die er alleen op te letten zou hebben, of ontvangsten
en uitgaven verband hielden met de begrooting en of volledige,
behoorlijk gekwiteerde ordonnanties van Gedeputeerde Staten met
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de bijbehoorende stukken aanwezig waren, terwijl die Kamer zich
met de bijzonderheden der provinciale uitgaven niet zou inlaten.
De Staten zouden jaarlijks een administratieve verantwoording
doen en een uitgewerkt verslag van hun beheer over de provinciale
middelen aan den Minister van Binnenlandsche Zaken zenden,
die het zou doen toekomen aan den Koning.
Met deze redeneering van den Minister van Financiën was zjjn
ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken het niet eens. Deze vroeg
zich af, of een cdgemeene provinciale begrooting wel met de bestaande instellingen en den aard der zaken bestaanbaar was. De
revenuen toch voor het bekostigen \ an de objecten van den waterstaat werden door de Grondwet (artt. 150 en 225) uitsluitend voor
die objecten bestemd, zoodat zij niet met andere inkomsten vermengd en ook niet in één begrooting samengebracht mochten
worden. Ook waren die revenuen niet het eigendom der provincie:
deze beheerde slechts. Een afzonderlijke begrooting van dezelve
zou dus wel altijd noodig zijn.
Ook verdroeg zich het systeem van Financiën — volgens Binnenlandsche Zaken — niet met het K. B. van 17 December 1819,
nr. 1. Volgens dit K. B. waren en bleven de overgedragen werken
Rijfaweiken, aan de administratie der Staten gedemandeerd. Art.
24 van de bijbehoorende reglementaire verordeningen bepaalde
zelfs, dat nimmer een algemeene, veelmin zoogenoemde provinciale
kas kon worden geformeerd. Het voorgedragen systeem veronderstelde provinciale kassen, waarover de Staten beschikten. Zy zouden dus geen agenten des Konings meer zijn. De Staten waren
niet gelijk te stellen met de stedelijke besturen, die eigen goederen
en inkomsten beheeren en daarover beschikken. De vergelijking
van Financiën met de gemeenten was dus onjuist. Het systeem
zoude een nieuwe orde van regeeren invoeren, waartoe de G. W.
niet de minste aanleiding gaf. Daarenboven zou het oppertoezicht
des Konings over de waterstaatswerken, hem opgedragen in art.
225 der G. W., in het gedrang komen.
De provinciale begroetingen waren — aldus nog steeds de
Minister van Binnenlandsche Zaken — aan het beter oordeel van
den Koning onderworpen, die veel sterker tegenover de Staten
stond dan Financiën meende.
Wat de voorgestelde orde van comptabiliteit betrof, deze paste
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wel in het systeem van Financiën, maar de onbepaalde vrijheid, die de Staten alsdan zouden krijgen, was onbestaanbaar.
Het veiligste zou naar 's Ministers inzicht zijn voor de beide begrootingen te volgen de comptabiliteitsregelen van de reglementaire verordeningen, behoorende bij het K. B. van 17 December
1819, nr. 1.
Uit het bovenstaande blijkt, dat na den principieelen strijd
in de Staten-Generaai over de bestaansmogelijkheid van een eigen
provinciale begrooting, nog weer groot meeningsverschil ontstond
tusschen de verschillende Ministers omtrent den zin en de beteekenis van het wetsartikel, waarbij die begrooting was ingesteld.
Na eene conferentie van den Koning,— die, naar hij liet mededeelen, de aangelegenheid van groot staatsrechtelijk belang achtte
— met de beide Ministers, volgde spoedig Z. M.'s beschikking van
7 April 1823, nr. 97. Hierbij werd, gelet op art. 225 der G. W.,
op de reglementaire verordeningen, behoorende bij het K. B. van
17 December 1819, nr. 1, alsmede op het model van de provinciale
begrooting van uitgaven, uit de 6 opcenten te bestrijden, tot
leidraad voor de inrichting der provinciale begrooting aan de
Staten kenbaar gemaakt, en op art. 14 der wet van 1821, S. 9,
goedgevonden en verstaan:
eerstem te bepalen, dat de provinciale begrootingen niet enkel
zullen uitmaken eene begrooting van de uitgaven, welke uit de
6 opcenten kunnen gevonden worden, afgescheiden van die uitgaven, welke uit vroeger toegestane opcenten of andere inkomsten
worden voldaan, maar dat dezelve zullen moeten zijn algemeene
begrootingen van uitgaven en behoeften en van inkomaten en
middelen,
en dat diens volgens tegenover:
α. de kosten van voorwerpen, welke bij vroegere K. Bn. ter
beheering en bekostiging aan de Staten zijn overgedragen,
b. de kosten, welke in de buitengewone Staatsbegrooting zyn
weggelaten met het oogmerk en uitdrukkelijke verklaring om
dezelve uit provinciale inkomsten te vinden,
c. die uitgaven, welke door eenig Departement van Algemeen
Bestuur mochten vatbaar beschouwd worden voor eene verzorging
en betaling uit de provinciale fondsen, en
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d. de voorwerpen, welke door de Staten zelve als posten van
uitgaven uit provinciale middelen beschouwd worden niet alleen
voor eigenlijk gezegde provinciale behoeften, maar ook voor dezulke, welke in verband staan met het algemeen of gemeentelijke
belang,
zal moeten worden uitgetrokken, behoudens de stipte naleving
van art. 225 G. W. voor zooveel de waterstaatsonderwerpen betreft, het bedrag van:
o. de 6 opcenten tengevolge van art. 14 der wet van 1821,
S. 9, geheven wordende;
2». de opcenten, welke reeds vroeger ter bekostiging van sommige voorwerpen bij K. B. zijn toegestaan en nog geheven worden,
of welke nog aangevraagd en bij K. B. toegestaan mochten worden;
c. de opkomsten, uit eenige takken voortspruitende en welker
beheer bij K. B. aan de provincie is overgedragen, en
d. alle andere middelen en inkomsten van welken aard ook;
verder den Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat
op te dragen de Staten van alle noodige inlichtingen te voorzien
om hunne begrootingen op den voormelden voet in te richten en
hun aan te wijzen de posten, die zij volgens de wet, waarbij eenige
kosten van de buitengewone Staatsbegrooting zijn afgevoerd om
door de provinciën te worden bekostigd, op die provinciale begrootingen bepaaldelijk moeten brengen, zonder dat zij evenwel
gehouden worden daarvoor dezelfde bedragen als deswege op
vroegere Staatsbegrootingen waren uitgetrokken, over te nemen,
en hun wijders mede te deelen alle verdere bedenkingen, die ten
aanzien van de door hen ingezonden ontwerpen zijn gerezen,
ten einde dezelve naar aanleiding daarvan nadere en gewijzigde
ramingen aan de Koninklijke goedkeuring zouden kunnen aanbieden;
en ten slotte de voorschriften van comptabiliteit, vervat in het
reglement, gevoegd bij het K. B. van 17 December 1819, nr. 1,
voorloopig op deze begrootingen en de dientengevolge te doene
uitgaven van toepassing te verklaren.
Het denkbeeld van den Minister van Financiën van ééne algemeene provinciale begrooting zoowel van inkomsten als van uitgaven had dus gezegevierd. De afzonderlijke provinciale waterstaatsbegrooting verdween hiermede.
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Ook vinden wij in het K . B . terug de gedachte van dien Minister
omtrent meer zelfstandigheid van de Staten, maar meer dan de
gedachte was het niet, want de macht des Konings bleef practisch
onverlet, daar de eindbeslissing bij hem bleef. Vooral uit hetgeen
omtrent de comptabiliteit bepaald werd, bleek duidelijk, dat de
wensch van genoemden Minister niet vervuld werd. Het preventieve comptabiliteitsstelsel, vroeger voor de in beheer overgedragen
Rijkswaterstaatswerken1) aangenomen, zou ook de eigen begrooting der provincie beheerschen.
Ook bleef dus in stand de bepaling, dat de Staten geen eigen
kas mochten hebben. De inkomsten, op de algemeene provinciale
begrooting vermeld, bleven onder berusting van het Rijk. Dat
het K. B. van 17 December 1819, nr. 1, een dergelijke bepaling
opnam, was, hoewel minder juist, in het licht van het verhandelde
in de Herzieningscommissie toch nog verklaarbaar geweest 2 ). Na
de totstandkoming echter van art. 14 van de wet van 1821, S. 9,
dat met het stelsel der G. W. brak en een eigen provinciale begrooting instelde,- had het motief, waardoor genoemde commissie
zich indertijd had laten leiden, geheel afgedaan en had het
verbod van een eigen provinciale kas in elk geval moeten verdwijnen 3 ).
Hoe de Regeering zelf over de eigen provinciale begrooting
dacht, komt naar onze meening niet onduidelijk naar voren in
de „confidentieele" mededeeling van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneurs, welke spoedig — 22 Mei —
op het K. B. van 7 April 1823 volgde. Daarin wordt gezegd, dat
het hun gebleken zou zijn, dat Z. M. bij evengenoemd besluit ten
aanzien van het formeeren der provinciale begrooting en van het
beheer daaruit voortvloeiende een ruimte had gelaten, welke in
verband stond met het doel, dat men bij het afvoeren van de
Staatsbegrooting van de kosten van eenige voorwerpen en het
overdragen daarvan aan de provincie op het oog had gehad. Aan
deze mededeeling werd echter toegevoegd, dat Z. M. gemeend had
dit gerust te mogen doen, daar hij vertrouwde, dat het de bedoeling was van de Staten en het Algemeen Bestuur om de grootst
') Deze werken waren geen eigen provtnolale werken geworden, doch bleven Rijkswerken.
•) Zie blz. 28 hiervoor.
·) Zie blz. 33 hiervoor.
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mogelijke bezuinigingen door te voeren en omdat de Gouverneurs, als
commissarissen des Konings, overeenkomstig art. 27 hunner instruc
tie de bevoegdheid bezaten om de resoluties der Staten te schorsen,
wanneer zij strijdig waren met het algemeen belang of de wetten.
Op dit laatste punt werd speciaal de aandacht gevestigd met
uitnoodiging om het algemeen bestuur telkens te verwittigen en
intusschen geen bekrachtiging t e geven aan resoluties der Staten,
zoodra daarin iets mocht voorkomen, hetwelk strijdig met het
algemeen belang of het naburig provinciaal belang zoude kunnen zijn.
Nog verdient opmerking, d a t het K. B. van 7 April 1823,
onder d, behalve van algemeen belang ook van gemeentelijk belang
sprak in tegenstelling met art. 14 der wet van 1821, waarin het
laatste niet genoemd werd, alsmede, dat blijkens het bepaalde
onder с ook een departement van algemeen bestuur uitgaven op de
provincie zou kunnen afwentelen. Bij de inlichtingen, die de Mi
nister van Binnenlandsche Zaken naderhand nog ter voldoening
aan het K. B. aan de Gedeputeerde Staten gaf, noemde hij als
uitgaven, geschikt voor betaling uit de provinciale fondsen, wat
zijn eigen departement betrof, die van het onderwijs aan vrouwen
in de vroedkunde en die van geneeskundige behandeling van lijders
aan besmettelijke ziekten. Ook bracht hij te hunner kennis, welke
wenschen zijn ambtgenoot van Onderwijs in dit verband had.
Deze achtte het aanbevelenswaardig een klein bedrag op de pro
vinciale begrooting uit te trekken eerstens voor verbetering van
schoolgebouwen, dan voor aanschaffing van goede schoolmeubelen
en eindelijk voor gratificaties van verdienstelijke, doch behoeftige
onderwijzers, vooral in armoedige gemeenten 1 ) .
In de practijk bleken de voorschriften van het K. B. van 7 April
1823, nr. 97, niet geheel doeltreffend te zyn. Daarbij was immers niet
gegeven een bepaald begrootingsmodeZ, wat tot gevolg had, d a t elke
provincie hare begrooting min of meer naar eigen inzicht opmaakte.
De zoo noodige uniformiteit werd ingevoerd bij K. B. van 22 Juli
2
1826, nr. 87. Bij dit K. B. werd goedgekeurd ) een model-begroo
ting, algemeen te volgen te beginnen voor het dienstjaar 1828.
') Zie blz. 41 hiervoor, briefwisseling over provinolAle begrootlngen voor 1823 tusschen Koning en versoblllende Ministers.
·) Het E. B. spreekt van „goedkeuren" niet van »vaststellen".

48
Het model was ontworpen door een ambtenarencommissie, die,
benoemd naar aanleiding van het hierna te noemen K. B. van
8 November 1825, nr. 42, aanvankelijk tot taak had een model
samen te stellen voor de rekening der provinciale fondsen, doch
het noodzakelijk vond, dat eerst het opmaken der begrooting
geregeld werd, opdat dit op eenparige en geregelde wijze zoude
kunnen geschieden.
Tevens werd bij genoemd K. B. van 1826 goedkeuring 1) verleend aan de „Bepalingen en Voorschriften" omtrent begroeting
en rekening alsmede aan de „Instructieve Nota", eveneens door
genoemde commissie ontworpen.
Deze „bepalingen en voorschriften", bestaande uit verschillende
artikelen, betroffen het tot stand brengen van de begrooting,
benevens het beheer ervan en het doen van rekening en verantwoording daaromtrent. Op beheer en rekening komen wij hieronder terug: de bepalingen 2) omtrent het tot stand brengen der
begrooting komen in het kort op het volgende neer.
De begroeting, ontworpen 3 ) en goedgekeurd in de algemeene
vergadering der Provinciale Staten, zal jaarlijks vóór 1 Augustus
worden ingezonden aan den Minister van Binnenlandsche Zaken
en Waterstaat. Deze zendt ze aan de Algemeene Rekenkamer
ten einde te worden beoordeeld uit het oogpunt van de latere
verevening en verantwoording. De gerezen bedenkingen worden
medegedeeld aan de Staten en bij niet-oplossing door den Minister
ter kennis gebracht van den Koning, „ten einde daaromtrent door
Hoogstdezelve bij het arresteeren der begrooting definitief zoude
kunnen worden beschikt". Vóór 15 November moet de begrooting
aan den Koning worden toegezonden, „zullende de sommen, welke
de Minister vermeent, dat door Z. M. zouden kunnen worden
toegestaan, aan Hoogstdezelve opgegeven behooren te worden,
ten einde in geval van goedkeuring in de daarvoor bestemde kolom
te worden uitgetrokken". Na goedkeuring door den Koning wordt
de begrooting door den Minister aan de Staten teruggezonden.
De „instructieve nota" bevatte nog voorschriften omtrent het
opmaken en het inrichten der begrooting: verdeeling in hoofdstukken, onveranderd over te nemen, afdeelingen en artikelen;
•) Het E. B. spreekt van „goedkeuren" niet Ttm „vaststellen".
') Zie de artt. 2 tot en met 10.
*) Hiertoe waren de Staten in staat door de gegevens van Gedeputeerde Staten.
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raming der inkomsten op haar onzuiver bedrag; grondslag der
opcenten en de raming van het overschot op vroegere diensten.
De groóte verdienste van het K. B. van 22 Juli 1826, nr. 97, was,
dat daarbij een vast model voor de begrooting gegeven werd, zoodat
deze in elke provincie op dezelfde wijze was ingericht. Dit model 1 )
zullen wij thans nader bespreken, mede om kennis te maken met
de verschillende inkomsten en uitgaven der provincie vóór 1848.
Wij beginnen met de inkomsten en middelen en knoopen daaraan
vast enkele beschouwingen aangaande de provinciale belastingen
van dien tijd.
De inkomsten en middelen waren verdeeld over vier hoofdstukken.
I n het Ie hoofdstuk met het opschrift „Buitengewone Ontvangsten" en een eenige af deeling, getiteld „Overschotten van
vorige jaren", werd geraamd het „Voorloopig beschikbaar overschot van het dienstjaar . . . .", benevens het „Tweede beschikbaar overschot van het dienstjaar . . . ." en het „Zuiver en finaal
overschot van het op ultimo December 1.1. afgeloopen dienstjaar . . . . " . Deze posten hielden nauw verband met de inrichting
van de provinciale rekening, waarover nader zal worden gehandeld. De uitdrukking „buitengewone" ontvangsten schijnt erop te
duiden, dat deze overschotten niet vast, d. w. z. niet jaarlijks terugkeerend waren. Zooals nader zal blijken, werden zij als algemeene
regel gebruikt t o t bestrijding van de uitgaven in het algemeen.
Het H e hoofdstuk bevatte de „Opcenten op 's Rijksbelastingen".
Naast de „Gewone provinciale opcenten", zijnde de β opcenten
van art. 14 der wet van 1821, S. 9 (in de Ie af deeling), worden
daarin in een 2e afdeeling aangetroffen de „Buitengewone pro
vinciale opcenten, bij bijzondere besluiten des Konings toegestaan".
Daarenboven was in de 4e afdeeling van het IVe of laatste hoofd
stuk der inkomsten nog een plaats ingeruimd voor een „Pro
vinciale belasting op
, bestaande in
,
uit kracht van het K. B. van
, door
te heffen t o t bestrijding van
".
Behalve op de 6 opcenten van de wet van 1821 wordt hier dus
gerekend op inkomsten uit nog andere opcenten en belastingen.
Dit vereischt eenige nadere toelichting. De wet van 1821 toch
had geregeld, welke belastingen voor de provincie geheven zouden
') Te vinden o.a. in het Resolutieboek der Staten van Noord-Brabant van 1827.
4
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worden, zoodat geen vrijheid scheen te bestaan daaraan nog andere
toe te voegen.
De kwestie omtrent de bevoegdheid tot heffing van een grooter
aantal opcenten dan β deed zich reeds spoedig voor, nog vóór
art. 14 van de wet van 1821 in werking was getreden.
By de samenstelling van de opgave aan den Minister van de
„uitgaven, uit de 6 opcenten te bestrijden" 1 ), was men in sommige
provinciën tot de minder aangename ontdekking gekomen, dat de
opbrengst dier opcenten voor de gedachte uitgaven niet toereikend zoude zijn. Daarop had de Minister op last van den Koning,
gelijk wy reeds in het kort mededeelden, aan de Staten de merkwaardige mededeeling gedaan, dat, voor zoover de meest dringende behoeften der provincie de sommen van de 6 opcenten
overschreden, zij daarom niet gehouden zouden zijn om binnen
de palen dier sommen te blijven, maar dat aan hen werd vrijgelaten voordrachten aan te bieden tot aanwijzing van andere
middelen om in die meerdere behoeften te voorzien. Overigens
zouden de sommen, die reeds gevoteerd waren en dus als wettelijk
tot stand gebrachte fondsen, voor bijzondere objecten bestemd,
moesten worden aangemerkt, moeten worden beschouwd als buiten
de β opcenten te vallen.
Onder deze wettelijk t o t stand gebrachte fondsen voor bijzondere
objecten waren vooreerst te rangschikken de opcenten, overeen
komstig art. β van het K. B. van 17 December 1819, nr. 1, op
grond van de artt. 150 en 219 der G. W. toegestaan voor de aldaar
bedoelde waterstaatswerken. Maar behalve voor deze werken wer
den in sommige provinciën ook nog belastingen geheven voor
andere doeleinden. Zoo was reeds bij K. B . van 13 October 1818,
nr. 99, in de provincie Noord-Brabant één opcent op de grondbelasting ongebouwd toegestaan over de jaren 1819 enz., om op
die manier aan 's Rijks kas terug te betalen het renteloos voorschot van ƒ 25000,—, by К . В. van 3 September 1816, nr. 66,
verstrekt tot leniging van de rampen, veroorzaakt door overstroo
ming en duurte van levensbehoeften. De voordracht tot de heffing
geschiedde door de Gedeputeerde Staten (niet de Staten), die
daartoe slechts met moeite te bewegen waren geweest, daar zij
van oordeel waren, dat het bedrag ten laste van den Staat moest
') Zie bk. 40 hiervoor.
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komen. In Gelderland heeft men eveneens een dergelijke heffing
gehad.
Hoewel de Koning dus zijn standpunt omtrent de opcenten aan
de Staten had kenbaar gemaakt, scheen te dezer zake toch nog
eenige twijfel te zijn blijven bestaan. Althans nog in 1822 werd
aan de belastingadministratie de vraag voorgelegd, „in hoeverre
de wet van 1821, S. 9, hinderlijk zoude moeten zijn aan het heffen
van reeds bepaalde opcenten voor objecten van provinciaal of
plaatselijk belang, behalve diegene, welke bepaaldelijk bij dezelve
wet zijn toegestaan".
In hun rapport van 14 Februari 1823 gaven de Ministers van
Financiën en Binnenlandsche Zaken omtrent deze kwestie uitvoerige beschouwingen, die ons echter niet zeer overtuigend toeschijnen. Wanneer de 6 opcenten niet geheven werden, zouden,
zoo werd in het rapport opgemerkt, de landsbelastingen zooveel
hooger moeten zijn; anders zoude het beoogde provinciale belang
niet bevorderd kunnen worden. „Dan", zoo lezen wij verder, „dit
schijnt niets gemeen te hebben met, noch, op zich zelf genomen,
eenige verandering te moeten brengen aan de perceptie van opcenten, welke voor bijzondere objecten bevorens reeds werden ontvangen, en welke objecten zelfs somtijds niet behooren tot die,
waarvan het beheer aan de Staten is opgedragen, zooals de haven
van Middelburg, verschillende wegen, de Maaa, de Zuid-Willemsvaart en andere, waarvan de geheven wordende opcenten schijnen
te moeten blijven bestaan (boven en) behalve die, bepaald bij
wet van 1821, als moetende strekken om gedane geldleeningen
af te lossen of door het Rijk gedane voorschotten te restitueeren."
Ook was het naar de meening van beide Ministers niet te veronderstellen, dat, daar voor sommige objecten reeds 20 en meer
opcenten geheven werden, het de bedoeling der wet van 1821
zoude geweest zijn om al die opcenten door slechts 6 provinciale
opcenten te vervangen. Dit was naar hun meening te minder
aannemelijk, wanneer men in aanmerking nam, dat het bedrag
der speciale opcenten geheel of ten deele evenzeer langs anderen
weg geheven had kunnen worden. Immers wat in de eene provincie
door opcenten was gevonden, werd in de andere door aanslagen
op de morgengetallen 1) of anders goedgemaakt, en op dergelijke
') Vlaktemaat.
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wijze van heffing kon de wet van 1821 toch niet geacht worden
invloed te zullen hebben.
Tevens werd in het rapport de veronderstelling geuit, dat Z. M.
eenzelfde meening zou zijn toegedaan, getuige de mededeeling op
Zijnen last aan de Staten omtrent het voordragen van andere
middelen, terwijl nog bij een K. B. van 27 December 1822 aan
een provincie machtiging was gegeven om voor 1823 additioneele
opcenten te heffen als de andere niet voldoende waren.
Op grond van een en ander kwam het rapport tot de conclusie,
dat de wet van 1821 niet geacht moest worden hinderlijk te zijn
aan de heffing van zoodanige opcenten (gebouwd en ongebouwd
en personeel) als tot bijzondere oogmerken bereids zijn vastgesteld
of verder vastgesteld mogen worden.
De gerezen moeilijkheid werd opgelost bij K. B. van 22 Februari
1823, nr. 160. Verklaard werd hierbij, dat de buitengewone opcenten in sommige provinciën of gedeelten derzelve voor aangelegde werken en afloopende termijnen toegestaan, voor zoover
dezelve onder de 6 opcenten van de wet van 1821 niet konden
begrepen worden, boven die 6 opcenten mochten worden geheven,
en werd verder diensvolgens over den jare 1823 in verschillende
provinciën de heffing toegestaan van diverse opcenten (boven de 6)
voor onderscheidene doeleinden (b.v. het terugbetalen van voorschotten tot leniging van rampen1), de betaling van aan het Rijk verleende subsidies, als in den aanleg van de Zuid-Willemsvaart enz.).
Wat nu te denken van dit К. В.?
Voor zoover het.bedoelde vast te leggen, dat de opcenten, die reeds
waren toegestaan tot dekking van de kosten van de in de artt. 150
en 219 der G. W. bedoelde waterstaatswerken, ook voor 1823 (en ver
der) mochten worden geheven, was de daarbij gedane verklaring
wettelijk juist; het staat toch vast, dat de bevoegdheid door de G. W.
zelf in genoemde artikelen gegeven tot heffing onder Koninklijke
goedkeuring van speciale (andere dan in art. 14 genoemde) middelen,
door de wet van 1821, S. 9, niet kon worden opgeheven en dus bleef
bestaan. De heffing echter van meer dan 6 opcenten voor die
uitgaven, welke niet onder de artt. 150 en 219 der G. W. te
rangschikken waren, zooals b.v. de terugbetaling van bovenbedoelde
') Zie blz. 50 hiervoor.
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voorschotten, was naar onze meening in strijd met art. 14 der
wet van 1821 en kon dus niet worden goedgekeurd. Tegenover
het argument, door de beide Ministers in hun rapport aangehaald,
dat het de bedoeling van de wet niet geweest kon zijn om al de
bestaande opcenten door de nieuwe 6 van de wet van 1821 t e
vervangen, staat een ander, dat nl. bij de beraadslaging over
art. 14 zonder tegenspraak gezegd is, dat die opcenten zelfs ook
nog voldoende zouden zijn voor het bekostigen der bedoelde waterstaatswerken 1 ). Was er een misrekening geweest in het benoodigde aantal, dan had zij langs wettelijken weg hersteld moeten
worden. Doch, wat hiervan ook zij, de wet van 1821 kende geen
andere opcenten dan de 6 op de grond- en personeele belasting en deze
wet was (behoudens dan de artt. 150 en 219 der G. W.) de eenige,
waarop de belastingheffing voor de provincie gegrond kon worden.
Uit het bovenstaande blijkt tevens, dat reeds vóór de wet van
1821 in het leven geroepen was, ten behoeve der provinciën opcenten of andere belastingen geheven werden. Behalve wanneer
zij geheven werden voor de waterstaatswerken, bedoeld in de
artt. 150 en 219 der G. W. (en hiervoor pas vanaf 1 Januari 1820),
waren deze belastingen naar onze meening onwettig. Immers,
behalve voor deze werken was provinciale belastingheffing vóór
1823 onbestaanbaar om de eenvoudige reden, dat de provincie
geen andere eigen uitgaven had te doen. De kosten van het bestuur
der Staten moest overeenkomstig art. 143 der G. W. op de Staatsbegrooting worden geraamd en derhalve gevonden uit de algemeene rijksmiddelen. Van een voorschot uit 's Rijks kas aan de
provincie b.v. voor dekking van kosten van leniging van rampen,
als hiervoor bedoeld, had toen derhalve geen sprake mogen zijn
en dus evenmin van terugbetaling van dit voorschot door middel
van opcenten op de aanslagen van de inwoners der provincie 2 ).
Die kosten hadden op de Staatsbegrooting moeten komen en de
K. Bn., hierboven genoemd, van 13 October 1818, иг. 99 en
3 September 1816, nr. 66, en zoovele andere waren in flagranten
strijd met de grondwet. Bleek hier wederom niet duidelijk, d a t
de natuur boven de leer ging? Immers reeds heel spoedig, nadat
de G. W. de ânancieele zelfstandigheid der provinciën onmogelijk
') Zie blz. 35 hiervoor.
') En evenmin ran het verleenen таи een subsidie aan het Rtjk!
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had willen maken, ging men toch weer uitgaven, meer speciaal
in het belang dier lichamen, te haren laste brengen.
Het K. B. van 22 Februari 1823, nr. 160, had feitelijk alleen
gesproken over de bestendiging der heffing van buitengewone opcenten voor aangelegde werken en afloopende termijnen en derhalve geen beslissing gegeven omtrent de heffing van opcenten
boven de 6 voor andere uitgaven der provincie. Na de bekende
mededeeling op last des Konings aan de Staten in 1822 1) behoefde
hieromtrent echter geen twijfel meer te bestaan. In deze mededeeling toch werd zelfs gesproken van het voordragen van „andere
middelen voor de meest dringende behoeften", dus algemeene termen,
die behalve opcenten ook nog belastingen in anderen vorm omvatten en geen onderscheid maken tusschen de verschillende uitgaven der provincie. Bij verschillende latere K. Bn. werd dan ook
toestemming verleend tot heffing van buitengewone opcenten ook
voor andere uitgaven der provincie. Deze buitengewone opcenten
d. w. z. andere opcenten dan de gewone van art. 14, bestonden
niet alleen in opcenten op de grond- en personeele belasting boven
de 6, doch ook in opcenten op de Rijksaccijnzen (eene heffing,
naar bekend, in die dagen ook door de gemeentebesturen met
voorliefde en op ruime schaal gehanteerd), terwijl zelfs de toevlucht werd genomen tot eigen accijnzen, indien de vorm van
opcenten niet mogelijk was.
Op één dier K. Bn. moeten wij nog de byzondere aandacht
vestigen. Het is dat van 31 Mei 1839, nr. 112 2), waarin 's Konings
standpunt t. a. v. provinciale belastingheffing nog eens wordt toegelicht. Bij dit K. B. werden de Staten van Overijssel gemachtigd
„tot het heffen van 10 opcenten op den Rijksaccijns van het binnen
de provincie veraccijnsd wordende binnen- en buitenlandsch gedistilleerd en eene daarmede gelijk staande provinciale belasting
op het buiten de provincie veraccijnsde en binnen dezelve ingevoerd en geconsumeerd wordende gedistilleerd, een en ander gelijktijdig met de gemeente-opcenten en belasting te heffen, zulks om
te voorzien in de kosten van nieuwe provinciale werken, bepaaldelijk van het gebouw van het provinciaal geregtshof en die van
andere regterlijke collégien".
>) Zie blz. 41 hiervoor.
•) Zie Bijvoegsel tot het Staatsblad (Mr. B. VAN DORP) 1839, blz. 347.
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De Koning overwoog in dat К . В., d a t art. 14 der wet van 1821,
S. 9, geenszins in dien beperkten zin ie op te vatten, dat er voor
provinciale uitgaven óf geene hoogere opcenten óf geene andere
dan op de grond- en personeele belasting zouden geheven kunnen
worden, ook dan niet, wanneer de Staten zoodanige verhoogde
heffing of eene heffing van opcenten op andere middelen voordragen naar aanleiding van art. 150 der G. W., en voorts, dat de
heffing verzocht wordt tot dekking van een buitengewone uitgaaf
en dus niet langer zal behoeven te duren dan tot bestrijding daarvan zal noodig zijn.
Hier wordt dus tweeërlei verworpen:
I o . de meening, dat de belastingen voor de provincie slechts
konden bestaan in de 6 opcenten op de grond- en personeele
belasting, en
2°. de meening, dat ook voor de eigen provinciale werken van
art. 150 der G. W. geen andere heffing dan die der 6 opcenten
mogelijk zou zijn.
Motieven voor die verwerping worden in het K. B . niet aangehaald.
Dat de laatst verworpen meening inderdaad een onjuiste was,
kan worden toegegeven. Al is aan de hand van de geschiedenis
van art. 14 der wet aan te toonen, dat uit de 6 opcenten eveneens
zou geput worden voor de kosten van provinciale waterstaatswerken 1 ), bedoeld in art. 150 G. W. (b.v. voor door de Staten
zelf aangelegde wegen), benevens voor de kosten van de overgedragen waterstaatswerken, bedoeld in art. 219 G. W. (b.v. voor
overgedragen havenwerken, zeeweringen enz.), vast staat, zooals
wij reeds zeiden, dat de bevoegdheid, door de G. W. zelf in die
artikelen gegeven tot heffing van speciale (anders dan in art. 14
genoemde) middelen onder Koninklijke goedkeuring 2 ), door de
wet van 1821, S. 9, niet kon worden opgeheven en dus bleef bestaan.
De heffing echter van andere belastingen dan opcenten op de
grond- en personeele belasting of van meer dan 6 opcenten op
de grond- en personeele belasting voor die provinciale uitgaven,
welke niet onder die van de artt. 150 en 219 G. W. te rangschikken
') Art. 150 spreekt van „werken". De practijk heeft het woord altijd opgevat In den
zin van toofersiaatswerken. Zie „Handelingen over de Q. W. herziening" 1817/1848. Gebr.
BELINFANTE, den Haag, 184Θ, He deel, blz. 379 bovenaan. Zie ook THORBECKE, Aanteekenlng II blz. 107.
·) Zie K. Bn. van 17 December 1819 en 13 Maart 1821.
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waren (b.v. uitgaven van provinciaal belang: als subsidies voor
werken, bij anderen in onderhoud, of uitgaven voor onderwerpen
van algemeen belang, doch op de provincie gedemandeerd, zooals
voor de gerechtsgebouwen), was naar onze meening in strijd met
art. 14 der wet van 1821. Dit artikel had bepaald, dat ter bestrij
ding der uitgaven van provinciaal belang of der kosten van onder
werpen van algemeen belang, doch gedemandeerd aan de Staten,
zouden worden geheven 6 opcenten op de grond- en personeele
belasting, derhalve geen andere belastingen dan opcenten op die
twee belastingen en nooit meer opcenten dan 6 in getal. Voor
andere of hoogere heffing bestond geen vrijheid. Trouwens art. 14
kende geen heffing door de Staten zelven. De 6 opcenten werden
geheven krachtens de wet zonder medewerking der Staten; het
was een heffing voor maar niet door de provincie. Men ging dus
te werk alsof er geschreven stond: „Tot bestrijding der uitgaven
van de provincie kunnen met Koninklijke goedkeuring belastingen
worden geheven", eene regeling min of meer in den geest van
de artt. 157 en 158 der G. W. voor de gemeentelijke belastingheffing,
doch dergelijke artikelen werden, zooals wij reeds zagen, voor
de provincie niet in de G. W. aangetroffen.
De conclusie uit het bovenstaande is dus, dat de Overijsselsche
en andere dergelijke heffingen onwettig waren. Daarentegen be
schouwen wij het Koninklijk goedgekeurde besluit der Staten van
Groningen tot heffing van buitengewone opcenten op de grond
en personeele belasting voor 1838 tot mede bestrijding van de
buitengewone kosten van de zeeweringen in die provincie 1 ) en
dat van de Staten van Limburg tot heffing van buitengewone
opcenten op dezelfde belastingen voor 1848 ter tegemoetkoming
in het tekort der opbrengst van de provinciale wegen om de kosten
2
van derzelver onderhoud te dekken ) als in overeenstemming met
de artt. 150 en 219 der G. W.
Aanvankelijk zou men de verklaring van heffingen van buiten
gewone opcenten of andere provinciale belastingen willen zoeken
in de opvatting van dien tijd omtrent de Koninklijke macht, die
hierin bestond, dat de Koning alles kon regelen wat de wet niet
>)

Zie
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·) Idem 1848 (TAN D O R P ) biz. 23.

biz.

525.
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geregeld had of niet ter regeling aan de wet was voorbehouden.
Toch kan een dergelijke verklaring hier niet dienen, omdat de
heffingen niet uitgingen van den Koning zelf, doch van de Staten
onder Koninklijke goedkeuring. Maar al waren zij van den Koning
uitgegaan, dan nog zou een dergelijke verklaring ervan niet kunnen
opgaan, aangezien de bedoelde heffingen, gelijk wij zagen, niet
praeter sed contra legem plaats hadden.
Gelijk men dus buiten de G. W. om de provinciale begrooting
van inkomsten en uitgaven zag ontstaan, zoo vestigde zich practisch geleidelijk ook het recht der Staten tot eigen belasting
heffing onder Koninklijke goedgeuring voor alle provinciale uit
gaven, welke ook. Doch, terwijl de provinciale begrooting, hoewel
geen steun vindende in de G. W., althans een wettelijke basis
bezat in art. 14 van de wet van 1821, S. 9, was een dergelijke
basis voor belastingheffing door de Staten, behoudens het bepaalde
in de artt. 150 en 219 der G. W., niet aanwezig.
Bij de provinciale belastingen werd in de begrooting niet ver
meld de opbrengst van de leges ter provinciale griffie, ofschoon
zij toch werden geheven.
De heffing dezer leges en expeditiegelden geschiedde aanvan
kelijk krachtens een regeling van het betrokken provinciaal bestuur.
Niet elke provincie hief die leges. Blijkens den brief van den
Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat dd. 15 Maart
1822, В 2482, aan zijn ambtgenoot van Financiën, was de Koning
wel genegen de legesvordering ter griffie van de provinciale gouvernementen onder zekere voorwaarden toe te laten, doch werd
op dit punt uniformiteit verlangd. Bij K. B. van 8 Juni 1825,
nr. 28 1) werd de heffing opnieuw toegestaan en geregeld en wel
voor de provinciën 2), waar zulks tot dan toe gebruikelijk was
geweest, gelijk onder Io. van dat K. B. werd gezegd. Tegelijkertijd
was onder ten 3°. bepaald, dat aanvankelijk en zoolang daaromtrent
door den Koning niet anders werd beschikt, de verdeeling s) van
de opbrengst der leges en expeditiegelden tusschen griffier en
geëmployeerden ter griffie op gelijken voet en gelijke wijze als
>) Zie ook het K. B. van 18 Januari 1817, nr. 41.
') Genoemd werden alle noordelijke provinciën behalve Limburg.
') Zie K. Bn. van 29 November 1825, nrs. 189 en 190.
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bevorens zoude plaats hebben. De opbrengst der leges was der
halve bestemd tot aanvulling der salarissen van genoemde ambte
naren en kwam niet aan de provincie ten goede. Vandaar, dat
zij in het provinciaal begrootingsmodel niet werd vermeld.
Ook hier komt de vraag naar voren, waaraan de Koning de
bevoegdheid ontleende tot het treffen van bovenstaande regeling.
Deze was analoog aan die, vervat in het besluit van den Souvereinen Vorst van 18 Januari 1814, nr. β, tot heffing van leges
op de bureaux van algemeen bestuur (z.g. kanselarijleges), waarbij
eveneens was bepaald, dat de opbrengst ervan zou worden ver
deeld onder de betrokken ambtenaren. Doch de bestaande analogie
met de regeling van 1814, ofschoon wel te verklaren, daar ook
de jaarwedden van de ambtenaren ter provinciale griffie ten laste
van het Rijk waren en door den Koning geregeld werden (art. 61
G. W. 1816), beslist o. i. niets omtrent de rechtsgeldigheid der
legesheffing ter provinciale griffie. Deze legesheffing was naar onze
meening evenzeer als die ter plaatselijke secretarieën aan te merken
als een retributieheffing (i. с voor door of van wege de provincie
verstrekte diensten) dus als een belastingheffing 1 ). Tot provinciale
belastingheffing nu was niet alleen de Koning niet bevoegd, doch
de heffing van leges ter provinciale griffie was vóór 1848 o. i. ten
eenenmale onbestaanbaar, daar toen, gelijk wij al betoogden, voor
de provincie geen andere belastingen geheven konden worden dan
die, bedoeld in de artt. 150 en 219 der G. W. 1815 en in art. 14
der wet van 1821, S. 9.
Voor hen, die de legesheffing ter provinciale griffie niet als
belastingheffing willen aangemerkt zien, zou de bevoegdheid des
Konings tot het maken eener regeling als die van 8 Juni 1825,
nr. 28, wellicht gevonden kunnen worden in de destijds geldende
opvatting omtrent de koninklijke macht ten opzichte van wet
en grondwet 2 ). Toch zal o. i. ook door hen niet kunnen worden
aangenomen de rechtsgeldigheid van de regeling, in zooverre zij
de opbrengst van de leges verdeelt tusschen de betrokken ambtenaren. De jaarwedden dier ambtenaren, geregeld door den Koning,
waren ingevolge art. 61 der G. W. van 1815 tot het volle bedrag
door de wetgevende macht te ramen op de Staatsbegrooting en
') Zie THORBECKS: „Over plaatselijke begrootoig", blz. e i e. v.
') Zie bli. 66 hiervoor.

59
dus uit die begrooting en niet uit bijzondere fondsen te betalen.
Bevoegdheid tot het scheppen van bijzondere fondsen tot betaling
dier jaarwedden buiten de Staatsbegrooting om kon de Koning
in elk geval ook aan art. 61 der G. W. van 1815 niet ontleenen 1 ).
In zooverre lijkt ons ook de regeling van het Souverein Besluit
van 18 Januari 1814, nr. 6, in strijd te komen met de latere grondwetten van 1814 en 1815 enz. Zij bleef echter in stand door het
bepaalde bij het add. art. 2 van de G. W. 1815 2 ).
Wy vervolgen thans onze bespreking van het begrootingsmodel 1826.
Als tegenhanger van de uitgaven voor de waterstaatswerken,
aan de provincie in beheer overgedragen of door haarzelf aangelegd, vermeldt de begrooting in het l i l e hoofdstuk der inkomsten
de „baten en opkomsten, spruitende uit voorwerpen, waarvan
het beheer aan de Staten is opgedragen". Als zoodanig worden
genoemd de ingevolge de algemeene Koninklijke besluiten van
17 December 1819 en 13 Maart 1821 bij afzonderlijke beschikkingen aan de provincie afgestane tollen ' ) , sluis- en bruggelden
en alle andere met bedoelde werken samenhangende, eveneens
aan de provincie toekomende baten, als huren van gebouwen,
recognitiegelden, erfpachten en opbrengst van grasgewassen. In
dit hoofdstuk konden eventueel ook worden ondergebracht de
tollen enz., door de Staten 4) met Koninklijke machtiging overeenkomstig evengenoemde K. Bn. van 1819 en 1821 nieuw ingevoerd.
Het volgende (IVe) en laatste hoofdstuk bevatte „alle andere
middelen aan de provincie te verstrekken", waarvan in de eerste
afdeeüng die, van 's Rijkswege verstrekt, als: vaste en buitengewone subsidies, toelagen, voorschotten, alsmede aandeelen in
's Rijks tollen, een en ander door den Koning verleend, hetzij in
de kosten van overgenomen waterstaatswerken, hetzy voor andere
doeleinden 5 ).
') Omtrent 's Konings bevoegdheid tot retrlbutiehefflng TOOT het Rijk zie B U Y S t. a. p.
I I biz. 579 e. v.
•) Het S. В. van 1814 Is In stand gebleven t o t 1890, toen het vervangen werd door
de w e t van 1890, S. 80.
•) Deze tollen enz. waren „verpachte" (Ie afdeellng) of „bij gaardering Ingevorderde"
(2e afdeellng).
*)

Zie

b.v.

Bijv. t. S. ( V A N D O R P ) 1848,

blz.

331.

'1 Zie rede van V A N HOOENDORP, blz. 36 hiervoor.
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In de tweede en derde afdeeling werden geraamd de bijdragen
van gemeenten, waterschappen enz., bij K. Bn. 1 ) in bepaalde
kosten toegezegd, benevens — en dit verdient bijzondere aan
dacht — de twee percent, op alle gemeentebegrootingen ter be
schikking van het Algemeen Bestuur uitgetrokken, en door den
Koning ter dispositie van de Staten gesteld om bepaalde uitgaven
te bestrijden. H e t waren deze percenten waarvan THOBBECKE in
zijn „Over plaatselijke begrooting" (tweede druk 1847) met zooveel
ontstemming spreekt. I n verband met de vroegere Fransche wet
geving was bij verschillende K. Bn. 2 ) tot vaststelling van het
formulier der plaatselijke begrooting enz. bepaald, dat in de af
deeling dier begrooting, bestemd „voor onvoorziene uitgaven",
zouden worden geraamd:
I o . een ronde som van twee percent der inkomsten van de
gemeente, ter beschikking van het Algemeen Bestuur;
2°. een fonds voor onvoorziene uitgaven ter beschikking van
het provinciaal bestuur, waarvan het bedrag niet bepaald was, en
3°. een post ter beschikking van het plaatselijk bestuur.
Het was het eerstgenoemde bedrag, d a t als „door den Koning
ter dispositie van de Staten gesteld" op de provinciale begrooting
werd uitgetrokken. Gelijk THOBBECKE, die de posten sub I o . en 2°.
zoowel practisch als juridisch onverdedigbaar achtte, ons mede
deelt, werd, althans wat de gemeente Leiden betrof, door het
Algemeen en het provinciaal bestuur gewoonlijk slechts een klein
deel der beschikbare sommen besteed.
Als laatsten ontvangstpost (vierde afdeeling van hoofdstuk IV,
welke afdeeling hiervoor reeds ter sprake kwam) vinden wij op
de provinciale begrooting de opbrengst der provinciale leeningen,
waarvan het aangaan door den Koning was toegestaan. H e t aan
gaan van geldleeningen is een uiting van financieele zelfstandig
heid, die, zooals wij zagen, de G. W. in het algemeen niet aan de
provincie had toebedeeld. Sinds de wet van 1821, S. 9, die eigen
provinciale uitgaven in het leven had geroepen en middelen t o t
dekking ervan had verschaft, kon de bevoegdheid tot het aangaan
van leeningen voor eigen behoeften niet worden ontzegd, terwijl,
afgezien van evengenoemde wet, de leeningsbevoegdheid ook vast
') ВЦ К. В. toegezegd uit de gemeentekas!
') Zie THORBECKE: „Over plaatselijke begrooting", blz. 46 е. т.
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stond voor dekking van kosten van buitengewone werken, bedoeld
in de artt. 150 en 219 der G. W.
Tot zooverre de inkomsten en middelen.
Het model der begrooting van behoeften en uitgaven bevatte tien
hoofdstukken.
Het Ie hoofdstuk „Finantiëele aangelegenheden der provincie
in het bijzondere" was onderverdeeld in drie afdeelingen: onkosten enz. op de baten en verdere eigen middelen der provincie
(als tractementen van tolgaarders e. d. en ontvangers der provinciale belastingen), de renten en aflossingen der provinciale
leeningen en de terugbetaling van genoten voorschotten en
andere uitkeeringen aan 's Rijks schatkist. Onder deze laatste
uitkeeringen werd ook geraamd het overschot op de middelen
van de wegen enz., als bedoeld in art. 5 van het K. B. van 17 December 1819, nr. 1, jo. art. 225 der G. W. 1815.
Vooral het He hoofdstuk1) „Justitie en Politie" trekt onze
aandacht. Hier werden op de eerste plaats geraamd de Justitieuitgaven. Dit waren de uitgaven, die bij de behandeling van de
Staatsbegrooting voor 1822 werden aangewezen als meer geschikt
om ter ontlasting van 's Rijks schatkist uit de provinciale fondsen
te worden gekweten. De omschrijving van de hier vermelde posten
is dan ook letterlijk terug te vinden in de destijds tusschen Koning
en Staten-Generaal gewisselde stukken 2 ).
Dit hoofdstuk bevat ook de uitgaven voor de politie, zooals
voor kazemeering der Maréchaussée en kleeding en uitrusting van
veldwachters, tot dan toe meestendeels door de gemeenten gedragen, doch op advies van den Minister van Binnenlandsche
Zaken nog aan de justitie-uitgaven toegevoegd 3 ).
Het Ule hoofdstuk betrof „Binnenlandsche Zaken". Hier vinden
wij b.v. een post voor den dienst der voetboden, benevens de
kosten van „Huisvesting van den Gouverneur en de provinciale
autoriteiten, zoo burgerlijke als militaire". Hieronder werden gebracht de „buitengewone" kosten van onderhoud van hôtel en
>) Dit hoofdstuk was evenals verschillende andere hoofdstukken verdeeld In twee
afdeelingen, de ceno voor de vaste en de andere voor de veranderlijke en onzekere uitgaven,
welke onderscheiding herinnert aan de beide afdeelingen van de Staatsbegrooting volgens
artt. 122, 123 en 12Θ der G. W. 1815.
') Zie blz. 33 hiervoor.
*) Zie briefwisseling over provinciale begrootingen van 1823 tusschen Koning en ver
schillende Ministers (blz. 41).
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bureaux en van onderhoud en aanschaffing van meubilair daarvan,
vroeger deel uitmakende van de éérajaarlyksche Staatsbegrooting 1) en
daarom als „buitengewoon" aangeduid. Omtrent deze kosten vindt
men in een der provinciale begrootingen van Noordbrabant toegelicht, dat zij werden geraamd volgens het bepaalde bij K. B.
van 12 Mei 1830, no. 10, en de verder daaraan gegeven interpretatie door den Minister van Binnenlandsche Zaken. Aan de
vroegere beslissing van den Koning om ook het gewone onderhoud
van het provinciaal hôtel ten laste der provincie te brengen, werd
echter door die Staten in die begrooting geen gevolg gegeven,
omdat vertrouwd werd, „dat de provincie alsnog van dien last
ontheven zou worden".
Van het vroegere voornemen van den wetgever (1822) om ook
bij de provincie onder te brengen de salarisverhoogingen en andere
tot de „buitengewone" Staatsbegrooting behoorende provinciale
kosten, blijkt uit het begrootingsmodel niet.
Ook het IVe hoofdstuk, dat „van den Waterstaat" nam uiteraard een voorname plaats in. Hier waren te ramen alle kosten
van de wegen en werken, ingevolge de bekende K. Bn. van 1819,
1820 en 1821 aan de provincie in beheer overgedragen, benevens de
kosten van die wegen en waterstaatswerken, welke krachtens art.
150 der G. W. door de provincie zelf waren tot stand gebracht.
De omschrijving van de afdeelingen van dit hoofdstuk vinden wij
in onze hedendaagsche provinciale begrooting meestal nog letterlijk
terug. Deze af deelingen waren getiteld: waterstaatsbeambten 2),
zeewerken, havenwerken, rivierwerken, kanaalwerken, provinciale
wegen (de door de provincie zelf aangelegde wegen), groóte wegen
der 2e klasse (de overgedragen wegen) 3), duinbeplantingen en
zandverstuivingen.
Verder bevatte de begrooting in verschillende hoofdstukken
(Ve, Vie, Vile, Ville en IXe) de kosten van: den Geneeskundigen
Dienst, den Eeredienst, het Armwezen, het Openbaar Onderwijs
en de Nationale Nijverheid. In het Ve en Ville hoofdstuk konden
b.v. worden geraamd de uitgaven, door de Ministers van Binnen>) Zie blz. 28 hiervoor.
') Ingevolge art. 13 van bet E. B. van 17 December 1819, nr. 1, kwam het salarie van
den hooidingenleur in de provincie ten laste van de Staatsbegrooting en dat van de gewone
ingenieurs ten laste der provincie. Deze ambtenaren stonden ten dienste van den Qonvernenr en de Staten.
') Zie blz. 30 hiervoor.
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landsche Zaken en van Publiek Onderwijs vroeger aangeduid als
geschikt voor betaling uit de provinciale fondsen 1) en in dat van
het Armwezen de eertijds op de Staatsbegrooting uitgetrokken
subsidies voor bedelaarsgestichten 2 ).
Niet alle provinciën hadden voor alle genoemde belangen uitgaven te doen. Zoo vindt men in een begrooting van Noord-Brabant
bij het hoofdstuk van den Eeredienst aangeteekend, dat te dier
zake geen gelden waren uit te trekken, en blijkt uit een andere
begrooting dier provincie, dat men „aan de uitnoodiging van den
Koning om een som te ramen voor de inrichting van het Bisschoppelijk Seminarie en aan die van den Minister van Binnenlandsche
Zaken om kerkelijke gemeenten te steunen in het opbouwen van
kerken en pastorieën, niet kon voldoen".
Ten slotte was er nog een Xe of laatste hoofdstuk, dat voor
de „Onvoorziene Uitgaven". Zonder nadere, speciale machtiging
des Konings kon uit dit hoofdstuk niet worden geput.
Evenals de plaatselijke begrooting bevatte het model der algemeene provinciale begrooting twee kolommen: in de eene werd
vermeld de som, voor eiken post door de Staten voorgedragen,
in de andere het bedrag, door den Koning ter zake toegestaan.
Hiermede wordt het karakter der algemeene provinciale begrooting
duidelijk geteekend. De gevraagde sommen zouden worden toegestaan als en zooals de Koning het wilde, precies dezelfde gedachte
dus als in art. 143 der G. W. vervat omtrent de raming der provinciale kosten op de Staatsbegrooting.
Van de plaatselijke begrooting had art. 156 der G. W. van 1815
gezegd, dat de gemeentebesturen zich hadden te gedragen naar
hetgeen dienaangaande door de Staten noodig werd geoordeeld.
Practisch kwam dit hierop neer, dat de gemeentelijke begrooting
niet door, maar voor de gemeente werd vastgesteld. Zoo ook had
het provinciaal bestuur, wat de provinciale begrooting betreft
— wij gaven reeds enkele staaltjes — zich te gedragen naar hetgeen
de Koning noodig vond. Blijkens art. 14 (slot) der wet van 1821
toch zou de aanvrage tot gebruik der 6 opcenten door de Staten
aan den Koning geschieden met opgave der objecten van uitgaaf,
') Zie blz. 47 hiervoor.
') Zie blz. 40 hiervoor.
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of, gelijk de m. ν. t. op het wetsontwerp het scherper formu
leerde: „de aanvraag tot het gebruik dier opcenten zal door de
Provinciale Staten gemotiveerd behooren te geschieden en de
Koning zal het gebruik en de verantwoording derzelve bepalen".
De Koning bepaalde dus, niet de Staten.
Op dit standpunt stelde zich enkele jaren later, gelijk wij zagen,
ook de Minister van Binnenlandsche Zaken in zijne bestrijding
van den Minister van Financiën, die aan het doel der wet — bezuiniging en vereenvoudiging der administratie — argumenten
meende te kunnen ontleenen voor een ruimere bevoegdheid der
Staten ten aanzien van hunne begrooting. Naar de meening van
eerstgenoemden Minister paste echter de vrijheid, den Staten door
den Minister van Financiën toegedacht, niet bij den aard van de
provinciale begrooting, zooals de wetgever van 1821 zich die had
voorgesteld.
Het K. B. van 22 Juli 1826, nr. 87, dat het vaste begrootingsmodel bracht, zette in zijn „bepalingen en voorschriften" ook in
dit opzicht de puntjes nog eens op de i door in art. 8 o. a. te
bepalen: „zullende de sommen, welke de Minister meent, dat door
Z. M. zouden kunnen worden toegestaan, aan Hoogstdezelve opgegeven behooren te worden, ten einde, in geval van goedkeuring,
in de daarvoor bestemde kolom te worden uitgetrokken". Na de
goedkeuring des Konings, zoo werd daar verder (art. 10) gezegd,
wordt de begrooting door den Minister teruggezonden met zoodanige mededeeling als ter regelmatige uitvoering van de toegestane
onderwerpen uit een administratief oogpunt beschouwd, zullen
noodig bevonden worden. En om toch vooral maar duidelijk te
zijn, werd aan het slot der „Instructieve Nota" 1 ) van evengenoemd K. B. nog eens herhaald: „Eindelijk zullen bij de berekening en het op de begrooting brengen van de provinciale uitgaven steeds in acht moeten worden genomen de voorschriften
dienaangaande bij de bestaande of verder te nemen beslmten des
Konings reeds gegeven of vast te stellen, mitsgaders al hetgeen verder
dienstig kan wezen om wezenlijke bezuiniging en nuttige besparing
te doen ontstaan en de verdere oogmerken te bereiken, die Z. M.
bij de overdracht aan de Staten van het beheer over en de zorg voor
de betalingen van de provinciale uitgaven zich heeft voorgesteld."
') Zie blz. 48 hiervoor.
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Terecht had VAN HOGENDORP de Staten op het gebied van de
provinciale begrooting slechts administrateurs genoemd! 1 ) „Zij
(de Staten) zouden geen agenten des Konings meer zijn" 2 ).
Uit de notulen der Staten van Noord-Brabant van 1823 blijkt,
dat van de begrooting voor dat jaar, dus van de eerste algemeene
provinciale begrooting, door de Staten opgemaakt tot een bedrag
van ruin ƒ 56000, door den Koning in April van dat jaar aanvankelijk de som van bijna ƒ 32000 was toegestaan en dat voor
het overige bedrag door Z. M. een nadere voordracht werd tegemoet gezien!
Grenzelooze willekeur noemde THORBECKB 3) het, waaraan de
gemeenten waren bloot gesteld. Die woorden zijn ook ten volle
toepasselijk op het provinciaal begrootingsrecht van vóór 1848.
Eigen financiën en eigen begrooting hadden de provinciën in 1821
erlangd. Financieele zelfstandigheid was haar deel niet geworden.
Wij zijn thans gekomen tot het beheer of de uitvoering der provinciale begrooting en haar complement: de provinciale rekening
en verantwoording. Blijkens het slot van het eerste lid van art. 14 der
wet van 1821 zou de Koning hieromtrent nadere voorschriften geven.
Deze nadere voorschriften werden gegeven, zooals wij reeds
zagen, bij K. B. van 7 April 1823, nr. 97 betreffende de algemeene
provinciale begrooting *). Aan het slot van dit K. B. werden op
die begrooting en de uitgaven ten laste daarvan voorloopig van
toepassing verklaard de comptabUiteitsvoorschriften, vervat in de
Reglementaire Verordeningen, behoorende bij het K . B . van 17 December 1819, nr. 1.
De comptabiliteitsvoorschriften, die tot dan toe gegolden hadden voor de begrooting der aan de provincie in beheer en ter
bekostiging overgedragen waterstaatswerken, zouden dus ook gelden voor de algemeene provinciale begrooting, waarin die z.g.
provinciale waterstaatsbegrooting was opgenomen. Dientengevolge
werden de betalingen uit die algemeene begrooting bevolen naar
aanleiding van ingekomen declaraties enz. Dit bevel ging blijkens
art. 30 van het K. B. van 1819 uit van de Staten en niet van
>)
•)
·)
')

Zie blz. 36 hiervoor.
Zie blz. 43 hiervoor.
Zie „Over Plaatselijke Begrooting".
Zie blz. 44 hiervoor.
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Gedeputeerde Staten, wat in den gedachtengang van art. 14 van
de wet van 1821, S. 9, geheel juist was. De gelden der begrooting
toch werden door den Koning toegestaan aan de Staten. De Koning
was dus de credietgever, de Staten waren de uitvoerders der be
grooting, de ordonnateurs. I n de practijk zullen de betaling
stukken wel zijn afgegeven door het college van Gedeputeerde
Staten, dat immers op geregelde tijdstippen vergaderde. Zoo werd
ook in art. 43 van het Reglement betreffende de uitoefening van
het gezag en de macht der Staten van 1817 1 ) het beheer der
penningen voor bijzondere werken, in art. 150 der G. W. aan de
Staten opgedragen, toevertrouwd aan Gedeputeerde Staten. Ook
het Algemeen Reglement van 24 October 1824, иг. 69, op het
beheer der geldmiddelen in het Rijk 2 ) sprak in art. 361 van man
daten van Gedeputeerde Staten 3 ) . I n het oog moet echter worden
gehouden, dat deze laatsten geen zelfstandige ordonnateurs waren,
doch slechts handelden als plaatsvervangers van de Staten.
Sinds in 1823 de ontvangers-generaal waren vervangen door
de administrateurs van 's Rijks schatkist in de provincie, en deze
ambtenaren dus de kashouders der provincie waren geworden,
werden de provinciale mandaten op hen afgegeven. Zij hadden
de bevoegdheid de betaling ervan over te wijzen op een ontvanger
in de provincie.
Krachtens het bepaalde by art. 28 der Reglementaire Verorde
ningen van het K. B. van 1819 werd de betahng echter pas be
volen, nadat de stukken, door de Staten voorloopig onderzocht
en goedgekeurd en geverifieerd door het Departement van alge
meen bestuur, t o t wiens bemoeiing de uitgaaf behoorde 4 ), door
de Algemeene Rekenkamer finaal verevend waren en van een
bewijs daarvan voorzien. Voor de provincie gold dus evenals voor
het R\jk (wetten van 1814, S. 76, en 1820, S. 15) het preventieve
stelsel van comptabiliteit: geen betaling zonder dat de Reken
kamer vooraf de wettigheid der betaling vanuit het oogpunt der
begrooting en anderszins had vastgesteld, of, zooals men dat
uitdrukte, de betaling had verevend. Door de bepaling in art. 28,
') Zie het reglement onder ') op blz. 20 hiervoor.
') Zie ') op blz. 22 hiervoor. In dit reglement kwamen ook enkele bepalingen voor
omtrent de provinciale fondsen (artt. 361 t/m 364 en 382 en 383).
') Zie ook blz. 77 hierna.
') Verg. hier blz. 42: „Tnsaohenkomat voor de betaling van eiken Minieter" enz.
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dat het aan de Staten werd overgelaten om na de voorloopige
verevening hunnerzijds reeds de helft van het verschuldigde te
doen uitbetalen, werd nochtans op dit stelsel een groóte inbreuk
gemaakt. Wat gebeuren moest, indien na de betaling der helft
de Rekenkamer de verevening weigerde, werd niet geregeld.
Het stond den Koning vrij het preventieve stelsel voor de provincie voor te schrijven. Art. 150 der G. W. verplichtte de Staten
tot rekening en verantwoording der aan hen toevertrouwde penningen, het blijkbaar aan den Koning overlatende de wijze te
regelen, waarop dit zou plaats hebben, terwijl art. 14 der wet
van 1821, S. 9, uitdrukkelijk bepaalde, dat de verantwoording
zoodanig zou zijn als door den Koning zou worden voorgeschreven.
Gelijk wij reeds zagen, had de Minister van Financiën geadviseerd
om ter verwezenlijking van het doel van art. 14 der wet van 1821
den Staten ook meer vrijheid te laten op het gebied der comptabiliteit en daarom voor de uitgaven uit de algemeene provinciale
begrooting geen voorafgaande verevening te eischen. Op het voorbeeld van hetgeen gold voor de gemeentebesturen zou met een
latere verevening genoegen moeten worden genomen en dus voor
de provincie niet het preventieve, doch het repressieve comptabiliteitsstelsel te kiezen zijn. De Minister van Binnenlandsche
Zaken en Waterstaat had dit echter ontraden en zoo bleef het
preventieve stelsel gelden.
Bij het preventieve stelsel stond de rechtmatigheid der provinciale uitgaven dus vast vóór de betaling, zoodat de Staten
hieromtrent toter geen rekening en verantwoording aan den Koning,
den credietgever, behoefden te doen, evenmin als de Ministers
onder vigueur van de wetten van 1820, S. 15, en 1841, S. 40, omtrent
de rechtmatigheid der gedane Rijksuitgaven achteraf aan de StatenGeneraal verantwoording schuldig waren.
Over de verantwoording der Staten omtrent de doelmatigheid,
het andere onderdeel van hun administratief beheer, wordt niet
gesproken. Voor de regeling hiervan bestond echter minder aanleiding, omdat het gebruik der toegestane gelden bij de begrooting
nauwkeurig aangegeven was.
Na afloop van het jaar legde overeenkomstig art. 33 van bovengenoemde Reglementaire Verordeningen de administrateur van
's Rijks schatkist in de provincie rekening en verantwoording af
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van zijne ontvangsten en betalingen ten behoeve der provincie.
Deze rekening werd in den vorm, door Gedeputeerde Staten onder
goedkeuring van den Minister vastgesteld, vóór of op 1 Juli van
ieder jaar overgelegd aan de Staten ter voorloopige verevening en
vervolgens door bemiddeling van den Minister van Financiën
gezonden aan de Algemeene Rekenkamer ter finale opneming en
sluiting. Zij was een verantwoording van den rekenplichtigen
ambtenaar omtrent zijn beheer en had, zooals wij zagen, met de
verantwoording der Staten niets te maken.
Ten aanzien van art. 33 deed zich al spoedig de vraag
voor, of naar de bedoeling van het voorschrift het toezicht van
de Algemeene Rekenkamer zich ook uitstrekte tot de inkomsten
en middelen, aan de Staten afgestaan voor de overgedragen
waterstaatswerken, m. a. w. of ook de onmiddellijke ontvangers
dier middelen rechtstreeks aan de Rekenkamer rekenplichtig waren
dan wel of zij zich alleen tegenover de Staten te verantwoorden
hadden. In afwijking van de meening van den Minister van Financiën stond de Rekenkamer het eerste gevoelen voor. Volgens haar
bleek uit de artt. 150 en 219 der G. W., dat van bedoelde inkomsten
rekening en verantwoording moest worden gedaan en had art. 33
den rekenplicht gevestigd tegenover de Algemeene Rekenkamer.
Tevens wees zij op de onzelfstandigheid der Staten in deze, die
zelfs niet eens een provinciale kas mochten formeeren, en dus, wilde
zij blijkbaar zeggen, zeker geen verantwoording konden afnemen.
Bij besluit van 8 November 1825, nr. 42, besliste de Koning,
in aanmerking nemende de noodzakelijkheid, dat van de provinciale fondsen evenals van alle andere 1) Rijksfondsen verantwoording wordt gedaan, in den zin van de Algemeene Rekenkamer.
Tevens werd daarbij uitgemaakt, dat art. 382 van het Algemeen
Reglement op het beheer der geldmiddelen in het Rijk van 24 October 1824, nr. 69 2 ), in het geding gebracht door den Minister van
Financiën, in de rekenplichtigheid voor de provinciale fondsen
geen verandering had gebracht.
In evengenoemd K. B. van 8 November 1825, nr. 42 werd
tegelijkertijd den Minister van Binnenlandsche Zaken de machtiging
') De fondsen, aan de Staten overgedragen, werden due nos steeds als ru'forfondsen
beschouwd.
') Zie bic. ββ hiervoor.
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verstrekt om in overleg met de Rekenkamer de meest doelmatige
modellen voor de rekening der provinciale fondsen vast te stellen.
De ambtenarencommissie, in verband met deze machtiging ingesteld, kwam, zooals wij zagen, eerst met een nieuw begrootingsmodel, dat door het K. B. van 22 Juli 1826, nr. 87, werd overgenomen. Dat K. B. bevatte ook nieuwe comptabiliteitsvoorschriften of beter gezegd, breidde de bestaande uit. De comptabiliteitsvoorschriften toch, vervat in de Reglementaire Verordeningen, behoorende bij het K. B. van 17 December 1819, nr. 1,
en aan het slot van het K. B. van 23 April 1823, nr. 97, voorloopig toepasselijk verklaard, werden in art. 11 van de „bepalingen en voorschriften" 1) van het K. B. van 1826 andermaal
gehandhaafd en bovendien vermeerderd met verschillende nieuwe
voorschriften 2) omtrent begrootingsbeheer en rekening.
Het beheer en de verantwoording der provinciale fondsen zou
voortaan zuiver dienstjaarlijk zijn. Daarom zouden de middelen
van het eene jaar niet voor de behoeften van het andere gebruikt,
noch de restant-ontvangsten en restant-uitgaven na afloop van
elk jaar in de verantwoording van het volgend jaar overgebracht
mogen worden. Over elk dienstjaar moest afzonderlijk rekening
en verantwoording worden gedaan.
Na arresteering van de begrooting door den Koning en terugzending aan de Staten zorgde de Minister van Financiën voor de
richtige invordering der toegestane inkomsten en middelen. Aan
den administrateur van 's Rijks schatkist in de provincie werden
de noodige voorachriften gegeven met het oog op de juiste verantwoording. Eerst nadat de Staten de begrooting goedgekeurd
hadden terugontvangen, mochten zij met inachtneming van de
voorschriften, vervat in meergenoemde Reglementaire Verordeningen
en in de 10e afdeeling van het Algemeen Reglement op het beheer
van 's Rijks geldmiddelen, overgaan tot het beschikken over de toegestane inkomsten en middelen tot betaling der uitgaven en behoeften, welke door den Koning op de begrooting waren geaccordeerd.
Ook teruggaven en uitkeeringen aan het Rijk konden niet anders geschieden dan door middel van bij de Rekenkamer verevende en door
Gedeputeerde Staten op de begrooting geordonnanceerde bewijzen.
') Zie blz. 48 hiervoor.
•) Zie de artt. 1 en 11 tot en met 19 van deze „Bepalingen en Voorschriften".
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De rekening en verantwoording, welke overeenkomstig het K. B.
van 8 November 1825, nr. 42, in verband met meergenoemd art. 33
vóór 1 Juli van ieder jaar door bovengenoemden administrateur
aan de Staten ter voorloopige verevening en vervolgens aan de
Algemeene Rekenkamer ter finale sluiting ingezonden werd, was
dienstjaarlijk ingesteld en verdeeld in: α. eene eerste rekening over
het eerste jaar of het dienstjaar; b. eene eerste suppletoire rekening
over het tweede jaar of het eerste op het dienstjaar volgende,
en c. eene tweede en laatste suppletoire rekening over het derde
jaar of het tweede op het dienstjaar volgende.
Na afloop van het tweede jaar, op het dienstjaar volgende,
werd de begrooting als finaal afgeloopen beschouwd en werden
de boeken afgesloten op de wijze, door de Algemeene Rekenkamer
en de Ministers van Binnenlandsche Zaken en Financiën bepaald.
Na dat tweede jaar kon geen verevening meer ter Rekenkamer
plaats hebben. De Staten hadden dus drie jaren om elke begrooting
af te wikkelen.
De overgeschoten bedragen op uitgaafposten mochten niet meer
naar een volgend dienstjaar worden overgebracht, doch waren,
behoudens een paar uitzonderingen, finaal vervallen. Kwamen na
genoemde drie jaren nog middelen binnen, dan werden zij als
„buitengewoon" op het Ie hoofdstuk van de eerstvolgende begrooting gebracht.
Het wezenlijk zuiver overschot van een dienstjaar werd, voor
zoover daarover door den Koning op geen andere wijze werd
beschikt, gebruikt tot bestrijding der uitgaven van een of meer
volgende dienstjaren. Elk dienstjaar had, zooals gezegd, drie rekeningen en zoo werden, gelijk wij al zagen 1 ), op elke begrooting
ook drie sloten (van drie dienstjaren) geraamd.
Alle vroegere, met de nieuwe strijdige voorschriften vervielen,
de niet-strijdige bleven bestaan, zoo b.v. het K. B. van 9 September 1823, nr. 44, waarbij bepaald was, dat de registratie van
de rekenstukken, door Gedeputeerde Staten ingezonden, door de
Algemeene Rekenkamer zou geschieden op de globale hoofden van
elke afdeeling (dus niet artikel) en dat op de afdeelingen onderling
kon worden overgeschreven na Koninklijke machtiging.
Voor de jaren 1827 en vroeger zouden de bestaande verorde') Zie blz. 40 biervoor.
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ningen blijven bestaan, doch, om den grooten achterstand in te
halen (zelfs de eerste provinciale (waterstaats)rekemng, die over
het jaar 1820, was nog niet afgewerkt), werd tevens bepaald,
dat de rekeningen over 1820, 1821 en 1822 finaal behoorden te
worden afgesloten op 31 December 1826, die over 1823 op 30 J u n i
1827, die over 1824 op 31 December 1827 en die over 1825, 1826
en 1827 onderscheidenlijk op 30 Juni 1828, 1829 en 1830.
In aansluiting aan het nieuwe begrootingsmode? werden in Mei
1827 door den Minister krachtens de vroegere Koninklijke machti
ging van 8 November 1825, nr. 42, ook nieuwe modellen vast
gesteld voor de eerste en suppletoire rekeningen, hierboven bedoeld.
Alvorens nu de geschiedenis van de comptabiliteit te vervolgen,
moeten wij eerst onze aandacht schenken aan een merkwaardig
К . В., verschenen in 1831, in de dagen van de binnenlandsche
beroeringen. Wij bedoelen dat van 1 Maart, nr. 14 1 ). Hierbij
werd aan de Ministers enz. bevolen de noodige maatregelen te
nemen, dat van nu voortaan aan de Staten der provincie de uit
voering der wetten en het algeheel bestier der inwendige admini
stratie en huishouding van de provincie (en aan plaatselijke be
sturen de vrije beschikking van hunne huishoudelijke belangen)
worden opgedragen en toevertrouwd in al de uitgestrektheid, welke
de bepalingen der G. W. en andere wetten maar eenigszins toelaten.
Ten spoedigste waren voordrachten aan te bieden t o t intrekking,
wijziging of herziening der thans bestaande reglementen en voor
schriften, welke zouden kunnen geacht worden omtrent dat een
en ander beperkingen t e hebben daargesteld. Verder deed art. 4
van het K. B. nog een zeer bescheiden stap in de richting der
publiciteit der financiën door te bepalen, dat de jaarlijksche goedgekeurde en gesloten rekening van ontvangsten en uitgaven der
provincie (en die der steden en gemeenten) met de betrokken
begrooting openbaar gemaakt moet worden door ze gedurende
een bekwamen tijd op de provinciale griffie (resp. secretarie) voor
iederen ingezetene ter inzage neder te leggen.
Uit dit alles spreekt het voornemen om met vernietiging van
den nog immer heerschenden Franechen centralisatiegeest de door
') Zie BQv.

t. S. (Mr. A. Q. BROUWER) 1831.

blz. 98 е. т.
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de G. W. bedoelde zelfstandigheid van gewesten en plaatselijke
besturen tot haar recht te doen komen. Voor de administratie
in het algemeen heeft het К. В., zooals bekend, geen belangrijke
veranderingen gebracht. Voor de provinciale comptabiliteit noch
tans is het van beteekenis geweest.
Naar aanleiding van dit K. B. richtte de Minister van Binnenlandsche Zaken zich tot de Gouverneurs in de provinciën met
verzoek om voordrachten in te dienen tot wijziging van bestaande
reglementen in den zin, als door Z. M. bedoeld. Van alle Gouverneurs kwam daarop het voorstel om af te schaffen de voorafgaande
verevening door de Algemeene Rekenkamer van de uitgaven uit
de algemeene provinciale begrooting 1) en mitsdien in te trekken
art. 28 der Reglementaire Verordeningen, behoorende bij het К. B.
van 17 December 1819, nr. 1. Dit zoude naar hunne meening
groóte vereenvoudiging in de administratie te weeg brengen en
een meer spoedige betaling van de vorderingen ten laste der
provincie tengevolge hebben. Verificatie van de uitgaven uit die
begrooting zou toch door de Rekenkamer kunnen blijven geschieden bij gelegenheid van de opneming van de rekening der provinciale ontvangsten en uitgaven van den administrateur van
's Rijks schatkist in de provincie. Werden bij die gelegenheid de
stukken niet in orde bevonden, dan konden zij ter rectificatie
aan de Staten worden teruggezonden.
De Minister oordeelde, dat de bestaande regeling, waarbij voor
de provinciale uitgaven de Rijkscomptabiliteitsregelen gevolgd
werden, te verdedigen was, daar het grootste gedeelte der inkomsten op de algemeene provinciale begrooting beschouwd
moest worden als een deel van 's Rijks inkomsten, waarover de
Staten slechts het beheer hadden. Die regeling had ook hare voordeelen. Voorafgaande verevening ter Rekenkamer toch was ongetwijfeld een zeker werkend middel tegen verkeerde betalingen en,
zoo noodig, konden de Staten de vorderingen toch altijd voor
de helft voldoen.
Niettemin had ook naar 's Ministers meening bij de overdracht
aan de Staten van het beheer der bedoelde middelen stellig de
bedoeling voorgezeten om zoodoende te bezuinigen en de admi') Van èénen Gonvemeur was het vooretel meer beperkt; niet voor alle uitgaven zou
de Yoorlooplffe verevening vervallen.
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nistratie te vereenvoudigen, gelijk kon blijken uit de woorden
zelve van art. 14 der wet van 1821, S. 9, en ook in de considerans
van het K. B. van 17 December 1819, nr. 1, werd gezegd. Ook
scheen het meer in den geest van art. 150 der G. W. te zijn, dat
men aan de Staten t. a. v. de daar bedoelde uitgaven meer vrijheid in de wijze van beschikking gaf.
Om die bezuiniging en vereenvoudiging nu te bereiken, meende
de Minister, dat de voorafgaande verevening van de provinciale
uitgaven moest vervallen. Voor de stedelijke en gemeentelijke
betalingen bestond zij ook niet en toch had de ondervinding niet
geleerd, dat daaruit belangrijke ongelegenheden waren voortgevloeid. Tevens moest men bedenken, dat het bedrag der verkeerde betalingen door de provinciale besturen rechtstreeks ten
laste der algemeene provinciale begrooting en dus geenszins ten laste
van de Rijksbegrooting zouden komen, zoodat ook de provinciale
autoriteiten er belang bij hadden om tegen dergelijke betalingen te
waken. Ter voorkoming daarvan zou ook nog aan den administrateur van 's Bijks schatkist in de provincie de verplichting kunnen
worden opgelegd op zijn eigen verantwoordelijkheid geen andere
mandaten te honoreeren dan die, welke in den voorgeschreven
vorm waren opgemaakt en den begrootingspost niet overschreden.
En ten slotte, aldus nog steeds de Minister, behoorde overeenkomstig Z. M.'s besluit van 1 Maart 1831, nr. 14, te worden uitgegaan van een standpunt van vertrouwen op de gezindheid en
goede zorgen van de Staten om zelfstandig maatregelen te nemen,
dat afwijkingen werden voorkomen.
Op grond van een en ander stelde hij den Koning voor de voorafgaande verevening van de uitgaven uit de algemeene provinciale
begrooting af te schaffen en t. a. v. die uitgaven soortgelijke bepalingen vast te stellen als met betrekking tot de comptabiliteit
der plaatselijke besturen bestonden. In overweging werd gegeven
de Koninklijke beslissing spoedig te doen volgen, te meer omdat
vooralsnog voor slechts weinige verordeningen wijzigingen in den
geest van het K. B. van 1 Maart 1831 konden worden voorgedragen.
Een dergelijke beslissing zoude op de Staten, die eerstdaags te
zamen kwamen, een goeden indruk maken.
Van het Departement van Financiën, dat, zooals wij zagen,
reeds vroeger op grootere vrijheid der Staten in deze had aange-
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drongen, ontving het voorstel van Binnenlandsche Zaken den
noodigen bijval, vooral ook uit overweging, dat de rekening en
verantwoording wegens het provinciaal beheer, waarbij al de
betalingsstukken worden overgelegd, aan het onderzoek der Algemeene Rekenkamer onderworpen zouden blijven en deze Kamer
in overeenstemming met de bestaande voorschriften de bevoegdheid tot het maken van bedenkingen zou behouden.
Ofschoon de Algemeene Rekenkamer zich geenszins met den
voorgestelden maatregel kon vereenigen, werd het advies van den
Minister van Binnenlandsche Zaken door den Koning opgevolgd.
Bij K. B. van 20 Juni 1833, nr. 34,1) werd de voorafgaande verevening door de Algemeene Rekenkamer van de betalingen ten
laste der algemeene provinciale begrooting afgeschaft (art. 1). Te
rekenen van het jaar 1834 zouden, terstond nadat de vorderingen
ten laste der provincie door de Staten waren onderzocht en goedgekeurd, mandaten overeenkomstig het voorgeschreven model
worden afgegeven.
In dit opzicht althans was het provinciaal bestuur derhalve
meer autonoom, meer zelfstandig geworden.
Na 1833 werd het comptabiliteitsstelsel mitsdien ook voor de
provincie repressief*) evenals voor de gemeenten. Over de rechtmatigheid der uitgaven, door de Staten gedaan, zou dus achteraf
beslist worden. Hoewel niet uitdrukkelijk in het K. B. van 1833
geregeld, bleef de, nu posterieure, beslissing over de rechtmatigheid der uitgaven aan de Algemeene Rekenkamer. Immers blijkene
art. 9 van dat K. B. zouden alle bestaande voorschriften
nopens het provinciaal geldelijk beheer hun kracht behouden, voor
zoover dezelve niet strijdig waren met de nieuwe bepalingen van
het K. B. Dientengevolge bleef ook zijn kracht behouden art. 33
van de Reglementaire Verordeningen, behoorende bij het K. B.
van 17 December 1819, nr. 1, gehandhaafd bij K. B. van 22 Juli
1826, nr. 87, dat bepaalde, dat de rekening van den provincialen
rekenpUchtige, na door de Staten voorloopig te zijn verevend,
finaal werd opgenomen en gesloten door de Algemeene Reken') Zie Handleiding tot de kennte van het Staatsbeetanr in het Koningrijk der Nederlanden of Beredeneerd Alphabetisch Begister Van Vaderlandeche Wetten, Belangrijke
Besluiten (enz. enz.), deel VII, blz. 832 e. v. Bij BLUSSKE en VAN BRAAM te Dordrecht, 1835.
*) Omtrent de jnlete beteekenis van dit stelsel zQ verwezen naar bet proefschrift van
Mr. J. B. KAN: „De Comptabiliteit in het Staatsbestuur".
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kamer. De Kamer, die de rekening sloot, ze goedkeurde, gaf mitsdien ook een beslissing over de rechtmatigheid der gedane uitgaven 1 ). Wat alsdan door de Kamer als onrechtmatig werd beschouwd, werd dus uit de rekening verworpen. De toestand voor
de provincie werd derhalve gelijk aan dien voor de Rijksfinanciën
ná 1840. Ook de G. W. van dat jaar sprak in art. 126 van een
rekening van de ontvangsten en uitgaven (van het Rijk), door
de Algemeene Rekenkamer afgestoten, welk afsluiten in zich hield
eene beoordeeling omtrent de rechtmatigheid der gedane Rijksuitgaven 2 ).
Niettemin had men sedert het K. B. van 1833 een gebrekkige
regeling van de verantwoordelijkheid voor onrechtmatige uitgaven. Voorzien was slechts (art. 6) het geval, dat het globaal
bedrag der betrokken afdeeling der begrooting, waarop de betaling
was aangewezen, overschreden werd. En voor dat geval werd
dan nog de administrateur, die het mandaat honoreerde s ), verantwoordelijk, zoodat de comptabele ambtenaar aansprakelijk gesteld werd voor datgene, waarvoor de ordonnateurs (de Staten)
verantwoordelijk hadden moeten zijn. Eveneens was deze ambtenaar aansprakelijk, indien hij voldeed aan een bevelschrift, dat
niet overeenstemde met het tevoren van de Staten ontvangen
advies (art. 6). Overigens, b.v. voor een betaling, die was aangewezen op een verkeerden begrootingspost of in zich niet verschuldigd was, was de verantwoordelijkheid in het K. B. niet
geregeld.
Van de verdere bepalingen van het K. B. van 1833 stippen
wy nog aan, dat in de artt. 4 en 5 den Staten op het hart gedrukt
werd — blijkbaar met het oog op het gemis van het vroegere
voorafgaande toezicht van de Rekenkamer — om zich zorgvuldig
te houden aan de sommen van elke afdeeling en die niet te overschrijden, doch zoo noodig eerst af- en overschrijving uit andere
afdeelingen voor te dragen. De bevoegdheid om de Staten tot
deze handeling te machtigen had de Koning reeds vroeger overgedragen aan den Minister van Binnenlandsche Zaken 4 ), wat o. i.
') Zie de voorgaande bladzijde. Zie ook de bewoordingen van de artt. 321 (258) en
222 (259) der Gemeentewet.
•) Zie Mr. J. B. KAN t. a. p. blz. 16.
') Dit geschiedde door afgifte van aeaisnatien, betaalbaar bij den Algemeenen Rijkekassier.
*) Zie Bijv. t. S. en Officieel Journal alsvoor. 1827, bic. 187.
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een verboden delegatie van macht was. Ook mochten de Staten niet
meer mandaten afgeven dan er gelden beschikbaar waren (art. 3).
De boven uiteengezette comptabiliteitsbepaUngen bleven gelden
totdat de provinciale wet in werking trad. De grondwetsherziening
van 1840 had op het gebied der provinciale financiën geen verandering gebracht 1 ). Wel werd, mede in verband met die herziening, de
wet op de Algemeene Rekenkamer van 1820, S. 15, vervangen door
die van 1841, S. 40, houdende Instructie voor de Algemeene
Rekenkamer, waarin, blijkbaar volledigheidshalve, ook enkele
bepalingen werden opgenomen omtrent de provinciale comptabiliteit (artt. 18, 44, 45, 57 en 58). Nieuw recht schiepen deze
bepalingen voor de provincie niet. Voor het Rijk handhaafde de
wet het preventieve stelsel, doch op het repressieve stelsel, sedert
1834 voor de provincie geldende, werd daarbij niet teruggekomen
(zie art. 25, dat alleen voor het Rijk gold).
In art. 57 der wet kreeg in verkorten vorm een plaats het bepaalde bij meergenoemd art. 33 van de Reglementaire Verordeningen van 1819. Dat wetsartikel luidde als volgt: „De rekeningen
wegens het beheer van de provinciale fondsen zullen, na vooraf
door de Provinciale Staten te zijn opgenomen en goedgekeurd,
binnen zes maanden ter finale sluiting aan de Algemeene Rekenkamer worden ingezonden. De bepalingen van artt. 44 en 45 dezer
wet zijn ook op de hier bedoelde rekeningen toepasselijk." De
bepalingen van de artt. 44 en 45 betroffen de onmiddellijke betrekking tusschen de Rekenkamer en de rekenplichtigen, benevens
de modellen der rekeningen.
Nog bepaalde art. 58 der wet in overeenstemming met het
voorschrift in art. 23 voor de Rijksfondsen, dat de door den Koning
goedgekeurde begrootingen den grondslag zouden uitmaken van
de ontvangsten en uitgaven der rekeningen. Het woord „goedgekeurde" in dit artikel, naar aanleiding van een opmerking in
het verslag der afdeellngen van de Tweede Kamer in de plaats
gesteld van het in het wetsontwerp gebezigde „vastgestelde", doet
vreemd aan. Het vervangen woord was èn met de practijk èn met
de wet (1821, S. 9) beter in overeenstemming.
') Zie echter art. 123 Q. W. 1810, dat een tweelaarUJksche Staatsbegrooting Invoerde
en dus ook de koeten van het provinciaal beatuur betrof. Zie verdor het К. В. van
1 Maart 1841, nr. 76, aangevuld bij К. В. van 15 Jnli 1847, nr. 71 (biz. 21/22 hiervoor).
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Aan het slot van dit tydvak moet nog met een enkel woord
worden gewag gemaakt van twee K. Bn., dat van 1 Mei 1847,
nr. 76 1) en dat van 21 Juni van dat jaar, nr. 68.
Bij het eerstgenoemde werden de betrekkingen van administrateur en van agent van 's Rijks schatkist in de provinciën opgeheven
en vereenigd opgedragen aan eenen betaalmeester in ieder der
hoofdplaatsen van de arrondissementen in voege als bij instructie
nader werd omschreven. Blijkens art. 1 dier instructie werden de
betaalmeesters in de hoofdplaatsen der gewesten tevens belast
met het overnemen van alle stortingen en met het doen van alle
betalingen voor rekening van de provinciale fondsen. Het geldelijk
beheer der provinciale fondsen bleef dus in handen van een Rijksambtenaar.
Voor gemelde stortingen werden evenals voor die ten bate van
het Rijk kwitantiën van storting afgegeven (art. 2 der instr.), te
viseeren door den burgemeester en tegen bewijzen van overname
in te leveren bij het provinciaal bestuur, dat ze maandelijks opzond
aan den Minister van Financiën 2 ). De betalingen geschiedden
naar aanleiding van de „mandaten, door Gedeputeerde Staten
op de provinciale fondsen afgegeven naar luid van het reglement,
vastgesteld bij K. B. van 17 December 1819, nr. 1" (art. δ, sub e,
der instr.). Na afloop van iedere maand ontvingen de betaal
meesters (art. 21) van de administratie der Rijksbelastingen op
gave, waarvoor de provincie wegens geïnde opcenten of anderszins
moest worden goedgeschreven.
Het andere, hierboven genoemde К. В., dat van 21 Juni 1847,
nr. 68, hield verband met de in die dagen belangrijke kwestie
van de openbaarheid der begrooting door den druk. Van open
baarheid in den zin van behandeling der begrooting in een ofenbare
vergadering der Staten kon geen sprake zijn, daar de openbaar
heid dezer vergaderingen pas in 1848 in de G. W. is opgenomen.
Art. 4 van het K. B. van 1 Maart 1831, nr. 14, had, gelijk wij
3
zagen ), verordend, dat met de gesloten rekening van ontvangsten
en uitgaven der provincie ook de betrokken begrooting openbaar
') Zie VAN DILLEN en MIDDELKOOP: Verzameling тал Wetten, Besluiten enz. be
treffende de dilecto belastingen, blz. 135 е. т.. deelen III en IV. 1346—1861.
•) Zie het K. B. van 16 Mei 1847, nr. 53. VAN DILLEN en MIDDELKOOP, alsvoor blz.

benevens Bijv. t. S. 1847 (VAN DORP), blz. 167.
•) Zie blz. Tl hiervoor.
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zou worden gemaakt door ze gedurende een bekwamen tijd op
de provinciale griffie voor iederen ingezetene ter inzage neder te
leggen. In het adres van „Stemgeregtigde Burgers der Stad Leyden"
aan den Baad dier stad dd. 28 December 1846 1) werd een dergelijke publiciteit, welke ook voor de gemeente-begrooting was voorgeschreven een „historische", „late en werkinglooze" genoemd.
Met uitbreiding nu van genoemd art. 4 werd bij genoemd K. B.
van 1847 bepaald, dat de Gedeputeerde Staten voortaan daddijk
na de Koninklijke goedkeuring de provinciale begrooting openbaar
zouden maken door ze een bekwamen tijd ter provinciale griffie
ter visie te leggen en dat het hun overigens zou vry staan daaraan
nog meerdere openbaarheid te geven door middel van dagbladen
en provinciale bladen of op andere wijze. Dit voorschrift was
ontegenzeggelijk een verbetering, al was het nog niet het gewenschte.
Het zal wel niet gewaagd zijn te veronderstellen, dat aan de
totstandkoming van het K. B. van 21 Juni 1847 en van dat van
16 April bevorens, nr. 3, betreffende de gemeenie-begrooting, het
Leydsche adres van 28 December 1846 niet vreemd is geweest.

M Afgedmlct achter TBOBBBCKE: „Over Plaatselijke Begrootlng".

HOOFDSTUK III.
1848-1887.
De grondwetsherziening van 1840 bracht voor de provinciale
financiën geen verandering, zooals wij reeds aanstipten. Bij de
algemeene herziening van ons staatsbestel in 1848 echter werden
zij niet onaangeroerd gelaten. Trouwens de Negenmannen 1 ), in
zooveel opzichten de voorloopers van de herzieningscommissie
van 1848, hadden ook hierop het volle licht al doen schijnen.
In den rechtstoestand der provincie werd in 1848 geen verandering gebracht. „De Provinciale Staten en de gemeentebesturen
zijn bij hunne zelfstandigheid, bij hunne wetgevende magt, en
bij hun huishoudelijk bestuur, zoowel als bij hunne betrekking
tot de uitvoerende magt bewaard", schreef de Regeering in hare
toelichting op nr. IV van hare twaalf wetsontwerpen tot herziening der Grondwet 2 ). De autonomie bleef dus aan de Staten
gewaarborgd: „Aan de Staten wordt de regeling en het bestuur
van het provinciaal huishouden door de wet s ) overgelaten", gelijk
het in meer moderne en meer klare bewoordingen heette in art.
131, dat art. 146 der G. W. van 1815 verving. Het doel van de
herziening in 1848 was dan ook niet nieuwe opvattingen omtrent
die autonomie in te voeren, doch hare werking beter te verzekeren 4 ).
Hiertoe werd het noodig geacht om in de plaats van het provinciaal reglement, krachtens art. 152 der G. W. 1815 door de Staten
van elke provincie omtrent de w\jze van uitoefening hunner macht
met Koninklijke goedkeuring gemaakt, dus in plaats van elf provinciale reglementen, ééne, algemeene provinciale wet in het leven
te roepen (artt. 131 en 135 der G. W. 1848).
Een wet zou de zelfstandigheid der provincie beter waarborgen
') Aldus worden genoemd de θ leden der Tweede Kamer, die in 1844 een ontwerp t o t
herziening der G. W. bij de Kamer indienden. Pie leden waren: THORBKCKK, LUZAC, TAN
DAM

VAN

I 8 8 E L T , HECHTEREN, ANEMAET, D E K E M P E N A E B , STORM, W I C H E R S E N en

VAN

HEEMSTRA. Het voorstel had, zooals bekend, geen succes. Zie „Handelingen" omtrent
genoemd voorstel in 1845, uitgegeven door Gebra. BELINFANTE, 's-Hage.
*) Zie „Handelingen" over de herziening der Grondwet. 1847—1848. Gebrs. BBLINFANTE,
's-Hage, deel I, blz. 356.
') Zie B U T S : De Grondwet, deel II, blz. 82.
<) Idem, blz. 2 e. v., 78 e. v. en 212.
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tegenover het centrale gezag dan het provinciale reglement, tot
stand gebracht met goedkeuring van dat gezag zelf, welke goedkeuring in de practijk daarenboven in dit en andere 1 ) gevallen
zóó werd opgevat, dat de inhoud van de voordracht der Staten
van te voren door den Koning werd bepaald 2 ). In deze en andere
opzichten diende het provinciaal bestuur dus veilig te worden gesteld.
Ter bereiking van het gestelde doel werd het echter tevens
noodig geoordeeld, dat de G.W. zelf aan de werking dier autonomie
geen hinderpaal in den weg legde a ). Gelijk wij in het vorig tijdvak
zagen, was een van de oorzaken van de mislukking van de provinciale autonomie gelegen in de gebrekkige regeling van de provinciale financiën in de G. W. van 1815. Daarom moest in 1848
vóór alles voor die gebrekkige regeling een betere in de plaats
worden gesteld. Wel had de wet van 1821, S. 9, gepoogd een
beteren toestand te scheppen, maar, afgezien van de vraag, of
deze wet niet in strijd was met de G. W., had zij de gewenschte
financieele zelfstandigheid voor de provincie niet gebracht. De
G. W. zelf moest die zelfstandigheid vestigen, zij het met overlating van de uitwerking van het beginsel aan de wet.
Wij zullen dus op de eerste plaats nagaan, wat de G. W.gever
t. a. v. die financiën in 1848 heeft bepaald, en vervolgens onderzoeken, op welke wijze de provinciale wet de gedachten van den
G. W.gever te dien aanzien verder heeft uitgewerkt.
Een vergelijking van de desbetreffende voorstellen der herzieningscommissie van 17 Maart 1848, door de Regeering in hare
twaalf wetsontwerpen van 20 Juni d.a.v. overgenomen, met de
voorstellen van de Negenmannen, toont aan, dat de commissie
die voorstellen ook op dit punt tot de hare had gemaakt. Dit is
geheel begrijpelijk, als men ziet, uit welke personen de herzieningscommissie met THORBECKE als voorzitter was samengesteld *). De
Negenmannen wilden, wat de provinciale financiën betreft, in de
plaats van de regeling van de G.W. van 1815 de practijk van
') Zie art. 146 G. W. 1815.
*) Andere Is bet onverklaarbaar, zegt THORBECKE In zijn Aanteekening, deel II, blz. 97,
dat deze reglementen, goedgekeurd bij K. B. yan 22 Juni 1817, alom woordelijk overeenetemmen. In andere, zoo gaat THORBECKE voort, werd van woge de Kroon vóór de goedkeuring ingelascht of veranderd.
') Zie Btrrs t. a. p. II, blz. 2 e. v., 78 e. v. en 212.
') De andere leden der herzienlngaoommlsele waren: DONKEB Cmmue, STORM, D E
KKMPENAER en LUZAC.
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het twee-begrootingenstelsel stellen, zooals die zich na 1816 buiten
de G. W. om gevormd had, en deze practijk dus tot grondwettelijke
regeling verheffen 1 ). Naast de Staatsbegrooting, die een gedeelte
der kosten van het provinciaal bestuur bevatte, zou de G. W.
van een provinciale begrooting spreken niet alleen voor de kosten
van provinciale waterstaatswerken, maar ook voor andere uitgaven van provinciaal belang.
Hunne verdeeling van de kosten van het bestuur der Staten
in twee soorten over twee begrootingen grondden de Negenmannen blijkens hunne memorie van toelichting 2) op de tweeledige roeping der Staten, die belast zijn èn met Rijksbestuur
in de provincie èn met het bestuur van de bijzondere huishouding der provincie. Deze onderscheiding was ook vroeger
reeds door THOEBECKE gemaakt s ) . Op de Staatsbegrooting zouden
worden gebracht de kosten, door de Staten in hun eerste hoedanigheid 4 ), d. i. in het algemeen belang te maken, daarentegen
op de provinciale begrooting de uitgaven door hen in het bijzonder provinciaal belang te doen. I n tegenstelling met de kosten
van de eerste soort, die uit de algemeene belastingpenningen gevonden werden, zouden tot dekking van de kosten der tweede
soort provinciale belastingen worden geheven, op te brengen door
de inwoners der provincie zelve. Opdat echter de werking van
het algemeen Rijksbelastingstelsel door provinciale belastingen
niet zou worden gestoord, was het noodig, dat de provinciale
belastingen aan de bekrachtiging door de wet werden onderworpen.
Hunne bovenstaande gedachten belichaamden de Negenmannen
in de volgende drie bepalingen (art. 125 van hun schets):
„De Staten dragen de kosten van hun bestuur, zooveel het
Rijks-bestuur is, voor aan den Koning, die ze, in geval van goedkeuring, op de begrooting der Staatsbehoeften brengt.
De begrooting der enkel Provinciale of huishoudelijke uitgaven,
door de Staten opgemaakt, behoeft 's Konings goedkeuring.
') Ook ontwerp X I I der 27 Reg.ontwerpen van θ Maart 1848 wilde de bestaande practijk
door de G. W. laten sanctioneeren. H e t voorstel was echter minder eystematiech dan
dat der Negenmannen, daar niet werd aangegeven, welke uitgaven op de Staatsbegrooting
en welke op de provinciale begrooting zouden komen. Zie de redactie van bet voorgestelde
art. 148 op blz. 812 Handelingen BELINFANTE 1647/8 en vergelijk hiermede art. 148
Q. W. 1840.
') Zie blz. 84/85 BELINFANTB alsvoor.
') Aanteekening I I blz. 70/71.
' ) Van agenten der uitvoerende Rljkamacht, gelijk het later heette in de m. v. t. op
de provinciale wet, zie Mr. J. С BIJSTEBBOS: de Provinciale Wet, uitgave 1855, blz. 307.
6
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Provinciale belastingen tot dekking dezer uitgaven, door de Staten
aan den Koning voorgedragen, vereischen bekrachtiging door de wet. ' '
De herzieningscommissie van 1848 gaf op hare gelijkluidende
voorstellen geen nadere toelichting. In de inleiding van haar verslag
aan den Koning had zij al gezegd, dat zij het betoog van het
voorstel van herziening, in 1844 aan de Tweede Kamer gedaan,
waar het haar te stade kwam, doorgaans zwijgend als aanvulling
op haar eigen voorstel beschouwen en soms uitdrukkelijk inroepen
zou 1 ) . Ook de toehchting der Regeering op nr. IV van hare
twaalf ontwerpen van 20 Juni 1848 bevatte geen nieuwe gezichts
punten 2 ).
Bij de schriftelijke en mondelinge behandeling 3) in de Kamers
werden verschillende bedenkingen geopperd. Vooral richtten zich
de bezwaren tegen de bekrachtiging der door de Staten voor te
dragen provinciale belastingen door de wet. Men was van oordeel,
dat de algemeene wetgever hier geen taak had. De bepaling zoude
belemmerend werken. Voor het gestelde doel: storing van het
algemeen belastingstelsel te voorkomen, werd het genoegzaam
geoordeeld, dat een wet algemeene regels t. a. v. de provinciale
belastingen stelde in den geest als voor de plaatselijke belastingen
zou geschieden *), terwijl men ook niet kon inzien, dat door der
gelijke regeling, gelijk de Regeering beweerd had, van een sinds
jaren bestaand beginsel zou worden afgeweken. Evenals de plaat
selijke besturen *) behoorden, naar werd opgemerkt, ook de pro
vinciale besturen de bevoegdheid te hebben om tot dekking van
hunne uitgaven (d. i. van die van enkel provinciaal belang) pro
vinciale belastingen te heffen, zij het onder goedkeuring des Konings. Dergelijke bevoegdheid werd geacht te behooren tot het
wezen van de provinciale zelfstandigheid, van een eigen provinciaal
huishouden. Bekrachtiging door de wet oordeelde men in stryd
met het beginsel der zelfstandigheid van de Staten, die volgens
de eigen woorden der Regeering in hare toehchting tot de twaalf
5
ontwerpen ook door de nieuwe G. W. zou worden „bewaard" ).
') Zie Handelingen BEUNFJLNTE 18І7/8, deel I, blz. 201.
') Ook de redactie van de Regeering was gelijkluidend aan die van de Negenmannen.
Alleen was het woordje „of" in bot tweede lid van hot artikel veranderd in „en", wat
geen verbetering was. Zie ') op blz. 86 hierna.
') Zie Handelingen BELINFANTE 1847/8, deol I, blz. 472,'3.
') Zio art. 142 G. W. 1848.
·) Zie blz. 79 hiervoor.
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Volgens de ontworpen bepalingen toch zou de wetgevende macht
ook het vermogen hebben om te oordeelen over de al of nietnuttigheid en de noodzakelijkheid van het provinciaal werk, waarvoor de belasting werd voorgesteld, en zoodoende de provinciale
vertegenwoordiging verdringen. Om eventueel de bekrachtiging
te weigeren zou de Kamer moeten treden in een onderzoek der
geheele provinciale begrooting. Het was een afwijking van het
ingevoerde gebruik, hierin bestaande, dat de Koning de provinciale belastingen, door de Staten voorgedragen, bekrachtigde.
Juist de afzonderlijke bekrachtigingswetten zouden storing in het
algemeene belastingstelsel te weeg kunnen brengen.
De Regeering was echter niet te bewegen haar voorstel te wijzigen. Aan de hand van de vroegere Staatsregelingen en van
enkele schrijvers over het Staatsrecht trachtte zij aan te toonen, dat
het recht der Staten tot belastingheffing, zooals verschillende leden
der Kamer dat wenschten, voorheen hier te lande niet bestaan
had en nog niet bestond. Er was dus groot verschil tusschen de
bevoegdheid der provincie en die der gemeente en mitsdien geen
aanleiding om hier een vergelijking tusschen beide lichamen te
trekken. Ook bestond er geen reden de wetgevende macht der
Staten uit te breiden. „Wij zijn op weg om langzamerhand die
afzonderlijke huishoudingen te sloopen om tot een enkel huishouden te geraken", zijn de merkwaardige woorden van den
Minister van Binnenlandsche Zaken. De Regeering streefde, gelijk
die Minister zeide, naar eenheid van wetgeving, centralisatie van
wetgeving (niet van uitvoering) en daarom had zij bekrachtiging
der provinciale belastingen door de wet voorgesteld. De bevoegdheid van de wetgevende macht zou hierbij geen beperkte zijn
gelijk in art. 58 der S. R. van 1801 1 ), zij moest juist worden
uitgebreid. De door de Staten voorgestelde wijze van verdeeling
en heffing der belasting zou b.v. zeer drukkend kunnen wezen
en dan zou de wetgevende macht afwerend moeten kunnen optreden. Voortaan zou de provinciale belasting niet alleen van
algemeenen (zooals in art. 14 der wet van 1821, S. 9), maar
ook van bij zonderen aard kunnen zijn, d. w. z. uitsluitend in
deze of gene provincie te heffen. Ook zou — aldus nog steeds
de Minister — de bepaling geen hinderpaal zijn voor de ver') Zio hot artikel in verband met art. 66 dier S. R.
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langde wet met algemeene bepalingen omtrent de provinciale
belastingen 1 ).
Ook in de dubbele 2) Tweede Kamer werd de bepaling omtrent
de wettelijke bekrachtiging der provinciale belastingen aangevallen
en een wezenlijke verkeerdheid genoemd, die de vrije werking
der provinciale macht zou kunnen verlammen en nuttige zaken
tegenhouden. Daar bleven ook niet onbesproken de bovenaangehaalde woorden van den Minister omtrent de slooping der afzonderlijke huishoudingen. Deze heeft daarop zijn standpunt nog
eens nader toegelicht. Hij had zich bij de herziening der G. W.
beijverd om daaruit te verwijderen hetgeen daarin nog van de
vroegere foederatie der provinciën was overgebleven, zulks om de
eenheid en ondeelbaarheid van den Staat boven bedenking te
verheffen en op te ruimen alle verouderde begrippen, die in 1814
ingeslopen en in 1816 niet verworpen waren, alsmede om de provinciën te behouden als administratieve indeelingen des Rijks en
aan haar zekere zelfstandigheid en voorrechten te verzekeren,
maar ook om haar ondergeschikt te maken aan het constitutioneel
gezag. In de herziene grondwet was dan ook al hetgeen tot dan
toe aan reglementen, door de Staten zelf te maken, werd overgelaten, alleen aan de wet toevertrouwd. Onder de bestaande
grondwet was zelfs de wetgever niet in staat in deze reglementen
eenige verandering te brengen, zoo die niet door de Staten voorgesteld werden. Wat de provmciale belastingen aangaat, noemde
de Minister het derde lid van het voorgestelde artikel de aanvulling
van een bestaande leemte, daar zich gevallen voor konden doen,
dat men aan de wet van 1821, S. 9, niet genoeg had. Voor die
gevallen konden voortaan de Staten den Koning provinciale belastingen voordragen ter bekrachtiging door de wet. In tegenstelling met die der gemeentebesturen omvatte de wetgevende
macht der Staten, naar de Minister zeide, niet de bevoegdheid
om provinciale belastingen uit te schrijven. Ook voor de toekomst
was het niet raadzaam hunne wetgevende macht ten opzichte
der belastingen uit te breiden. Vooral te dezen opzichte, aldus
') Men vergelijke hier nog bet antwoord der Negenmftnnen op bet versla? der Tweede
Kamer omtrent hun yoorstellen tot herziening der G. W. (Handelingen BELINFANTE 1845,
blz. 203.) Iu dit antwoord schijnt een minder uitgebreide bevoegdheid der wetgevende
macht In dit opzicht voorgeetaan te worden.
·) Zie art. 230 (228) Q. W. 1816 (1840).
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de Minister, moest eenheid worden betracht nog evenzeer als
vroeger t. a. v. de departementale belaatingen.
Het mag verwondering baren, dat na al het verzet in de Kamer
het voorschrift der wettelijke bekrachtiging van de provinciale
belastingen toch werd aangenomen. B U Y S 1 ) meent, dat dit is toe
te schrijven aan de omstandigheid, dat de Kamer destijds nog
het recht van amendement miste. Blijkbaar wilde men om dit
eene voorschrift niet het heele betrokken hoofdstuk, waarin het
was vervat, in gevaar brengen.
Zoo groóte tegenstand als in de Kamer door de wettelijke bekrachtiging der provinciale belastingen was uitgelokt, openbaarde
zich niet bij de bespreking van het voorgestelde twee-begrootingensysteem. Toch werden ook hieromtrent enkele opmerkingen vernomen. De voordracht der Staten aan den Koning van de kosten
van hun bestuur, voor zooveel het Rijksbestuur is, werd een
noodelooze en schadelijke bemoeiing genoemd. Het was immers
bekend, dat de Staten hierbij altijd een zeer ondergeschikte rol
hadden gespeeld, daar de begrooting steeds aan de Staten werd
toegezonden en zij moest worden aangenomen gelijk zij werd
aangeboden. Ook werd er op gewezen, dat in het tweede lid der
voorgedragen bepaling alleen gesproken werd van de begrooting
der enkel provinciale uitgaven en niet ook van de middelen tot
dekking der uitgaven, alsmede dat blijkbaar het woord „jaarlij ksche" ontbrak. Het artikel werd door de Regeering in den
aangegeven zin aangevuld, doch de tevens in de Kamer gevraagde
bepaling betreffende wettelijke voorschriften omtrent de inrichting
der provinciale begrooting 2 ) alsmede omtrent de rekening en
verantwoording der provinciale uitgaven en ontvangsten achtte
zij onnoodig. I n tegenstelling toch met het geldelijk beheer der
gemeenten, dat geheel op zichzelf stond, was, aldus de Regeering,
dat der provinciën grootendeels in het Rijksbeheer opgenomen,
waarom zij het voldoende vond, dat het geven van bedoelde voorschriften aan den Koning werd overgelaten.
Pas bij de behandeling in de dubbele Tweede Kamer werd nog
') Zie B U T S t. a. p. deel I I blz. 40.
') Voor de begrooting werd dit noodig geacht o. a. om het mlebrnik te keeren, dat
op de provinciale begrooting posten werden gebracht, die alleen dienden tot verhooging
van reeds op de Staatsbegrootlng uitgetrokken bedragen. Zie Handelingen BELINFANTE
1847/8 deel I blz. 472/3.
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nadere opheldering noodig geoordeeld omtrent de beteekenis van
de woorden: (kosten van het bestuur der Staten) voor zooveel het
Rijksbestuur is. Hier werden moeilijkheden gevreesd. „Zullen", zoo
werd gevraagd, „de bezoldigingen van den Gouverneur, griffier en
Gedeputeerde Staten, omdat dezen deels in dienst van het Rijk,
deels in dienst der provincie werkzaam zijn, worden gesplitst,
zoodat zij voor een gedeelte op de Rijksbegrooting, voor het
overige op de provinciale begroeting zullen voorkomen? Zoo ja,
welken maatstaf zal men daarbij in acht nemen? En hoe zal het
gaan met de uitgaven voor de gevangenissen, de geneeskundige
Staatszorg, de militie enz., waarbij het Rijk evenzeer als de
provincie betrokken is?" De Regeering meende, dat er geen
moeilijkheden zouden kunnen oprijzen, of dat zij, geopperd zijnde,
gereede oplossing zouden vinden. „De splitsing (der kosten van
het provinciaal bestuur in twee soorten) is niet nieuw; zij bestaat
tegenwoordig met de daad en is sedert lang in gebruik. De tweede
zinsnede spreekt uitdrukkelijk alleen van enkel provinciale en
huishoudelijke inkomsten en uitgaven: wat dus gemengd is behoort
op de eerstgenoemde begrooting te worden gebragt, en dat te
meer, nu de Staten mede worden beschouwd te zijn een schakel
in de keten van het administratief gezag."
Het voorstel der Negenmannen werd in 1848 dus met geringe
veranderingen 1) tot grondwettelijke regeling verheven.
Het valt niet te ontkennen, dat deze regeling heel wat beter
was dan hare voorgangster. Zij bracht voor de provinciën de eigen
financiën, die voor de provinciale autonomie evenzeer noodig zijn
als voor de gemeentelijke. Of echter de financieele zelfstandigheid
door de nieuwe regeling afdoende geregeld werd, is een tweede vraag.
Een gedeelte der provinciale kosten zou op de Staatsbegrooting
uitgetrokken blijven. I n zooverre werd de toestand van 1815 bestendigd. Over dit gedeelte van de kosten van hun bestuur zouden
de Staten dus geen of althans slechts weinig zeggingsmacht hebben.
Daarbij kwam, dat het, gelijk wij zagen, de opzet van de G. W.
was om op de provinciale begrooting slechts te ramen de enkel
') Zooals reeds gezegd, кргак de O. W. van: „enkel provinciale en huishoudelijke in
komsten en uitgaven", terwijl de Nosenmannen hadden geschreven: „enkel provinciale
uf hulshoudelljku". Het woordje en ie taalkundig niet te verdedigen en lijkt op een schrijf
fout, liodoeld werden: inkomsten en uitgaven, die enkel de provincie, het рго ітісиіаі
ItuislunidenbctrcBen. De woorden „provinciale" en „huishoudelijke" zijn hier synoniem.
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provinciale uitgaven, d. л . ζ. die uitgaven, die enkel en alleen in
het belang der provincie gedaan werden, zoodat het meerendeel
der kosten van het bestuur der provincie ten laste der Staatsbegrooting zou komen en mitsdien aan de zeggingsmacht der
Staten onttrokken zou zijn. Immers op de Staatsbegrooting zouden
worden gebracht niet alleen die kosten van het provinciaal bestuur,
die uitsluitend in het Rijks belang gedaan werden maar ook die,
welke behalve het provinciaal belang tevens het Rijksbelang be
troffen, de gemengde kosten dus. De Staatsbegrooting zou dus
meer dan de kosten van het Rijksbestuur bevatten. Zoo zouden
daarop worden gebracht b.v. de geheele jaarwedden van de Gede
puteerde Staten, ofschoon deze zoowel het Rijksbestuur als het
zuiver provinciaal bestuur verzorgden. I n belangrijkheid zou de
eigen provinciale begrooting derhalve achterstaan bij die der
kosten van het Rijksbestuur, in de Staatsbegrooting opgenomen.
Doch гтагот nu, zoo kan men daarenboven vragen, de kosten
van het provinciaal bestuur over twee begrootingen verdeeld?
Omdat, hadden de Negenmannen en eerder reeds THORBBCKE
gezegd, de kosten van het bestuur der Staten voor een gedeelte
het Rijksbestuur, d. w. z. de uitvoering van de Rijkswetten in
de provincie, het z.g. zelfbestuur dus, betreffen en derhalve uit
de algemeene staatsmiddelen moeten betaald worden.
Deze motiveering lijkt ons geenszins afdoende. Voor de gemeente
werd de onderscheiding dan ook niet gemaakt en toch zou de
consequentie dit hebben medegebracht. Ons lijkt de reden, die
B u y s 1 ) van deze verdeeling over twee begrootingen geeft, de juiste.
Met B U Y S zouden wij die reden willen noemen een zuiver historische.
Gelijk wij vroeger 2 ) uiteenzetten, vond de gebrekkige regeling van
de provinciale financiën in 1814, toen alle uitgaven der provincie
op de Staatsbegrooting werden uitgetrokken en dus van de bewilliging der wetgevende macht zouden afhangen, haar verklaring
in de vrees voor den terugkeer der provinciale souvereiniteit.
I n 1815 deed men een bescheiden stap in de richting van meer
zelfstandigheid: de provincie zou eigen financiën krijgen voor
werken van provinciaal belang (artt. 160 en 219 G. W.). E n in
1848 ging men nogmaals een stap verder en gaf men de provincie
') Zio De Grondwet II, blz. 12.
") Zie Ыг. 15 hiervoor.
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behalve voor genoemde werken ook eigen financiën voor andere
aangelegenheden van zuiver ( = enkel) provinciaal belang. Doch
verder wilde men niet gaan; het overig gedeelte der uitgaven van
het bestuur der Staten zou evenals tot nog toe op de Staatsbegrooting worden uitgetrokken en dus van het goedvinden der wetgevende macht afhankelijk blgven. Om historische redenen dus
werd een gedeelte der provinciale kosten op de Staatsbegrooting
gehouden. Gelijk in zoovele andere gevallen wilde men ook hier
aan hetgeen altyd geweest was zooveel mogelijk vasthouden, al
was dit juist niet het beste.
Toch bracht de G. W. van 1848, wat de eigen provinciale begrooting betreft, een belangrijke verbetering.
De begrooting van enkel provinciale ontvangsten en uitgaven
zou worden opgemaakt, d. i. vastgesteld door de Staten zelf en
daarna aan de goedkeuring des Konings onderworpen. Toelichting
op deze bepaling gaven de Negenmannen niet. Gelijk voorschrift
van hoogere goedkeuring was voorgesteld t. a. v. de gemeentebegrooting. Deze zou de goedkeuring der Provinciale Staten behoeven. Doch ook hier ontbrak aanvankelijk een uiteenzetting
der bedoeling. In het voorloopig verslag echter werd omtrent deze
laatste begrooting gezegd, dat men de strekking van het bestaande
artikel (156 G. W. 1815) beter gevonden had dan die van het
voorgestelde. In hunne Beantwoording1) vroegen daarop de Negenmannen, of het gebod (van art. 156, dat de plaatselijke besturen
zich gedragen naar hetgeen dienaangaande door de Staten noodig
geoordeeld wordt) juist, bevattelijk, aan de zelfstandigheid der
gemeentebesturen gunstig en beter geacht werd dan de voorgestelde onderwerping aan de goedkeuring der Staten, wdke den
werkkring der gemeentebesturen en der Staten nauwkeurig onderscheidt. Is het de bedoeling, zoo vroegen zy verder, om de Staten
tot volstrekte meesters van de plaatselijke begrooting te verheffen,
zoodat deze door hen en niet door de gemeentebesturen wordt vastgesteld'1.
Uit dit antwoord blijkt, dat het er om ging om de macht der
gemeentebesturen t. a. v. de plaatselijke begrooting beter te grondvesten en grooter te maken.
Hiermede is tevens verklaard de strekking der bepaling omtrent
de enkel provinciale begrooting. Ook hier zou de macht der Staten
>) zie „Handelingen" BELINFANTE 1815, blz. 204.
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ten aanzien hunner eigen begrooting worden uitgebreid. Aan de
practijk, dat de provinciale begrooting niet door maar voor de
Staten werd vastgesteld, welke practijk gebaseerd was op de bepaling van art. 14 der wet van 1821, S. 9, en vooral op het daarop
steunende K. B. van 22 Juli 1826, nr. 87 1 ), zou dus een einde
komen. Art. 14 en verschillende voorschriften van het K . B . hadden
dus ook om deze reden afgedaan.
Evenwel kwam de bepaling in de derde alinea van art. 129
omtrent de provinciale belastingen de financieele zelfstandigheid
der provincie weer geenszins versterken. Integendeel. Ingevolge
die bepaling toch zouden de Staten ook nog voor dat gedeelte
hunner financiën, dat op de eigen begrooting zou komen, telkens
aan het mogelijk wisselend inzicht der wetgevende macht onderworpen zyn. Het beroep der Regeering bij de verdediging van
haar voorstel op de vroegere Staatsregeling van 1801 ging niet
op, daar de provincie van 1848 niet te vergelijken was met het
departement van 1801 2 ). Doch ook dit voorstel der Regeering
was een uitvloeisel van haren algemeenen, boven geschetsten
gedachtengang. De Regeering wilde geen financieel zelfstandige
provincie. De provincie mocht volgens haar niet op één lijn gesteld
worden met het andere onderdeel van den Staat: de gemeente.
Het provinciaal beheer moest uitzondering blijven, gelijk ТновBECKE later nog nader zou betoogen.
Ook de bewering der Regeering, dat de bepaling een aanvulling
wae van een leemte in zooverre voortaan naast de belastingen
van art. 14 der wet van 1821, S. 9, nog andere belastingen ge
heven konden worden, was niet juist. Zooals wij zagen, bestond
reeds onder de G. W. van 1815 de practijk, dat de Staten van
elke provincie andere belastingen dan die van art. 14 van de wet
van 1821 hieven en op die heffing de Koninklijke goedkeuring
bekwamen. De Staten hadden derhalve tot dusverre meer macht
dan zij door het nieuwe art. 129 erlangen zouden.
Op grond van het bovenstaande komen wy tot de slotsom,
dat de G. W. van 1848 in vergelijking met die van 1816 op het
punt der provinciale financiën wel verbetering, doch niet de
') Zie blz. il hiervoor.
•) Zie BUTS t. a. p. II blx.

39.
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gewenschte zelfstandigheid bracht. Thans zullen wij nagaan, hoe
de provinciale wet de grondwettelijke beginselen t. a. dier financiën heeft uitgewerkt 1 ).
Zooals reeds aangestipt, eischte de G. W. in de plaats van het
provinciaal reglement, door de Staten van elke provincie onder
Koninklijke goedkeuring vastgesteld, een algemeene wet. Blijkens
art. 6 van de Additioneele Artikelen der G. W. was het de bedoeling dat het ontwerp dezer „provinciale wet" spoedig werd
voorgedragen. Het werd echter pas ingediend op 1 Augustus 1849.
De memorie van toelichting was onderteekend door den Minister
van Binnenlandsche Zaken D E K E M P E N A E B .
In de Kamer vond het ontwerp geen bijval. De Commissie van
Rapporteurs, onder wie THORBECKE, zeide in haar verslag, dat,
naar men vreesde, van zulk een wet „het gevolg zou zijn, dat met
weinig verandering de Provinciale Staten zouden blijven bestaan
op den ouden voet, en dat de uitbreiding en ontwikkeling van
hunne zelfstandigheid, welke de bedoeling der G. W. met zich
brengt, zouden worden tegengegaan en verkort ten behoeve van
eenen nadeeligen geest van centralisatie of ter vermeerdering van
magt van den commissaris des Konings en van Gedeputeerde Staten' '.
Het volgend jaar, op 2 Mei 1850, werd door den inmiddels opgetreden nieuwen Minister van Binnenlandsche Zaken, Mr. THORBECKE, een tweede ontwerp-provinciale wet aan de Kamer toegezonden. De memorie van toelichting ving aan met de mededeeling, dat bij dit ontwerp met zorg gelet was op het verslag,
uitgebracht over het vorig ontwerp, en dat dus de voorgedragen
bepalingen voor een groot deel haar verklaring vonden in de
opmerkingen van dat verslag. Het ontwerp-THORBECKE viel in
de Tweede Kamer een gxmstig onthaal ten deel en werd ten slotte
tot wet verheven. Het is de wet van 6 Juli 1850, S. 39, regelende
de zamenstelling en magt van de Provinciale Staten. Den officieelen
naam „provinciale wet", ofschoon reeds voorkomende in genoemd
additioneel artikel 5, ontving zij pas in 1897 (art. 182 der wet
van 1897, S. 112).
De wet is op het voorbeeld van de G. W., die in twee af deelingen van de Provinciale Staten handelt, verdeeld in twee afdee>) Zie Tootnoot op blz. 106.
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lingen, de eerste „Van de zamenstelling der Provinciale Staten",
de tweede „Van de magt der Provinciale Staten". Elke af deeling
is verdeeld in twee hoofdstukken. In de tweede afdeeling vinden
wij in het tweede hoofdstuk de bepalingen omtrent de begrooting,
de rekening en de belastingen (artt. 103 t. m. 126 1 )), waarover
ons onderzoek loopen moet.
Door de Piegeering was bij de behandeling der G. W. in de
dubbele Tweede Kamer op een desbetreffende vraag geantwoord,
dat naar hare meening de uitvoering der bepaling betreffende de
kosten van „het Rijksbestuur" op de begrooting der Staatsbehoeften
te brengen, geen groóte moeilijkheden zou opleveren. Blijkens de
memorie van toelichting op de ontwerp-provinciale wet (artt. 103
en 105 2)) was de zaak echter niet zoo eenvoudig als de Regeering
van 1848 gedacht had. Reeds bij de behandeling van het ontwerpD E K B M P E N A E B werden de moeilijkheden, die hier verscholen
lagen, in den breede besproken 3 ). THORBECKE schreef dan ook
in zijn toelichting, dat de regel, te volgen in de verdeeling der
posten over de beide begrootingen een punt van ernstige overweging had uitgemaakt. Verscheidene kosten van het provinciaal
bestuur, zoo zeide hij, waren van gemengden aard, deels ten
behoeve van het Rijk, deels ten behoeve van de provincie, en
splitsing daarvan bleek, ofschoon de billijkheid het vorderde, onuitvoerlijk en hoogst moeilijk, zoodat niets anders overbleef dan
de gemengde kosten onverdeeld te brengen hetzij ten laste van
de Rijks-, hetzij ten laste van de provinciale kas. Tot het eerste
werd besloten, omdat, zeide THORBECKE, de uitdrukking „kosten
Rijksbestuur" de „gemengde" uitgaven minder stellig scheen uit
te sluiten dan de andere uitdrukking „enkel provinciale en huishoudelijke uitgaven". Op de enkel provinciale begrooting uitgaven
te brengen, die niet enkel provinciaal waren, was buiten twijfel
met de G. W. in strijd. Het volgen van dien regel beval zich volgens THORBECKE ook nog aan, omdat zoodoende voorkomen werd,
dat de provinciale belastingen zich uitzetten, terwijl vermindering
') In de wet van 1850 droeg dit hoofdstuk het opschrift „Van de begrootlng". Bij de
wet van 1905, S. 210, is dit opschrift verbeterd en geworden „Van de geldmiddelon der
provincie", verdeeld in twee paragraven: 1. Van de bcgrooting en rekening en 2. Van
de provinciale belastingen.
•) Reep. 105 en 107 der wet geworden.
') Zie verslag C. v. R. omtrent dat ontwerp.
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van het getal en het bedrag daarvan zeer wenschelijk was in
het belang der eenheid en eenvoudigheid van het financiestelsel.
Op grond van deze overwegingen werden bij art. 105 der provinciale wet tot kosten van het Rijksbestuur der Staten gestempeld en mitsdien naar de Staatsbegrooting 1) verwezen (art. 106):
de jaarwedden van den Commissaris (d. K.), van de leden der
Gedeputeerde Staten, van den griffier en van de ambtenaren en
bedienden bij de provinciale griffie;
de door hen en de leden der Staten te genieten vergoeding van
reis- en verblijfkosten;
de kosten van licht, brand en bureaubehoeften der provinciale
griffie;
de Bchrijfloonen aldaar betaald wordende;
de kosten van het onderhouden, schoonhouden en meubeleeren
der gebouwen, bestemd voor de vergaderingen der Staten en
Gredeputeerde Staten en voor de provinciale griffie;
de voor die gebouwen, waar zij eigendom van by zondere personen zijn, te betalen huur;
de kosten van onderhoud van het gebouw, tot woning van den
Commissaris bestemd, waar het Rijkseigendom is;
de huur van het gebouw, waar het geen Rijkseigendom is, tenzy
de Commissaris wone in het provinciaal gebouw, voor de vergaderingen der Staten en de provinciale griffie bestemd.
„Door alle die personen, in die vergaderingen en op de griffie,
wordt werk gedaan niet alleen ter uitoefening van het provinciaal,
maar ook van het Rijksbestuur", aldus de memorie van toelichting.
Op de Staatsbegrooting komen dus ook kosten van het enkel
provinciaal huishouden, b.v. de jaarwedden van Gredeputeerde
Staten, enz., voor zoover deze werkzaamheden verrichten ter
uitoefening van het hun opgedragen provinciaal bestuur.
Daarentegen bracht de provinciale wet in art. 107 als enkel=zuiver
provinciale uitgaven ten laste van de eigen begrooting der provincie:
de jaarwedden der niet op de provinciale griffie, in den dienst
der provincie werkzame ambtenaren en bedienden;
de door hen te genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten,
de kosten van het aanleggen en onderhouden van provinciale
wegen en werken;
·) Art. 106 spreekt van Rtjksnlteaven, de Grondwet van Staatebehoeften.
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de kosten van het onderhoud der provinciale eigendommen en
de wegens die eigendommen verschuldigde lasten;
de renten en aflossingen van de door de provincie aangegane
geldleeningen;
de kosten, vallende op de door de provincie te voeren gedingen;
de kosten van het provinciale blad en van andere ten behoeve
der provincie gedrukte stukken;
de kosten van verpleging der arme krankzinnigen;
alle uitgaven, in het provinciaal belang noodig, of door bijzondere wetten aan de provincie opgelegd.
Wanneer wij bovenstaande opsommingen in de artt. 105 en
107 nader beschouwen en ze toetsen aan de bepalingen der G. W.,
waarop zij heetten te steunen, treft ons het volgende.
De verwachting, welke, naar wij zagen, de G. W. had gewekt,
dat het meerendeel der kosten van het provinciaal bestuur, als
van gemengden aard, aan de Staatsbegrooting zoude worden toegewezen, werd in de provinciale wet niet verwezenlijkt. Wat wij
in art. 105 aantreffen zijn de algemeene bestuurskosten der provincie zonder meer en op enkele uitzonderingen na dezelfde, die
tot dan toe op de Staatsbegrooting hadden gestaan. Wel sloot
blijkens de memorie van toelichting de opsomming in art. 105
het scheppen van nieuwe posten op de Staatsbegrooting niet uit
en zouden behoeften „thans niet te voorzien" in lateren tijd nieuwe
uitgaven kunnen vorderen, doch uit deze mededeeling is duidelijk
te zien, dat het de bedoeling was om van de in 1850 bestaande
uitgaven der provincie geen andere dan de genoemde op de Staatsbegrooting te brengen. Trouwens de tijd heeft geleerd, dat op die
begrooting nooit andere kosten van het provinciaal bestuur zijn
geraamd dan die in art. 105 uitdrukkelijk zijn genoemd.
Het gevolg van het sobere art. 105 was natuurlijk, dat de overige,
niet in art. 105 genoemde, uitgaven der provincie alle zouden
komen op de enkel provinciale begrooting. In art. 107 1 ) worden
dan ook uitgaven aangetroffen, die ongetwijfeld te rangschikken
zijn onder de hierboven als „gemengde" uitgaven aangeduid.
i) Ook dit artikel Is enunciatlet bedoeld, zooala duidelijk blijkt uit het slot van het
artikel: „alle uitgaven, In het provinciaal belang noodig", welke woorden nader door de
Begeering werden Ingevoegd. Zie BIJSTERBOS t. a. p. blz. 204.
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BUYS 1 )

wijst als zoodanig op de jaarwedden (en hij had er bij kunnen voegen de reis- en verblijfkosten) van de niet op de provinciale
griffie werkzame ambtenaren, nl. die van den provincialen waterstaat,welke even goed als die ter griffie behalve voor het provinviaal
bestuur der Staten, voor het aan dezen opgedragen Rijksbestuur
werkzaam zijn, benevens op de uitgaven, „door bijzondere wetten
aan de provincie opgelegd" (zie het slot van art. 107). Ook van
deze laatste zal toch wel gezegd moeten worden, dat zij niet enkel
de huishouding der provincie, doch tevens het aan de Staten
opgedragen Rijksbestuur betreffen.
Nog worden in art. 107 als voor de enkel provinciale begrooting
bestemde uitgaven genoemd „de kosten ( = de bijdragen in de
kosten) van verpleging der arme krankzinnigen". Gevraagd mag
worden, hoe deze bijdragen enkel het provinciaal belang konden
betreffen. Juist omdat het zijn bijdragen, d. w. z. tegemoetkomingen
in de kosten van andere lichamen (i. c. de gemeenten), van andere
huishoudingen, van andere belangen dus, blijkt, zooals BUYS
zegt 1 ), dat die kosten niet enkel het provinciaal belang betreffen,
en derhalve op de enkel provinciale begrooting niet thuis hoorden a ).
Hetzelfde geldt natuurlijk van verschillende andere bijdragen of
subsidies, die in den loop der jaren in zoo ruime mate de provinciale budgetten zijn gaan bezwaren. Die subsidies hoorden niet
thuis op de enkel provinciale begrooting, zoo dikwijls daarmede
behalve het provinciaal belang tevens dat van het Rijk of van
een gemeente gediend werd, m. a. w. zoo dikwijls die subsidies
niet enkel en alleen het belang der provincie betroffen 3 ).
Hadden dergelijke subsidies dan geraamd moeten worden onder
de kosten van het Rijksbestuur op de Staatsbegrooting? Ook dit
was naar onze meening niet mogelijk, omdat die subsidies niet
gezegd konden worden te zijn uitgaven, voortvloeiende uit het
aan de Staten opgedragen Rijksbestuur.
Prof. BUYS schijnt van meening te zijn, dat tijdens de G. W.
van 1848 volgens de letter der wet „subsidies" in het huishouden
') Zie De Grondwet I I blz. 15.
') In de Kamer werd gevraagd, of nu tengevolge der bepaling In art. 107 omtrent
de krankzinnigen, de gestichten van liefdadigheid en de gemeenten van de koeten van
dezelve zonden worden ontlast (BIJSTERBOS blz. 201). Men was blijkbaar beïnvloed door
het woord „kosten" In plaats van „bijdragen" en door de gedachte, dat op de provinciale
begrooting alleen konden komen uitgaven van enkel provinciaal belang.
') Zie in dit verband nog Verslag Com DI. V. Rapp. Ie Kamer, BIJSTERBOS blz. 201.
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der provincie onbekende grootheden hadden moeten zijn 1 ). Naar
onze meening had hij een uitzondering moeten maken voor die
subsidies, welke met uitsluiting van het algemeen of plaatselijk
belang enkel en alleen tot bevordering van het belang der provincie
strekten. In dat geval toch zou er met het strenge voorschrift
van art. 107 geen strijd geweest zijn.
Dat men kwam tot eene interpretatie der G. W., als hierboven
aangegeven, is vooral onbegrijpelijk, omdat THOEBECKE in zijn
memorie van toelichting op de wet sprekende van „gemengde"
uitgaven, nog uitdrukkelijk gezegd had, dat het in het gezicht
der G. W. niet aanging op de enkel provinciale begrooting uitgaven te brengen, die niet enkel provinciaal waren, en dat tevens
gewaakt moest worden tegen uitzetting der provinciale belastingen,
tot dekking van die enkel provinciale uitgaven te heffen.
Onder de G. W. van 1815 gebeurde het, naar wij zagen, dat
het provinciaal begrootingsrecht zich ontwikkelde naast, ja tegen
de grondwettelijke bepalingen in, die immers het tot stand komen
van de wet van 1821, S. 9, niet hadden kunnen tegenhouden.
Zoo ook heeft de G. W. van 1848 niet kunnen voorkomen, dat
de weg, door haarzelf voor de provinciale financiën uitgestippeld,
andermaal door den gewonen wetgever verlaten werd en dat deze
laatste verder werd nagevolgd door de practijk (subsidies).
Wij zeiden hierboven, dat de kosten van het provinciaal bestuur,
die krachtens art. 105 voortaan op de Staatsbegrooting zouden
moeten komen, op enkele uitzonderingen na dezelfde waren als
die, welke tot dan toe reeds op die begrooting hadden gestaan.
Zoo werden niet meer in art. 105 vermeld de tractementen van
de districtscommissarissen, daar het instituut dezer commissarissen
niet in de provinciale wet was overgenomen 8 ). Evenmin werden
daar nog genoemd de kosten van militie-commissarissen, militieraden en van den geneeskundigen dienst. Deze waren trouwens
reeds vroeger terecht van de kosten van het provinciaal bestuur
afgezonderd 3 ).
Nieuw waren in art. 105 „de kosten van het onderhoud van
·) Zie De Grondwet II blz. 46 en 47.
') NoordBrabant wilde deze commissarissen aanvankelijk gehandhaafd zien, doch
kwam er op terug, toen de koeten erran zouden moeten komen ten laste der provincie,
·) Zie •) blz. 20 hiervoor.
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het gebouw, tot woning van Onzen commissaris bestemd, waar
het Rijkseigendom ie". Blijkens de toelichting op het ontwerpD B KEMPENAER was tot dan toe het beginsel gevolgd, dat de
kosten van gewoon en buitengewoon onderhoud dier woning door
de provincie moesten worden gedragen 1 ).
Was de woning geen Rijkseigendom, dan werd volgens art. 105
evenals vroeger huur uitgetrokken, tenzij — voegde het laatste
lid van het artikel erbij — de Commissaris wone in het provinciaal
gebouw, voor de vergadering der Staten en de provinciale griffie
bestemd 2 ).
Tevens bracht art. 105 ten laste der Staatsbegrooting de kosten
van het onderhouden, schoonhouden en meubileeren der gebou
wen, bestemd voor de vergaderingen der Staten en Gedeputeerde
Staten en voor de provinciale griffie, doch maakte geen onder
scheid meer tusschen gewoon en buitengewoon onderhoud, daar dit
onderscheid geen reden van bestaan meer had 3 ). Ook wanneer
die gebouwen eigendom der provincie waren, zou het onderhoud
ervan ten laste van het Rijk komen. De redactie sloot dit niet
uit 4 ). Huur voor dergelijke gebouwen, als zij aan de provincie
toebehoorden, werd echter niet door het Rijk vergoed 5 ). Dit was
alleen het geval, als zij „eigendom van bijzondere personen" waren.
Als de provincie een publiek gebouw bezat, bestemd voor de ver
gaderingen van de Provinciale en de Gredeputeerde Staten en voor
de provinciale bureaux, kwam het betalen van huur voor dat
gebouw uit 's Lands kas naar de meening der Regeering niet te рае.
Grooter verschil met den toestand van vóór 1848 openbaart zich
in de opsomming der kosten in art. 107. Op de eigen begrooting
der provincie toch zouden blijkens dat artikel niet meer voorkomen de z.g. gedemandeerde uitgaven van art. 14 van de wet
van 1821, S. 9. Deze „met het algemeen belang in verband staande
uitgaven", Rijksuitgaven dus, destijds ter bezuiniging en vereenvoudiging op de provinciale begrooting overgeheveld, bestonden,
zooals wij zagen, in verschillende Justitiekosten, benevens enkele
') Zie blz. 62 hiervoor.
') Zie Veralag Comm. v. Rapp. en Antwoord der Regeerlng; BIJSTERBOS blz. 198.
') Verg. Staatsbegrooting voor BInnenlandsche Zaken voor bet jaar 1850, wet 184Θ, S. 82.
')

Zie

rede D O N K E R CURTIUS, B U S T E R B Q S blz.

200/201.

•) Het amendement VAN N I S P E N VAN SEVENABB om ook aan de provincie hnor te
betalen werd niet aangenomen; BUSTKBBOS Ы І . 194.
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uitgaven van den buitengewonen dienst 1 ). Voor deze uitgaven,
als niet zijnde van provinciaal belang, was op de begrooting van
enkel provinciale uitgaven natuurlijk geen plaats m e e r 2 ) . De
Justitiekosten waren uitgaven in het algemeen Rijksbelang en ver
huisden daarom weer naar de Staatsbegrooting, vanwaar zij ge
komen waren. Om het Rijk schadeloos te stellen voor deze terug
genomen Justitiekosten 3 ), werd bij art. 1, sub 6°. α, der wet van
1850, S. 114 (Middelenwet 1851) bepaald, dat van de 6 opcenten
op de grondbelasting van art. 14 der wet van 1821 voortaan
1 % opcent aan het Rijk ten goede zou komen, zoodat nog 4 %
opcent aan de provincie bleef.
Omtrent de beide begrootingen voor de provincie geeft de
provinciale wet in hare redactie van 1850, S. 39, verder in de
artt. 103, 104, 106 en 108 tot en met 115 verschillende bepalingen.
Beide begrootingen worden ontworpen door Gedeputeerde Staten
en aangeboden veertien dagen vóór de gewone zomervergadering,
te openen den eersten Dinsdag van Juli, voorafgaande aan het
jaar, waarvoor de begrootingen moeten dienen. Elk lid der Staten
ontvangt een exemplaar der beide begrootingen, die na de aanbieding terstond algemeen verkrijgbaar worden gesteld 4 ).
I n afwijking en met verbetering van het K. B . van 21 J u n i
1847, nr. 68 *), bepaalt de provinciale wet, dat de begrooting
openbaar wordt gemaakt niet pas na de Koninklijke goedkeuring,
doch reeds 14 dagen vóór de behandeling door de Staten. Deze
behandeling heeft overeenkomstig de G. W. en art. 69 der provinciale wet plaats in een openbare vergadering. Bij gebreke echter
van een voorschrift, als vervat in art. 44 (50) e ) der gemeentewet,
kunnen de Staten de begrooting in een besloten vergadering behandelen en afdoen.
De begrooting der kosten van het Rijksbestuur wordt het eerst
afgedaan. Dit voorschrift is gegeven met het oog op het indienen
') Eénjaarlijksohe begrooting; zie blz. 33 hiervoor.
') Evenmin waren zij te rangschikken onder de koeten van bet bestuur der Staten,
voor zooveel bet -Köfrebestnur is. Zie ook BUBTEBBOS blz. 196 en 197.
') De teruggenomen Justitiekosten bedroegen ƒ 121.284. Zie blz. 1Θ7 Bijlagen Han
delingen Tweede Kamer 1850/1851 omtrent Staatsbegrootlng 1851. Voor Noordbrabant
b.v. was hieronder, afgaande op de provinciale begrooting 1848, begrepen ruim ƒ 10.000.
') Verg. de meer nauwkeurige redactie van art. 203 (238) der gemeentewet.
·) Zie blz. 77 hiervoor.
·) Zie voetnoot ') op blz. 102.
7
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bij de Kamer in September (artt. 95 en 120 G. W.) der Staatsbegrooting, waarop de kosten van het Rijksbestuur, voor zoover
door den Koning goedgekeurd, worden overgebracht. Van de beslissing in deze van den Koning wordt kennis gegeven aan de
Staten.
Ten aanzien dezer begrooting zouden de Staten, gelijk de memorie
van toelichting opmerkte, geen wetgevende bevoegdheid, doch
slechts een recht van voordracht bezitten, waaraan de Koning
niet gebonden zou zijn. Hij zou de voorgestelde kosten naar goedvinden kunnen veranderen en behoudens de voorschriften der
wet anders verdeelen. De eindbeslissing in deze was echter volgens
het bepaalde bij art. 119 der G. W. 1848 aan de wetgevende macht.
Van geheel anderen aard is de begrooting der enkel provinciale
inkomsten en uitgaven. Deze is, gelijk de memorie van toelichting
zegt, een zaak van provinciaal huishoudelijken aard. Aan de Staten
behoort de regeling en het bestuur van het provinciaal huishouden
(art. 131 G. W. en art. 94 provinciale wet). Mitsdien stellen zij
de begrooting v a s t 1 ) , al zegt de provinciale wet dit niet met even
zoovele woorden 2 ). Om te werken behoeft zij 's Konings goedkeuring, bepaalt art. 109 der provinciale wet in. overeenstemming
met art. 129, 2e lid der G. W. Hoezeer deze bepaling verschilt
en een voomitgang beteekent bij de tot dan gevolgde, op de letter
van art. 14 der wet van 1821, S. 9, steunende practijk, stipten
wij reeds aan.
Het grondwettig voorschrift wordt in de provinciale wet nog
nader verduidelijkt door de bepaling, dat de goedkeuring wordt
verleend of onthouden aan de begrooting in haar geheel, zooals
zij door de Staten is vastgesteld (art. 110 juncto art. 99). Onverdeelde goed- of afkeuring werd volgens de memorie van toelichting
noodig geacht, omdat bij gedeeltelijke of gewijzigde goedkeuring
de Staten zich in het bestuur van het provinciaal huishouden
zouden te gedragen hebben naar andere regelen dan door henzelf
aangenomen, wat art. 131 G. W. niet gedoogde. Reeds bij de
bespreking in de afdeelingen der Kamer van het ontwerp-Ds
K E M P E N A E R werd opgemerkt, dat de Belgische wet gedeeltelijke
') Zie ook art. 129, 2e lid, G. W. 1848.
') Sinds 1905 wordt van de vaeUtelling door de Staten terloops gesproken in het 2e lid
ran art. 109.
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goedkeuring toeliet, doch dat volgens onze G. W. het begrip van
zelfstandigheid der Provinciale Staten meer op den voorgrond
was gezet dan bij de Belgische constitutie. Wat er gebeuren moet
in geval van botsing tusschen de Staten en den Koning, d. w. z.
in geval de Kroon meent hare goedkeuring aan de begrooting der
Staten niet te moeten geven, is niet geregeld. De Minister nam
de mogelijkheid van een langdurig verschil in deze niet aan. „De
behoefte om de begrooting tot stand te brengen dringt aan beide
kanten te sterk dan dat men, in niet bewogen tijden, aan een
regelmatige uitkomst zou kunnen twijfelen", 1 ) naar de Minister
aan een der sprekers antwoordde.
Dat de G. W. goedkeuring op de door de Staten vastgestelde
begrooting eischte, is geheel begrijpelijk. Inderdaad kon een
voorschrift, als vervat in het tweede lid van art. 129, niet
worden ontbeerd. Het financieel beheer van het provinciaal
bestuur, het vaststellen van hare uitgaven en van de daarvoor
noodige inkomsten, raakt niet alleen de belangen van de tegenwoordige belastingbetalers, maar ook die van de opvolgende geslachten. Die belangen raken het bestaan van de provincie zelve
en daarmede dat van den Staat; zij zijn dus van een hoogere orde,
zoodat toezicht op de handelingen in deze van het provinciaal
bestuur door het hooger gezag een geheel natuurlijke eisch genoemd kan worden.
Omtrent den aard van het toezicht, den aard van 's Konings
goedkeuring werd nochtans verschillend gedacht. Het is bekend,
dat THORBECKB 2) het beschouwde als een recht van mederegding
op het initiatief na, ongeveer gelijk met 's Konings deelneming aan
de algemeene Rijkswetgeving. Deze opvatting schijnt ons moeilijk te
rijmen met de uiteenzetting, die de Negenmannen, onder wie THORBECKB, gegeven hadden van de bedoeling der goedkeuring door een
hoogere macht van de gemeentelijke, respectievelijk provinciale
begrooting, en welke bedoeling hierin bestond, dat de werkkring
van de lagere en de hoogere macht nauwkeurig onderscheiden
werd. 8) Thans zal THORBECKB'S opvatting geen aanhang meer
vinden. De Staten zijn de verzorgers van de provinciale belangen
en het hooger gezag moet daarom niet mederegelend, doch slechts
')
«)

Zie
Zie

B U S T E R B O S blz.
B U T S t. a. p. II

') Zie blz. 88 hiervoor.

176.
blz.
92.
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afwerend optreden in die gevallen, waarin het provinciaal bestuur
blijk geeft die belangen niet juist te begrijpen. Slechts zelden
werd dan ook door de Kroon aan een provinciale begrooting goedkeuring geweigerd en niet dan in gevallen, waarin die weigering
gemotiveerd was 1 ).
In één geval zal met een afwerend, tegenhoudend optreden
niet kunnen worden volstaan, nl. in het geval, dat de Staten
zouden nalaten de door de wet aan de provincie opgelegde uitgaven op hunne begrooting te brengen. Alsdan moet het hooger
gezag regelend en bevelend kunnen te werk gaan. „Het voorschrift der wet wierd anders een ijdele klank", gelijk THOBBECKE
in zijn memorie van toelichting neerschreef. Daarom bepaalt art.
112 der wet, dat bij weigering der Staten de door de wet opgelegde
uitgaven door den Koning op de provinciale begrooting worden
gebracht, 's Konings macht strekt zich in deze zelfs zoover uit,
dat hij, als de provinciale inkomsten voor de nieuw toegevoegde
uitgaven niet toereikend zijn en de Staten weigeren nieuwe dekkingsmiddelen voor te dragen, de overige, niet bij de wet verpUchte uitgaven naar evenredigheid verminderen kan om het
evenwicht in de begrooting te herstellen. Het daartoe strekkende
Koninklijk besluit wordt in het Staatsblad geplaatst. De macht
om de overige uitgaven der provincie naar evenredigheid te verminderen is vèr strekkend. Niettemin is zij een noodzakelijke
consequentie van de bevoegdheid in het eerste lid van het artikel
gegeven.
Onder de door de wet aan de provincie opgelegde uitgaven
zijn niet alleen te rangschikken „de uitgaven, door bijzondere
wetten aan de provincie opgelegd", gelijk het slot van art. 107
der provinciale wet het uitdrukt, maar evenzeer alle andere, in
dat art. 107 met name genoemde enkel provinciale en huishoudelijke uitgaven. Immers van die met name genoemde uitgaven
schrijft art. 107 uitdrukkelijk voor, dat zij op de begrooting worden gebracht (natuurlijk voor zoover er uitgaven te doen zijn).
Hier legt dus de provinciale wet zelf de uitgaaf op 2 ).
>) Zie В и т е t. a. p. I I biz. 37.
')
вів«1Цк hier het praeadvlee van Prof. Mr. Dr. V A N D E B GRINTEN over: „Hand
having zelfstandigheid plaatselijke gemeenschap" In Qemeentebestuur 1928, hlz. 268/9.
Het daar geopperde bezwaar tegen art. 212 der gemeentewet geldt uiteraard ook omtrent
art. 112 der provinciale wet.
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In art. 107 zijn ook met name genoemd de rente en aflossing
van de provinciale leeningen, zoodat het derde lid van art. 112
een overbodig verbod inhoudt 1 ).
Ten einde stagnatie in den dienst zooveel mogelijk te voorkomen, wordt in art. 111 nog het tot dan ontbrekende voorschrift
gegeven, dat bij niet-goedkeuring der begroeting vóór den aanvang
van het jaar, waarvoor zij moet dienen, Gedeputeerde Staten door
den Koning gemachtigd kunnen worden tot op de helft der aangevraagde sommen uitgaven te doen uit die posten, waartegen
bij de Kroon geen bedenking bestaat. Dat de bepaling haar doel
niet bereikt, is duidelijk voor die gevallen, waarin reeds b\j den
aanvang van het jaar over meer dan de helft van den begrootingepost moet worden beschikt.
Niet had ontbroken een voorschrift omtrent af- en overschrijving, althans van de eene op de andere afdeeling. Het K. B. van
20 Juni 1833, nr. 34, voorzag hierin. Art. 113 van de provinciale
wet spreekt echter van begrootingsposiera, zoodat voortaan elk
artikel in plaats van elke afdeeling een maximum zou beteekenen
en dus voor aanvulling van elk artikel telkens nadere voorziening
zou noodig zijn. Verscheidene leden der Tweede Kamer vonden
deze bepaling een noodeloozen vorm, niets dan omslachtige centralisatie, met welk gevoelen de Regeering het niet eens was.
Blijkens art. 113 kunnen Gedeputeerde Staten reeds bij voorbaat d. w. z. bij het vast stellen der begrooting zelve, tot af- en
overschrijving worden gemachtigd. Ook het besluit van Gedeputeerde Staten behoeft alsdan de Koninklijke goedkeuring (art. 114).
Deze bepaling is van groot practisch nut, daar de Staten slechts
twee gewone zittingen per jaar houden.
De posten, waarop Gedeputeerde Staten zullen mogen overschrijven, moeten ingevolge het Koninklijk besluit omtrent de
inrichting der begrooting2) worden vermeld bij het IXe hoofdstuk, d. i. het hoofdstuk voor de onvoorziene uitgaven. Als regel
geschiedt dan ook de afschrijving uit dit hoofdstuk. Volgens de
letter van art. 113 der wet behoeft de afschrijving zich echter
niet tot het IXe hoofdstuk te beperken, doch zullen ook andere
*) Zie OPPENHEIM—VAN D E R POT: Het Nederlandech Gemeenterecht, 1Θ28, deel I,
blz. 453 voetnoot 3.
·) Zie Bit. β van bet K. B. van 1850, S. 52, later vervangen door dat van 1905, S. 218.
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begrootingsposten voor afschrijving in aanmerking kunnen komen,
mits bij de begrooting met name genoemd.
I n de provinciale wet wordt niet aangetroffen een bepaling,
als vervat in art. 213 (248) 1 ), Ie lid, der gemeentewet, d a t nl.
buiten de begrooting geen uitgaaf kan geschieden dan met mach
tiging van het gezag, dat de begrooting goedkeurde. Een dergelijk
voorschrift behoeft o. i. echter niet uitdrukkelijk t e worden ge
geven, daar het reeds volgt uit het karakter der begrooting, die
immers is een machtiging om voor bepaalde doeleinden binnen
bepaalde grenzen uitgaven te doen 2 ) . Ook voor de provincie geldt
het voorschrift dus evenzeer en gaat dan ook steeds aan een
nieuwe uitgaaf vooraf een Koninklijk goedgekeurd besluit der
Staten tot aanvulling der begrooting.
I n overeenstemming met de bekende aanschrijving van Minister
THOBBECKE van 24 Januari 1852 betreffende de gemeentebegrooting 3 ) worden ook in de provincie als uitgaven buiten de begrooting
beschouwd de beschikkingen ten laste van den post voor onvoor
ziene uitgaven dier begrooting. Ook voor die beschikkingen is
dus voorafgaande goedkeuring van de Kroon noodig. Echter ge
schieden zij in de practijk niet bij besluit der Staten, die slechts
enkele malen vergaderen, doch door de Gedeputeerde Staten.
Ten slotte geeft de wet nog een voorschrift (artt. 108 en 115)
omtrent de inrichting der enkel provinciale en huishoudelijke be
grooting. Een algemeene maatregel van bestuur zal die inrichting
nader regelen. De maker van de provinciale wet was dus blijkbaar
van een andere opvatting dan de Regeering van 1848, die bij de
herziening van de G. W. had t e kennen gegeven, dat zij wettelijke
bepalingen omtrent de inrichting en het beheer der provinciale
begrooting niet noodig oordeelde, doch voorziening hieromtrent
van wege den Koning voldoende achtte 4 ) . Art. 108 der provinciale
wet vertrouwt de inrichting toe aan (gelijk de memorie van toelichting zeide) „een altijd aan het oordeel van den B a a d van
State t e onderwerpen algemeene(n) maatregel van inwendig
') Be tusschen ( ) geplaatste nummers van de gemeentewet zijn die van de tekstuitgave dier wet, afgekondigd Ы] K. B. van 16 Maart 1931, S. 89.
') In de gemeentewet schijnt de bepaling van het Ie lid van art. 213 (248) meer als
een inleiding tot de volgende leden beschouwd te moeten worden.
*) Zie Oemeentestem nr. 18. Deze aanschrijving heeft sinds do nieuwe Begrootlngsvoorschrlften van 1924 haar belang verloren.
') Zie blz. 85 hiervoor.
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bestuur". „Willekeur of misbruik in de regeling schijnt dan niet
te vreezen."
Deze algemeene maatregel van bestuur, die dus het K. B. van
22 Juli 1826, nr. 87, zou vervangen, is van 1850, S. 62. Daarbij
is gevoegd een model-begrooting (art. 1), waarvan hoofdstukken
en afdeelingen onveranderd moeten worden overgenomen, doch
de laatste met andere vermeerderd mogen worden (art. 2).
De omschrijving der ontvangsten wijkt niet zooveel af van die
van het K. B. van 22 Juli 1826, nr. 87. Hoofdstuk I is bestemd
voor het batig slot 1 ); hoofdstuk I I voor de opcenten, de heffingen
voor het gebruik van openbare wegen, werken en inrichtingen
(verpachte en andere tollen, bruggelden enz.), alsmede voor andere
heffingen en belastingen, terwijl hoofdstuk I I I de privaatrechtelijke
inkomsten herbergt (opbrengst grasgewas, huur van huizen enz.) 2 ).
Nieuw is, dat voor de buitengewone 3) ontvangsten (leeningen en
opbrengst verkochte eigendommen) een afzonderlijk hoofdstuk (V)
is ingeruimd.
Voor de uitgaven volgt het model de omschrijving van art. 107
der provinciale wet. Nagenoeg voor elke soort uitgaven, daar
genoemd, wordt een afzonderlijk hoofdstuk ingesteld. Daarenboven is er een hoofdstuk (VIII) voor „andere uitgaven, niet
onder de vorige hoofdstukken behoorende" (waaronder op de
eerste plaats het nadeelig slot van een vorigen dienst) en dan
nog een hoofdstuk (IX) voor de onvoorziene uitgaven, waarvan
art. 107 der provinciale wet ten onrechte geen gewag gemaakt had.
Een afzonderlijk hoofdstuk voor den buitengewonen dienst wordt
onder de uitgaven niet aangetroffen. Uit het opschrift van hoofdstuk I I , luidende: „kosten van het aanleggen en onderhouden van
provinciale wegen en werken", blijkt, dat ook de buitengewone kosten
der wegen en werken onder dit hoofdstuk werden ondergebracht.
Ten aanzien van de hierbedoelde provinciale wegen en werken
kan de vraag rijzen en is zij gerezen 4 ), of daaronder ook vallen
de Rijkswegen en werken, bij K. B. van 17 December 1819, nr. 1,
l
) Voortaan alleen het batig slot der laatste rekening; zie art. 9, derde lid, E . B. 1850,
S. 52. Zie ook blz. 49 hiervoor.
') Het opschrift van hoofdstuk III is gedeeltelijk ontleend aan het model ran 1828,
ofschoon het daar in een andore bcteekenls werd gebruikt.
') Dit woord te verstaan In zijn tegenwoordige beteekenis en niet in den zin van de
éénjaarlijksche begrooting van 1820.
<) Zie Leone Rechtspraak, 3e druk 1905, .Provinciale Wet" op art. 107.

104
in beheer en onderhoud bij verschillende provinciën overgebracht.
D a t het de bedoeling is geweest om die overgebrachte wegen en
werken als provinciale wegen en werken te beschouwen, zal wel
niet betwijfeld kunnen worden. De indeeling van hoofdstuk I I
der model-begrooting in de zeven daar genoemde afdeelingen 1 )
zou als bewijs daarvan kunnen worden aangehaald 2 ).
Naar onze meening behoeft echter voor de verplichting der provincie om de kosten dier werken óók na het inwerkingtreden der
provinciale wet te blijven dragen geen beroep op de bedoeling van
den wetgever te worden gedaan, doch vloeit die verplichting voort
uit positieve bepahngen. H e t K . B. van 17 December 1819, nr. 1,
toch berust rechtstreeks op de G. W., nl. op art. 219 der G. W.
van 1815. Dit artikel is in 1848 uit de G. W. geschrapt, doch de
daaruit voortgevloeide Koninklijke regeling van 1819 wordt in
stand gehouden door art. 3 der additioneele artikelen der G. W.
van 1848, t o t d a t zij door een andere regeling wordt vervangen.
Naar onze meening zijn de kosten van de overgebrachte wegen
en werken dus te beschouwen als door (krachtens) de wet (i. с
de G. W.) aan de provincie opgelegde uitgaven.
Zooals bekend, zyn de hierbedoelde werken bij K. B. v a n 1876,
S. 109, wederom in beheer en onderhoud bij het Rijk teruggekeerd
en met de desbetreffende inkomsten weer van het provinciaal
budget verdwenen 8 ). De wegen bleven in beheer en onderhoud
bij de provincie en tevens t e haren laate 4 ) .
Is de begrooting eenmaal t o t stand gekomen, dan vangt het
begrootingsbeheer aan, hetwelk te zijner tijd wederom gevolgd
wordt door het doen van rekening en verantwoording daaromtrent.
Ook aan deze punten wijdt de provinciale wet verschillende
artikelen, ofschoon t e n aanzien daarvan en van de inrichting der
begrooting bij de herziening der G. W. door de Regeering, naar
6
wij zagen ), geen wettelijke voorschriften, gelijk de Kamer die
verlangde, werden noodig geacht. De Regeering wilde toen het
') Zie het model.
•) Zie voetnoot 4 op blz. 103.
') Zie BUTS t. a. ρ. Π blz. 722/723.

') Zie In dit verband nog art. 2 van hoofdstuk I der model-begrooting van uitgaven
(Jaarwedden van de nuksambtenaren van den waterstaat in dienst der provincie). Deze
post steunt op art. 12 van het K. B. van 1849, S. 6, gewijzigd sub 4'. van het K. B. van
1876, S. 109.
') Zie blz. 86 hiervoor.
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geven der noodige voorschriften overlaten aan een Koninklijk
besluit zonder meer, blijkbaar dus in den trant van het K. B.
van 22 Juli 1826, nr. 87, en dat van 20 Juni 1833, nr. 34. In tegen
stelling toch, aldus redeneerde zij, met het geldelijk beheer der
gemeente, dat geheel op zich zelf stond, was dat der provincie
grootendeels in het Rijksbeheer opgenomen.
Naar onze meening zou een dergelijk Koninklijk besluit echter
in strijd met de G. W. zijn geweest, daar die G. W. voor de wijze,
waarop het gezag en de macht der Staten wordt uitgeoefend, in
art. 131 een wettelijke regeling vorderde en daaronder het geven
van voorschriften omtrent zoo gewichtige onderwerpen als reke
ning en begrooting toch zeker wel begrepen zal zijn geweest. In
dezen gedachtengang waren zelfs de wettelijke voorschriften, die
de Kamer verlangd had, overbodig, als reeds begrepen in de rege
ling, die er volgens genoemd art. 131 toch moest komen, tenzij
de Kamer bedoelde een regeling in afwijking van de aan de Staten
toekomende autonomie. In dit laatste geval was een uitdrukkelijke
bepaling in de G. W. zelf noodzakelijk, daar wat de G. W. gaf
(autonomie), zij alleen weer kon beperken. In tegenstelling met het
bepaalde voor de gemeenterekening 1 ) werd voor de provinciale
') De gemeentewet bevat t. a. v. do rekening der gemeente een regeling, die op de
autonomie van den Raad inbreuk maakt, daar de definitieve vaststelling dier rekening
niet aan den Raad, doch aan Gedeputeerde Staten wordt opgedragen.
In tegenstelling met B U T S (Grondwet II blz. 213) acht OPPENHEIM ( O P P E N H E I M —
VAN D E E P O T t. a. p. I blz. 143 e.v.) deze inbreuk niet gedekt door art. 143, 2e zin
snede, der G. W. 1848 (thans art. 146, 2e lid). Naar onze meening word art. 143, 2e zin
snede, van 1848 door de Nogenmannen, van wie het afkomstig is. Inderdaad bedoeld als
een vergunning t o t inperking van de autonomie.
De Negenmannen schreven in hun ontwerp-wet tot wijziging der Grondwet (art. 115):
„Zij (de wet) regelt ook het opnemen en sluiten der plaatselijke rekening." Als toelichting
op dit art. 115 en de voorafgaande artt. 113 en 114 werd gezegd, dat de vrijheid van
regeling en bestuur, bij bet voorafgaande art. 112 gewaarborgd, cischte, dat de
wetgever de noodige perken dier vrijheid evenzeer in de G. W. geschetst vond (zie
blz. 88 van de „Handelingen omtrent het voorstel der negen leden der Tweede Kamer
van de Staten-Generaal t o t herziening der Grondwet", Gebr. BELINFANTE, den Haag
1846). Aan deze toelichting voegden zij in hunne „Beantwoording" van het V. V. (blz.
205 van die Handelingen) nog toe: „Geenc Magt toch zou hetgeen de Grondwet onbepaald
verleende kunnen bepalen, of uitzonderen hetgeen de Grondwet niet uitzonderde".
In het gezicht van art. 111 van het wetsontwerp, dat aan den wetgever opdroeg de
bevoegdheid der gemeentebesturen te regelen „met Inachtneming der volgende voor
schriften", en met bovenstaande toelichtingen voor oogen, kan men naar onze meening
aan de woorden van genoemd art. 115, die in art. 143 der G. W. van 1848 zijn
overgegaan, geen andere beteekenis toekennen dan dat zij de vrijheid schenken t o t
regeling van het sluiten der plaatselijke rekening naar des wetgevers eigen inzicht. Houdt
art. 115 deze vrijheid om de autonomie In te perken niet In, dan zou het artikel gchoel
overbodig geweest zijn, daar zijn inhoud dan al besloten was geweest in het voorafgaande
art. 111 ( = art. 138 der G. W. 1848).
Nog zij opgemerkt, dat de bepaling in art. 143 G. W. 1848, dat (ook) het opmaken
der begrootingen door de wet wordt geregeld, niet van de Negenmannen, doch van de
Regeering van 1848 afkomstig is. Deze toevoeging van de Regeering paste niet bij het
voorschrift der Negenmannen en was, zooals ook B U T S (deel II, blz. 212) betoogde, geheel
doelloos.
Verg. het reeds genoemde praeadviee van Prof. Mr. Dr. V A N D E B GRINTEN, Qememtebestuur 1Θ28, blz. 271.
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rekening in de provinciale wet echter geen regeling getroffen, die
een afwijking van of een inbreuk op die autonomie inhield, gelijk
wij nader zullen zien.
Over het beheer of de uitvoering der provinciale begrooting
handelen de artt. 118, 122, 123 en 154 der provinciale w e t 1 ) . Dit
beheer werd daarbij toevertrouwd aan Gedeputeerde Staten en
aan den rekenplichtigen provincialen ambtenaar. De eersten kregen
het administratief, de laatste kreeg het geldelijk beheer. Beider
beheer werd uitdrukkelijk en beter onderscheiden en gescheiden
dan tot nog toe in de K. Bn. van 22 Juli 1826, nr. 87 en 20 Juni
1833, nr. 34, was geschied. Aan den rekenplichtigen ambtenaar
zullen wij het eerst onze aandacht wijden.
In tegenstelling met de gemeentewet, die omtrent den ontvanger
der gemeente verschillende bepalingen bevat (benoeming, rechtspositie, borgtocht en vooral taak), spreekt de provinciale wet ternauwernood van des ontvangers ambtgenoot in de provincie. Dat
er in de provincie een ambtenaar zal zijn, die daar blijkbaar gelijkwaardige functies als de ontvanger in de gemeente zal uitoefenen,
blijkt terloops uit art. 118 der provinciale wet, hetwelk zegt, dat
de rekenphchtige provinciale ambtenaar van zijne ontvangsten
en uitgaven voor de provincie rekening en verantwoording heeft
te doen. Dit artikel veronderstelt dus het bestaan ook voor de
provincie van een ambtenaar, belast met het doen van ontvangsten
en betalingen, doch rechtstreeksche bepalingen als in de artt. 2,
113 (120) en 114 (121), Ie lid, der gemeentewet opgenomen, zoekt
men in de provinciale wet tevergeefs.
I n het ontwerp-DE KEMPENAER werd van den rekenplichtigen
provincialen ambtenaar zelfs in het geheel niet gesproken. Pas in
het gewijzigde ontwerp komt in het hoofdstuk van „de Gedeputeerde
Staten" de bovenstaande bepaling van art. 118 voor den dag,
waarbij de Minister ter beantwoording van een desbetreffende
opmerking in de afdeelingen nog aanteekende, dat het belang
der provinciën medebracht, dat het doen van hare ontvangsten
en uitgaven bleef opgedragen aan eenen ambtenaar van het ministerie van Financiën, vermits daardoor de regelmatigheid bevorderd en de kosten zeer aanzienlijk verminderd werden.
') Men bedenke, dat in dit hoofdstuk met de provinciale wet uitsluitend wordt bedoeld de wet тап 1850, S. 39. De volgorde der artt. 115 t/m 126 ie niet zeer loffiscb; aan
de artt. 118 t/m 121 b.v. behoorden de artt. 122 en 123 vooraf te Baan.
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Met een en ander wordt dus de redactie van de bepaling aangaande den rekenplichtigen provincialen ambtenaar wel nader
verklaard, doch niet gerechtvaardigd. In elk geval is duidelijk,
dat het de bedoeling was den bestaanden toestand te behouden
en dus ook in de toekomst den Rijksbetaalmeester tevens als zoodanig voor de provincie te doen optreden, gelijk later THOBBECKB
nog eens duidelijk herhaalde.
In de afdeelingen was ook aangedrongen op twee afzonderlijke
kassen bij den betaalmeester en dus Rijks- en provinciale fondsen
niet te vermengen 1 ). Een voorschrift daaromtrent vond Minister
D E K E M P E N A E R overbodig, daar die toestand reeds metterdaad
bestond, doordat de betaalmeester afzonderlijk aanteekening
hield van hetgeen hij voor het Rijk en van hetgeen hij voor de
provincie ontving en uitgaf.
Blijkbaar bedoelde men in de afdeelingen door dat voorschrift
tevens vast te leggen, dat de provincie voortaan haar eigen kas
zou hebben, die haar tot dan toe was onthouden. Doch ook van
dien kant beschouwd, was het voorschrift onnoodig, vermits de
comptabiliteitsvoorschriften van 1819 en 1833 zouden vervallen
door die van de provinciale wet, welke wet het verbod van die
voorschriften, dat de provincie geen eigen kas zou hebben, niet
overnam en dus meteen de eigen provinciale kas erkende.
Zooals gezegd, heeft de rekenplichtige ambtenaar het geldelijk
beheer. Hij ontvangt voor de provincie en betaalt voor haar, gelijk
uit art. 118 blijkt. Wat de ontvangsten aangaat, is hij de bewaarder
der provinciale gelden, de kassier zonder meer: alle ontvangsten
worden bij hem gestort tegen kwitantie. Zorg, dat de inkomsten
behoorlijk geïnd worden en tijdig geïnd worden, heeft hij niet.
Deze taak, die in de gemeente bij den gemeente-ontvanger berust
(art. 113 (120), slot, gemeentewet), is in de provincie niet aan den
rekenplichtigen ambtenaar, doch aan Gedeputeerde Staten toevertrouwd, zooals wij nader zullen zien. Van een zelfstandig optreden voor de provincie door den rekenplichtigen ambtenaar,
') Ook werd daar gesproken over de cautie van den rekenplichtige voor zijn beheer
der provinciale golden. Na 1850 was de toestand deze, dat de betaalmeester borgtocht
stelde tegenover hot Rijk en dat tekorten in de kas, niet uit dien borgtocht te verhalen,
geheel ten laste van het Rijk kwamen. Vanaf 1889 echter zoudon dergelijke tekorten tusechen
Rijk on provincie worden verdeeld naar een bepaalden maatstaf, aldus een nieuwe regeling.
Aan do provinciën, die die regeling niet wenschten te aanvaarden, had de Minister bij
voorbaat in overweging gegeven een eigen betaalmeester aan te stellen (notulen Noord·
brabant 1889, zomorzitting, nr. 10).
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gelijk voor de gemeente door den ontvanger, is dus geen sprake.
Ten aanzien der betalingen daarentegen staat die ambtenaar
met den gemeente-ontvanger gelijk. Ook op hem toch worden
afgegeven de bevelschriften van betaling, bedoeld in de artt. 122
en 123 der provinciale wet. Aan deze, behoorlijk onderteekende
bevelschriften heeft hij blijkens art. 123 gevolg te geven. Slechts
in twee gevallen behoort hij het gegeven bevel tot betaling niet
uit te voeren en wel, indien in het bevelschrift niet vermeld mocht
zijn het te betalen bedrag, alsmede als daarin niet mocht zijn
aangewezen de betrekkelijke begrootingspost. I n deze gevallen
toch kan van een behoorlijke boeking geen sprake zijn.
Den rekenplichtigen ambtenaar te noemen de ééne financieele
hand (der provincie), gelijk de gemeente-ontvanger vroeger wel
eens is betiteld, zal reeds daarom niet mogelijk zijn, omdat art. 118
der provinciale wet den meervoudsvorm gebruikt en aanstelling
van meer dan eenen rekenplichtige dus niet uitsluit.
Naast het geldelijk beheer van den kashouder der provincie
staat het administratief beheer der begrooting. Dit administratief
beheer is opgedragen aan Gedeputeerde Staten, d. w. z. Gedeputeerde Staten hebben als bestuur, als administratie der provincie,
de begrooting uit te voeren. Zooals ook Mr. K A N 1 ) het definieerde,
is het rechtskarakter der begrooting een machtiging van de wetgevende macht aan de uitvoerende macht om binnen bepaalde grenzen
in haar naam uitgaven te doen. Voor de provincie blijkt een en ander
uit de artt. 103 e. v., 122, 119 en 124 (aanhef) der provinciale wet.
Gedeputeerde Staten besluiten dus tot het doen van de uitgaven ten
leiste en binnen de grenzen van de door de Staten vastgestelde
provinciale begrooting en bevelen, ordonneeren, de betaling ervan.
Met het bovenstaande is niet gezegd, dat, als eenmaal de begrooting is vastgesteld, Gedeputeerde Staten over de toegestane
sommen naar goedvinden kunnen beschikken. De bevoegdheid van
Gedeputeerde Staten in dit opzicht loopt naar onze meening parallel
met die van B. en W. in de gemeente t. a. v. de plaatselijke begrooting. Daarom meenen wij in deze kwestie te mogen verwijzen
naar hetgeen door de schrijvers over gemeenterecht omtrent dit
vraagpunt geleerd werd *).
') Zie blz. 3 ran zijn hiervoor genoemd proefechrlft.
')

Zie

O P P E N H E I M — V A N D E B P O T t. a. p. I blz.

480

е. т.
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De schriftelijk opgemaakte stukken van de besluiten van Gedeputeerde Staten tot het bevelen der betalingen, bevelschriften
(van betaUng), zooals de wet ze noemt, worden geteekend door
den voorzitter, een der leden en den griffier. Mede-onderteekening
door een lid van Gedeputeerde Staten werd in dit artikel opgenomen op aandringen in de afdeelingen, „opdat daaruit zou kunnen
blijken, dat het bevelschrift in het college van Gedeputeerde
Staten ter tafel was geweest"!
Vóór de provinciale wet was het anders. Toen werden, krachtens
art. 14 der wet van 1821, S. 9, de gelden op de provinciale begrooting toegestaan door den Koning aan de Staten. Toen waren
deze laatste de eigenlijke uitvoerders en ordonnateurs, al werd
de functie uiteraard overgedragen aan het op geregelde tijden
vergaderende college van Gedeputeerde Staten.
Behalve ten aanzien van de uitgaven hebben Gedeputeerde
Staten, gelijk wij reeds opmerkten, ook ten aanzien van de inkomsten der provincie een taak, en wel die, welke in de gemeente
aan den ontvanger is toevertrouwd. Overeenkomstig art. 154 der
provinciale wet, dat hun het beheer der provinciale inkomsten
opdraagt, en bij gebreke van een bepaling omtrent den rekenplichtige, als vervat in art. 113 (120), slot, der gemeentewet,
moeten Gedeputeerde Staten nl. zorgen, dat die inkomsten alle
behoorlijk en tijdig worden ontvangen. I n aansluiting aan deze
bepaling zegt art. 126 nog, dat de gelden, voor de provincie door
de Rijksambtenaren geïnd (b.v. opcenten op de Rijksbelastingen),
door den Minister van Financiën ter beschikking van Gedeputeerde
Staten worden gesteld vóór het einde van de maand, volgende
op die, waarin zij zijn ontvangen 1 ).
Omtrent het hun opgedragen beheer der provinciale begrooting
hebben de rekenpUchtige provinciale ambtenaar en de Gedeputeerde Staten zich uit den aard der zaak te verantwoorden. Blijken
moet toch, dat èn die ambtenaar èn Gedeputeerde Staten zich
van de hun wettelijk opgedragen taak naar behooren hebben
gekweten. Hoe heeft nu de provinciale wet dit punt nader geregeld?
') In dit artikel wordt den Minister de plicht opgelegd om de gelden over te dragen
binnen een bepaalden termijn. De ondervinding had geleerd, dat het stellen van een bepaalden termijn noodlg was. Het artikel werd opgenomen op aandrang nlt do afdeelingen
bil het onderzoek van het ontwerp-DB KEMPENAER, waarbij gewezen werd op art. 113
der Belgische wet.

по
De rekenplichtige provinciale ambtenaar doet van zijn ontvang
sten en uitgaven (lees betalingen) voor de provincie rekening en
verantwoording aan de Algemeene Rekenkamer overeenkomstig
de regelen, door de wet gesteld, aldus art. 118 der provinciale wet.
De vraag, of die ambtenaar de hem opgedragen taak naar behooren
heeft vervuld, zal dus zijn ter beantwoording van de Rekenkamer,
een orgaan van den Staat, geheel staande buiten de administratie
der provincie, en niet ter beslissing van de Staten en de Kroon,
zijnde het gezag, dat de begrooting vaststelde, en dat, hetwelk
ze goedkeurde. Ook hier blijkt van een groóte tegenstelling met
het gemeenterecht 1 ). Vóór 1850 was een dergelijke regeling geheel
verklaarbaar geweest. Toen had art. 57 van de wet van 1840,
S. 41, evenals het K. B. van 20 Juli 1833, nr. 34, de finale sluiting
der provinciale rekening opgedragen aan de Rekenkamer en in
verband daarmede den betrokken ambtenaar (den administrateur
van 's Rijks schatkist) voor zijn beheer der provinciale fondsen
rekenplichtig gemaakt aan die Kamer. Nadat echter de provinciale
wet in 1850 de comptabiHteit geheel anders geregeld had en de
sluiting der provinciale rekening aan de Rekenkamer onttrok en
aan de Staten en de Kroon toevertrouwde, gelijk wij nader zullen
zien 2 ), zou men een regeling, als vervat in art. 118, niet meer
hebben verwacht. Vermoedelijk is zij echter ingegeven door de
omstandigheid, dat de Rijksbetaalmeester, die tevens als betaalmeester voor de provincie zou blijven optreden, toch reeds als
Rijksambtenaar aan de Rekenkamer rekenplichtig was.
Het afleggen van rekening en verantwoording zal geschieden
overeenkomstig de regelen, door de wet gesteld. Uit de beraadslaging 3) omtrent dit artikel blijkt, dat het de bedoeling was hier
voorloopig de voorschriften van de artt. 44 en 45 van de wet
van 1840, S. 41, van toepassing te doen blijven. Toen naderhand
de Rekenkamer nochtans van meening bleek, dat art. 57 en
daarmede de artt. 44 en 45 van die wet tengevolge van het
inwerkingtreden der provinciale wet vervallen waren *), werd bij
wet van 2 Mei 1851, S. 28, in afwachting van de Rijkscomptabili') Zie de artt. 115 (123), Ie lid, tweede zinsnede, en 218 (255) e. v. der gemeentewet.
·) Zie blz. 113 hierna.
') Zie rede V A N H A I , BIJBTERBOS blz. 274/5.
*) Uitdrukkelijk ia art. 57 nimmer afgeschaft; het staat zelfs nog vermeld in den gewljzigden tokst der wet, afgekondigd in S. 413 van 1922.
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teitswet en geheel in den zin van evengenoemd art. 45, bepaald,
dat de rekening en verantwoording door den rekenplichtigen
provincialen ambtenaar worden gedaan volgens de modellen en
binnen de termijnen, door de Rekenkamer n a overleg met het
Departement van Binnenlandsche Zaken vast te stellen, en dat
verdere regelen voor zooveel noodig door den Koning kunnen
worden gemaakt. Op grond hiervan had de Rijksbetaalmeester
eene maandrekening en n a afloop van den dienst nog eene jaarrekening in te dienen.
Waarover zal nu de verantwoording van den rekenplichtigen
ambtenaar loopen? Aan de Rekenkamer zal hij moeten toonen,
dat hij zijn wettelijke taak naar behooren vervulde. Hij zal mitsdien aan haar moeten doen blijken: I o . dat de voor de provincie
bij hem gestorte ontvangsten alle en juist zijn verantwoord (art.
118), en 2°., dat alle betalingen gedekt zijn door behoorlijk onderteekende (art. 122) en behoorlijk gekwiteerde 1 ) mandaten, waarop
de te betalen som en de begrootingspost, waaruit t e betalen is,
behoorlijk zijn vermeld (art. 123). Als dit alles blijkt, zal de Rekenkamer den ambtenaar déchargeeren. Meer heeft hij niet te bewijzen. Speciaal niet, dat hij alle inkomsten der provincie behoorlijk en tijdig heeft ontvangen (dit behoort tot de zorg van
Gedeputeerde Staten), en evenmin, dat de begrootingsposten niet
zijn overschreden.
I n het ontwerp der wet was den rekenplichtigen ambtenaar op
het voorbeeld van het K. B . van 20 Juli 1833, nr. 34, de plicht
opgelegd een mandaat te weigeren, als de daarop aangegeven
begrootingspost was uitgeput. Maar deze verplichting werd later
uit het art. 123 gelicht naar aanleiding van de aan het verslag
der Commissie van Rapporteurs toegevoegde, afzonderlijke nota A
van het lid DUYMAER VAN TWIST, die terecht betoogde, dat in

dit geval Gedeputeerde Staten, die een betaling bevelen, voor
die betaling ook verantwoordelijk moeten zijn. Naderhand werd
in de Kamer nog gepoogd het artikel bij amendement (BACHIENE)
aan te vullen in dien zin, dat de comptabele ook niet mocht betalen,
als geen genoegzame provinciale fondsen in de kas voorhanden
waren, en d a t hij zich volgene regelen, bij de wet te stellen, had
te verzekeren, dat a. de bevolen uitgaaf met den aangegeven
') Dit zegt de wet niet uitdrukkelijk, doch volfft uit den aard der zaak.
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begrootingspost overeenstemde, b. die post niet was uitgeput,
en с de overgelegde bewijsstukken de schuldvordering voldoende
staafden. Niettemin zou de comptabele t o t betaling verplicht zijn,
als n a de kennisgeving van zijn bezwaren Gedeputeerde Staten
de betaling toch op hunne verantwoordelijkheid zouden gelasten.
Het amendement werd — en terecht — bestreden als t e zijn
in strijd met de in het ontwerp aangenomen scheiding van gel
delijk en administratief beheer en met het repressieve stelsel, dat
aan het ontwerp ten grondslag lag, en vervolgens door de Kamer
met groóte meerderheid verworpen. W a t de ongenoegzaamheid
der provinciale fondsen in kas betrof, merkte de Minister nog op,
dat de betaalmeester dit wel vanzelf aan Gedeputeerde Staten
zou doen weten.
Ook is in art. 123 der provinciale wet niet overgegaan het voorschrift van het K. B. van 20 Juli 1833, nr. 34, volgens hetwelk
de betaalmeester zich had te overtuigen, dat het bevelschrift
overeenstemde met het van Gedeputeerde Staten ontvangen advies 1 ). I n de practijk is de betaalmeester niettemin aan dit advies
blijven vasthouden, daar het afgeven ervan in art. 6 van zijn
Instructie van 1 Mei 1847, nr. 76, was en bleef voorgeschreven.
Wettelijk was o. i. de betaalmeester niet gerechtigd een bevelschrift, waarvoor geen advies werd ontvangen, te weigeren.
Nu de verantwoording van (Gedeputeerde Staten. Deze vinden
wij geregeld in de artt. 119, 120, 121 en 124 der provinciale wet.
Het ontwerp-ÜE KEMPBNAER had zich vergenoegd met de overneming in art. 64 van den inhoud van art. 57 der wet van 1841,
S. 40, op de Algemeene Rekenkamer en wilde dus, dat, evenals
tot dan toe, de provinciale rekening (opgemaakt door den Rijksbetaalmeester) voorloopig door de Staten en finaal door de Rekenkamer zou worden gesloten. Afgezien van de vraag, of een dergelijk voorschrift, ontleend aan de comptabiliteitsvoorschriften,
steunende op art. 14 van de wet van 1821, S. 9, met den Koning
als credietgever en de Staten als ordonnateurs, nog wel paste bij
het nieuwe grondwettelijke recht van 1848, was het artikel naar
onze meening reeds daarom niet te aanvaarden, omdat het inbreuk
zou hebben gemaakt op de autonomie der Staten en bij gebreke
') Advies = kennisgevlDg; zie b.v. art. 142 W. т. К.
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van een grondwettelijke bepaling omtrent de provinciale rekening,
als in art. 143 G. W. 1848 voor de gemeenterekening vervat, dus
in strijd met de G. W . zou zijn geweest 1 ).
Ook in de Kamer had men t . a. v. de provinciale comptabiliteit
een geheel andere zienswijze dan die, waarvan genoemd wetsont
werp blijk gaf. Volgens het verslag der Commissie van Rappor
teurs 2 ), d a t op zoovele punten voor het ontwerp-DE KEMPENABR
ongunstig was, moest bij het regelen dier comptabiliteit worden
uitgegaan van bepaalde beginselen, die in het kort neerkwamen
op het volgende: verantwoording door Gedeputeerde Staten (de
ordonnateurs) aan de makers der begrooting, dus aan de Staten,
wier besluit in deze zou zijn te bekrachtigen door den Koning
(die immers ook de provinciale begrooting goedkeurde), en zulks
op een administratieve rekening van Gedeputeerde Staten, van
welke rekening de cijfers vooraf waren juist bevonden door de
Algemeene Rekenkamer, aan wie ni. de rekenplichtige provinciale
ambtenaar voor zijn geldelijk beheer rekenplichtig zou zijn. De
Regeering gaf aan de juiste opmerkingen van het verslag gehoor
en bracht in haar gewijzigd ontwerp nieuwe comptabiliteitsartikelen,
welke later door het ontwerp-ТноііВЕСКв en door de Nota van
DÏJYMAER VAN T W I S T nog verbeterd werden.
Volgens genoemd art. 119 nu wordt door Gedeputeerde Staten
over elk dienstjaar aan de Staten verantwoording gedaan van
de enkel provinciale inkomsten en uitgaven en wel, gelijk verder
uit het artikel blijkt, in de tweede gewone zomervergadering, die
volgt op dat dienstjaar. Door dit artikel wordt dus het repressieve
comptabiliteitsstelsel, bij K. B. van 20 Juli 1833, nr. 34, voor
de provincie ingevoerd, behouden. Dit stelsel staat tegenover het
preventieve. Preventief wordt, zooals wij reeds zagen, genoemd
het comptabiliteitsstelsel, het stelsel van verantwoording 3 ), waarbij
omtrent de wettigheid der uitgaven door een macht, onafhankelijk
van de uitvoerende, uitspraak wordt gedaan vóór de uitgaaf wer>) Zie blz. 105/106 biervoor.
') Onder vrto THOKBECKE en D U T M A E B VAN TWIST.
*) Het woord „comptabiliteit" komt van het Franeche woord „comptable", dat e t y m o logisch beteekent: verplicht tot rekenen, tot afrekenen, rekenplichtig (verg. contribuable
= verplicht tot bijdragen, belasting betalen, corvéable = leondlenstplichtig).
Comptabiliteit І8 dus rekenplichtighcld. In meer uitgebrelden sin verstaan wij er onder
het begrootingabehcer, het beheer der geldmiddelen, waaromtrent de rekenpllcht bestaat.
Verg. Mr. J. B. K A N : De comptabiliteit in het Staatsbestuur, blz. 7.
8
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keiijk plaats heeft1). Heeft de verantwoording later plaats, dus nadat
de uitgaaf is gedaan, dan spreekt men van het repressieve stelsel.
De strijd omtrent de juistheid dezer beide stelsels openbaarde
zich ook weer bij gelegenheid van de behandeling der provinciale
wet. Het lid DUYMAEE VAN TWIST, hierboven reeds enkele malen
genoemd, sprak van den gelukkigen dag voor het vaderland,
waarop de Kamer eindelijk zou ontvangen het wetsontwerp, rege·lende het beheer van 's Rijks financiën, gegrond op dezelfde beginselen, als bij het ontwerp-provinciale wet voor het beheer der
provinciale financiën aangenomen. De tegenstanders van het
repressieve stelsel noemden dat stelsel „verderfelijk" voor het
land, doch meenden voor de provincie in de aanneming ervan te
kunnen berusten, omdat het beheer der provinciale fondsen niet
dien omvang had als het beheer der rij kegelden en omdat het
repressieve stelsel met betrekking tot het beheer der provinciale
geldmiddelen al bestond. Echter wilden zij door hun stem te
schenken aan het ontwerp der provinciale wet — een groot staatsbelang, gelijk zij zeiden — niet geacht worden hun strijd tegen
het repressieve stelsel voor de rijksfinanciën te hebben opgegeven.
Pas achteraf derhalve, na het sluiten van het dienstjaar immers,
leggen Gedeputeerde Staten aan hun credietgevers, de Staten,
verantwoording af aangaande de wijze, waarop zij hun taak t. a. v.
de geldmiddelen hebben volvoerd. Opdat die verantwoording zoo
systematisch mogelijk in haar werk zal gaan, schrijft art. 119 voor,
dat Gedeputeerde Staten aan de Staten zullen overleggen een
door hen 2 ) opgemaakte rekening. Deze rekening s) is in tegenstelling met de geldelijke rekening van den rekenplichtigen ambtenaar, een administratieve, die een beeld moet geven van het door
hun college gevoerde financieele beheer, van hun financieele administratie 4 ). Bij die rekening kunnen Gedeputeerde Staten, gelijk
art. 119 zegt, reeds dadelijk (in afwachting van de verdere ver') Van flnancieele asnsprakelOkbeid kan biorbl] dus geen sprake zijn.
*) Zie in tegenstelling hiermede art. 21S (255) der gemeentenet; aan den Raad wordt
de rekening van den ontvanger overgelegd.
') Een rekening zou men kunnen noemen een copie ran de begrooting, waarin naast
de begrootlngscilfers post voor post vermeld staan de werkelijke ontvangsten en uitgaven
(verg. art. 119, 2c lid, der provinciale wet, gewijzigd in 1927).
') Hieruit volgt, dat de rekening van Gedeputeerde Staten niet de werkelijke betalingen,
doch de gemandateerde uitgaven vermeldt, onverschillig ol betaling al heeft plaats gehad.
De rekenplichtlgc ambtenaar verstrekt aan de hand der ontvangen adviezen aan de
Rekenkamer opgave van de nog niet betaalde mandaten.
Verg- bier de artt. 9, 10 en 11 van het latere K. B. van 1928, S. 57.
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antwoording, die straks in de Statenvergadering van hen gevraagd
zal worden) vermelden, hetgeen zij te hunner verantwoording
dienstig achten.
Uitdrukkelijk schrijft art. 119 voor, dat de rekening bij de
Staten ter tafel moet komen in de tweede gewone zomerzitting,
die volgt op het jaar, waarop zij betrekking heeft. Met dit voor
schrift wordt evenals met dat van het K. B. van 22 Juli 1826,
nr. 87, beoogd te zorgen, dat de rekening geregeld, op een bepaalden
tijd, wordt opgemaakt. In afwijking echter van dat K. B. zou
voortaan van elk dienstjaar in eens en niet meer in drie tempo's *)
rekening worden gedaan en werd de „looptijd" van den begrootingsdienst van drie tot twee jaren teruggebracht. Ter preciseering
van het wettelijk voorschrift werd in art. 9, eerste lid, van het
reeds besproken K. B. van 1850, S. 52, nog bepaald, dat het
dienstjaar wordt afgesloten op den laatsten December van het
jaar, volgende op dat dienstjaar, en daarop alsdan geen ontvangst
of uitgaaf meer wordt toegelaten 2 ).
Blijkens art. 119 is de rekening van Gedeputeerde Staten bij
de aanbieding aan de Staten voorzien van een deugdelij к verklaring
van de cijfers door de Algemeene Rekenkamer. „De cijfers der
vorenstaande rekening zyn met de boekingen ter Algemeene Bekenkamer in overeenstemming bevonden en worden mitsdien door
de Kamer deugdelijk verklaard", gelijk het stereotype relaas luidt.
Dergelijke verklaring kan de Rekenkamer geven op grond van
hare bevindingen bij het onderzoek van de maandrekeningen van
den rekenplichtige overeenkomstig art. 118 der provinciale wet,
waaruit dus volgt, dat met de deugdelijkverklaring wordt te kennen
gegeven, dat hetgeen in de rekening van Gedeputeerde Staten
op de verschillende posten als ontvangen staat aangegeven, inder
daad het voor de provincie ontvangene is, en dat, hetgeen daarin
als uitgegeven staat vermeld, inderdaad op den aangegeven be3
grootingspost uitgegeven (gemandateerd) ) is. Meer omvat die
deugdelijkverklaring niet en kan zij niet omvatten. Zij wil dus
b.v. niet zeggen, dat de uitgaven, in de rekening vermeld, deug
delijk verschuldigd zijn. Dit punt wordt immers door de Reken') Zie blz. 70 hiervoor.
•) Zie de overgangsbepaling In art. 12 van het K. B. van 1850, S. 52.
*) Zie voetnoot i op vorige bladzijde.
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kamer niet gecontroleerd 1 ), daar het niet raakt het beheer van
den rekenplichtige. Dit punt is nl. een onderdeel van het administratief beheer van Gedeputeerde Staten, waaromtrent niet de
Rekenkamer, doch de Staten hebben te oordeelen. Aan deze laatsten hebben Gedeputeerde Staten te doen blijken, dat zij de begrooting uitvoerden gelijk deze werd vastgesteld, dat dus geen
andere maar ook geen hoogere uitgaven werden gedaan dan bij
de begrooting toegestaan, dat de uitgaven op de juiste posten
werden aangewezen en de posten niet overschreden werden, dat
slechts werd uitgegeven wat blijkens de bewijsstukken deugdelijk
verschuldigd was, in één woord, dat de bevolen uitgaven in overeenstemming met de wettelijk vastgestelde begrooting en derhalve rechtmatig waren. Ook zullen Gedeputeerde Staten, daar hun beheer zich
tevens uitstrekt tot de provinciale inkomsten, aan de Staten hebben
te bewijzen, dat van hun kant alles is gedaan om alle inkomsten,
waarop de provincie recht heeft, behoorlijk en tijdig te ontvangen.
Daarenboven zullen zij zich eventueel ook nog te verantwoorden
hebben omtrent de vraag, of de door hen bevolen uitgaven, al
zijn ze in den boven aangegeven zin rechtmatig te noemen, doelmatig geweest zijn, m. a. w. of zij beantwoorden aan, overeenkomen met het doel, dat de Staten zich bij het voteeren der gelden
hadden gesteld. Vooral bij die uitgaven, die niet steunen op de
wet of op een Statenbesluit, doch uitvloeisel zijn van de aan
Gedeputeerde Staten opgedragen dagelijksche leiding en uitvoering
van zaken (artt. 149 e. v.), kanzich dedoelmatigheidsvraag voordoen.
De gevolgen van de verantwoordelijkheid van Gedeputeerde
Staten zijn verschillend. Zijn de Staten van oordeel, dat een uitgaaf
niet doelmatig was, dan kunnen zij hieromtrent hun afkeuring
uitspreken. Financieele gevolgen kan een dergelijke uitspraak
uiteraard niet hebben. Dergelijke gevolgen kunnen alleen verbonden
zijn aan onrechtmatige begrootingshandelingen, waarover art. 124 2)
der provinciale wet handelt.
Volgens dit artikel zijn de leden van het college en de Com') De Rekenkamer ontvangt de bevelschriften, op den rekenplichtigen provincialen
ambtenaar afgegeven, doch niet de daarbi] beboorende bewijsstukken (rekeningen van
leveranciers enz.). Deze bewijsstukken blijven ter provinciale griffie. Zie ook Виятккво ,
blz. 281, alsmede Mr. H. J. VAN LEEUWEN: De Provinciale wet, blz. 253.
') Dit artikel kwam aanvankelijk niet in bet ontwerp voor. Aanvankelijk was slechts
bepaald (slot art. 121), dat Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn, dat het te betalene
met den aard van den post overeenkomt. Het artikel werd later naar aanleiding van de
nota-DuTMAER VAN TWIST voorgedragen door de Regeering, die het tijdens de beraad
slaging zijn tegenwoordlgen vorm gaf.
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missaris des Konings 1 ) persoonlijk aansprakelijk jegens de provincie wegens uitgaven, a. waardoor het eindcijfer der begrooting
of de aangewezen begrootingspost wordt overschreden, of 6. die
te kwader trouw zijn aangewezen op een post, waarmede zij niet
overeenstemmen.
Twee of drie gevallen worden hier dus onderscheiden. Wil dit
artikel nu zeggen, dat Gedeputeerde Staten voor alle andere
onrechtmatige begrootingshandelingen vrij uitgaan? Zullen zij
b.v. niet aansprakelijk zijn voor uitgaven, die onverschuldigd
betaald zijn? Deze gevolgtrekking is moeilijk t e aanvaarden.
Het geldt hier dezelfde moeilijkheid als die gerezen is t. a. v.
art. 226 (263) der gemeentewet. I n de practijk wordt dit
laatste artikel op het voorbeeld van het door niemand minder
dan THORBBCKE uitgelokte K. B. van 1863, S. 66, ruim geïnterpreteerd en wordt b.v. een onverschuldigde uitgaaf door Gedeputeerde Staten uit de rekening verworpen. Ook O P P E N H E I M 2) is
dezelfde meening toegedaan als die, door THORBECKE voorgestaan.
Tot een tegenovergestelde conclusie komt Mr. K A N 3 ), die zich
houdt aan de letter van het artikel en een beroep doet op de
geschiedenis van een amendement op het tweede lid van art. 226
tot schrapping van de woorden „volgens dit artikel".
De gevolgen, aan een beperkten uitleg van art. 124 der provinciale
wet en van art. 226 (263) der gemeentewet verbonden, toonen
naar onze meening echter duidelijk aan, d a t hier geen plaats is
voor een uitleg naar de letter der wet, doch terecht gevraagd
mag worden naar hare bedoeling. Die bedoeling n u kan onmogelijk
geweest zijn, dat Gedeputeerde Staten in de provincie en Burgemeester en Wethouders in de gemeente wel verantwoordelijk zouden zijn voor een geringe som, waarmede een begrootingspost
eenigszins overschreden werd, doch niet voor een aanzienlijk
bedrag, dat onverschuldigd werd uitgegeven.
Voor een ruime interpretatie van art. 124 pleit ook nog de
geschiedenis van de totstandkoming van de provinciale wet. H e t
meergenoemde Tweede Kamerlid, DUYMAER VAN T W I S T , een
erkende specialiteit op het gebied der comptabiliteit, die blijkens
') De Commieearis in voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten en heeft
daarin stem (art. 29 der provinciale wet).
')

Zie O P P E N H E I M — V A X D E B P O T t. a. p. I, blz. 492 e. v.

') Zie zijn aangehaald proefschrllt, blz. 165.
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het voorafgaande in de regeling van de provinciale comptabiliteit
een groot aandeel heeft gehad, uitte zich bij gelegenheid van zijn
bestrijding van het reeds behandelde amendement-BACHiENE1)
omtrent art. 123 der provinciale wet als volgt:
„De grondslag van het stelsel van deze wet is scheiding van
„administratief en geldelijk beheer, het amendement strekt daaren„tegen om die beide beheeren te vermengen. Het artikel, door
„de Regeering voorgedragen, zegt: „Op de bevelschriften wordt
„door hem (dat is door den comptabelen ambtenaar), aan wien
„zij zijn gerigt, niet betaald dan wanneer daarin hetgeen te betalen
„is en de post der begrooting, waarop het is aan te wijzen, wordt
„vermeld." Hieruit volgt dus a contrario, dat wanneer dit is
„vermeld, de comptabele ambtenaar betaalt; hij heeft niet te
„onderzoeken, of Gedeputeerde Staten te regt of ten anregte de
„uitgaven hebben bevolen, want dat is voor hunne verantwoording;
„hij heeft niet te onderzoeken, of die uitgaven overeenstemmen
„met de begrooting, ook niet, of de post reeds is uitgeput, dat
„komt alles ter verantwoording van Gedeputeerde Staten; de
„betaalmeester heeft slechts te zien, of de stukken, hem aange„boden, zijn in dien goeden materieelen toestand, zonder welken
„hij, volgens de aan hem gegevene voorschriften, op die stukken
„niet mag betalen. Met die beginsels nu is het amendement in
„strijd. Het heeft toch de strekking om den comptabele te doen
„beoordeelen, of die uitgaaf overeenstemt met den post der be„grooting, in het bevelschrift vermeld; of die post al dan niet is
„uitgeput; of de bij het bevelschrift gevoegde bewijsstukken de vor„dering voldoende staven; al hetgeen volgens het stelsel, bij de wet
„aangenomen, alleen de Gedeputeerde Staten aangaat, die het bevel
2
„tot betaling geven." )
Naar het ons voorkomt laten deze woorden omtrent de bedoe
ling van den wetgever geen twijfel over. Beoogd werd een verant
woordelijkheid van Gedeputeerde Staten omtrent het hun toe
vertrouwde financieele beheer in zijn vollen omvang.
Blijkens het Ie lid van art. 124 zullen de leden van het college
en de voorzitter vry uitgaan, als zij kunnen aantoonen, dat zij
tot het bevelen der gewraakte uitgaven niet hebben medegewerkt.
') Zie blz. 111 hiervoor.
') Zie ВиатЕПВО , blz. 387/8.
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De bewijslast rust dus in dit geval op den gedaagde en niet op
den eischer (verg. art. 1902 B. W.). Verder bepaalt het 2e lid
van het artikel, dat, zoo dikwijls daartoe volgens dit artikel termen
zijn, de Staten iemand uit hun midden benoemen met de rechtsvordering tot schadevergoeding belast. Daar hier de actie rechtstreeks tegen de leden van het college en eventueel tegen zijnen
voorzitter gericht is, konden de artt. 155 en 33 der provinciale
wet omtrent het verschijnen in rechten van de provincie niet
dienen en was een speciale regeling vereischt.
Uiteraard zal met het instellen der actie moeten worden gewacht, totdat de Kroon aan het besluit der Staten de bekrachtiging ex art. 121 der provinciale wet heeft verleend, aangezien pas
dan de beslissing der Staten vast staat. Art. 226 (263) der gemeentewet is op dit punt iuister door te spreken van het besluit
van Gedeputeerde Staten en niet van dat van den Baad. Ongetwijfeld zal ook de opvatting van de rechterlijke macht omtrent
dit laatste artikel, dat niet zij, doch de administratie beslist omtrent
het vaststellen van het bedrag der inkomsten en uitgaven en
mitsdien omtrent het bedrag, dat ten laste van B. en W. zal
komen, worden gehuldigd bij toepassing van art. 124 der provinciale wet. Het artikel der gemeentewet immers is een getrouwe
copie van het oudere artikel der provinciale wet.
In art. 124 wordt niet gesproken van de aansprakelijkheid van
Gedeputeerde Staten voor de inkomsten der provincie, die door
hun verzuim niet of niet tijdig werden ontvangen. Niettemin staat
ook deze aansprakelijkheid vast, daar zij rechtstreeks voortspruit
uit art. 154, dat hun plicht om hiervoor te zorgen inhoudt, alsmede
uit art. 119, dat hun voorschrijft ook van de inkomsten verantwoording 1) te doen. Deze beide laatste artikelen der provinciale
wet loopen parallel met de artt. 113 (120) en 218 (255) e. v. der
gemeentewet, waaruit des ontvangers aansprakelijkheid volgt.
Dat ook wat de inkomsten betreft, het lid van het college, dat
aan het gepleegde verzuim geen schuld heeft, voor den rechter
vrij uit zal gaan bij analogie van het bepaalde in art. 124 der
provinciale wet, lykt ons niet twijfelachtig, te meer, daar een
dergelijke opheffing der aansprakelijkheid als een algemeen rechts') Het gaat hier om de geldelijke verantwoording, zoodat art. 163 der provinciale
wet (verg. art. 183 (216) der gemeentewet) hier geen uitkomst brengt.
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beginsel mag worden aangemerkt 1 ). Van den z.g. omgekeerden
bewijslast echter zal in een eventueel geding bij gebreke van een
uitdrukkelijke bepaling geen sprake kunnen zijn, doch wel zal o. i.
daarbij analoge toepassing gegeven kunnen worden aan het bepaalde
in het 2e lid van art. 124. Ook THOBBECKE heeft indertijd voor
andere gevallen, dan in art. 226 (263) der gemeentewet bedoeld,
dergelijke toepassing van het 2e lid van dat artikel voorgestaan a ).
Na onderzoek der rekening stellen de Staten het bedrag van
de ontvangsten 3 ) en dat van de uitgaven vast bij een besluit, waarvoor zij evenals voor de vaststelling der begroeting een ontwerp
ontvangen van Gedeputeerde Staten (art. 120). D a t deze laatsten
over dat besluit niet mogen medestemmen, gelijk het artikel bepaalt, is geheel begrijpelijk, daar Gedeputeerde Staten zelf de
verantwoording afleggen.
Het Statenbesluit tot vaststelling van genoemde bedragen behoeft volgens art. 121 der wet de bekrachtiging des Konings.
Na het voorschrift, dat de Koning aan de begrooting zijne goedkeuring heeft te verleenen alvorens deze werken kan, was een
andere regeling dan bekrachtiging of goedkeuring van het gevoerde
financieele beheer door diezelfde macht, niet te verwachten.
Gelijk reeds opgemerkt, heeft het bekrachtigingsrecht niet hetzelfde karakter als het recht van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van het bedrag der ontvangsten en uitgaven der gemeente.
Deze laatsten doen definitief wat de Baad slechts voorloopig deed,
terwijl de Provinciale Staten de ontvangsten en uitgaven der
provincie zelf reeds definitief vaststelden. H e t karakter van het
bekrachtigingsrecht van de Kroon is hetzelfde als dat van het
Koninklijk goedkeuringsrecht t. a. v. de niet-wettelijk verplichte
uitgaven der begrooting en is mitsdien slechts afwerend. De Kroon
kan niet handelen in plaats van de Provinciale Staten. Zij kan
niet gelijk Gedeputeerde Staten, wat de gemeenterekening aangaat,
posten, die de Staten opgenomen of verworpen hebben, alsnog
wederom verwerpen of opnemen. De Kroon kan aan het Statenbesluit, zooals het daar ligt, alleen hare bekrachtiging weigeren
en zoodoende de Staten tot een nadere beslissing nopen. Op welke
>)
')
blz.
a
)

Verg. art. 51 W. S. R.
Zie MT. BOISSEVAIN: De Gemeentewet, opgehelderd door eene Aanteekening, 1851,
281.
Lees: inkometen.
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wijze aan een eventueelen strijd in dezen tueschen Kroon en Staten
een einde moet worden gemaakt, is niet geregeld, evenmin als
voor de begrooting, gelijk wij zagen. Beroep op een hoogere macht
b.v. de wetgevende macht is niet gegeven.
In nauw verband met het beheer der provinciale begrooting
staat nog de verjaring van de vorderingen op de provincie. Ook
voor die verjaring wenschte men een verkorten termijn vast te
stellen en daarom werden in I860 naar aanleiding van de meergenoemde nota A van DUYMAER VAN TWIST aan het slot van
het hoofdstuk over de provinciale begrooting (art. 125) op de
vorderingen ten laste der provincie van toepassing verklaard de
termijnen van verjaring van de wet van 1815, S. 61. Die vorderingen moesten dus worden ingediend binnen zes maanden, volgende op het jaar, waarover zij liepen. Na die zes maanden werden
zij voor verjaard en vernietigd gehouden (art. 3 dier wet). Ook
voor de provincie was het er dus om te doen een geregelde afsluiting
van den dienst mogelijk te maken.
Van de werking van de (thans vervallen 1)) wet van 1815 waren
uitgezonderd (art. 4) de vorderingen wegens renten, pensioenen,
tractementen en alle zoodanige andere vorderingen, welker bedragen bepaald en welker afdoening en betaling gebruikelijk was
zonder voorafgaande aanvrage of productie van stukken van de
zijde van belanghebbenden. Deze vorderingen verjaarden overeenkomstig de regelen van het gemeene recht 2) of werden beheerscht
door een speciale regeling b.v. de pensioenwet.
Ook vielen buiten de wet van 1815 de vorderingen, wèl op tijd ingediend, doch daarna, hoewel gemandateerd, niet opgevorderd. Ookvoor
deze vorderingen golden de gewone verjaringstermijnen van het В. W.
Waren die termijnen verstreken, dan werden de bedragen der afgege
ven bevelschriften van betaling weer ten bate van de provincie ge
3
boekt en onder de ontvangsten van het betrokken jaar opgenomen ).
Behalve het beheer der enkel provinciale en huishoudelijke
begrooting, geregeld in de provinciale wet, hadden Gedeputeerde
') Zie blz. 203 e. v. hierna.
') Wat tractementen enz. betreft zie Dr. L. VAK PRAAO: Op de grenzen тал publiek
en privaat recht, 1930, blz. 27 e.V.
*) Zie voetnoot ') op blz. Ш biervoor. Verg. art. 11 van het E. B. van 1928, S. 57.
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Staten ook nog, zij het onder hooger toezicht, het beheer der
begrooting van kosten van het provinciaal bestuur, voor zoover
het Rijksbestuur was (art. 105 der provinciale wet).
Voor het beheer dezer laatste kosten, deel uitmakende van de
algemeene Staatsbegrooting, golden uiteraard in het algemeen de
regelen der Rijkscomptabiliteit. Daarom werden, in verband met
het bepaalde bij art. 23 der wet van 1841, S. 40, op de Algemeene
Rekenkamer, de sommen op de Staatsbegrooting geraamd voor
het Rijksbestuur in de provinciën, door den Koning jaarlijks „ter
beschikking gesteld" 1 ). Maar naast de regelen van de Rijkscomptabiliteit was voor het beheer dier sommen nog een speciale
regeling gegeven en wel bij K. B . van 20 Januari 1851, nr. 7,
dat in tegenstelling met de vroegere practijk 2 ) niet voor één
begrootingsjaar, doch duurzaam gelden zou. Deze speciale regeling
bestond hierin, dat het bevelen der uitgaven voor het Rijksbestuur
onder het beleid en de verantwoordelijkheid van den Minister van
Binnenlandsche Zaken werd opgedragen aan de Gedeputeerde
Staten, die de noodige verklaringen op declaraties of andere stukken zouden onderteekenen op dezelfde wijze als voor het afgeven
van bevelschriften tot betaling van enkel provinciale en huishoudelijke uitgaven was voorgeschreven bij art. 122 der provinciale
wet. Bepaalde voorschriften omtrent genoemd beleid werden niet
gegeven. Door den Minister werd slechts aangedrongen op spaarzaamheid. H e t cijfer van elk artikel was te beschouwen als
maximum.
Ook t. a. v. het beheer der Staatsbegrooting hadden Gedeputeerde Staten dus de plaats ingenomen van de Staten. Ook de
Gouverneurs waren hier, geheel in overeenstemming met de nieuwe
orde van zaken, uitgeschakeld 3 ).
Naast de bepalingen omtrent de beide begrootingen der provincie en de rekening der enkel provinciale inkomsten en uitgaven
bevat de provinciale wet in hare redactie van 1850 nog een
tweetal artikelen, 116 en 117, over de provinciale belastingen
Áan deze artikelen heeft Mr. R. P . DORHOUT M E E S in 1887 een
') Zie b.v. bet K. B. van 15 Januari 1851, nr. i voor het Jaar 1851.
') Zie blz. 21 hiervoor.
>) Zie blz. 22 hiervoor.
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afzonderlijk proefschrift 1 ) gewgd, zoodat wij daaromtrent met
een korte beschouwing zullen volstaan.
Vooraf ga een enkel woord over de practijk der provinciale
belastingen ná het totstandkomen der G. W. van 1848 en vóór
de inwerkingtreding der provinciale wet. Hiertusschen ligt een
tijdruimte van ruim anderhalf jaar (begin November 1848 — begin
Juli 1850). De algemeene provinciale begrooting voor het jaar
1849 (en ook die voor 1850) werd dus nog opgemaakt overeenkomstig het K. B . van 27 Juli 1826, nr. 87, steunende op art. 14
van de wet van 1821, S. 9, in stand gehouden door add. art. 3
van de nieuwe G. W. W a t echter de provinciale belastingen, op
die begrooting te ramen, betrof, achtte de Regeering het noodig 2 ),
dat dezelve, voor zooverre niet genoemd in de wet van 1821, S. 9
(als: buitengewone opcenten op de grond- en personeele belasting,
opcenten op de accijnzen enz.), van stonde af aan zouden tot
stand komen overeenkomstig art. 129, 3e lid, der nieuwe grondwet, dus met toestemming van de wetgevende macht.
In de Tweede Kamer werd die toestemming aanvankelijk overbodig geoordeeld, omdat ook voor de heffing der provinciale belastingen een beroep kon worden gedaan op het bepaalde bij
genoemd add. art. 3, — maar ten slotte toch gegeven 3 ), nadat de
Regeering meer den nadruk gelegd had op de wenschelijkheid
eener wettelijke voorziening ten einde den twijfel aangaande de
rechtsgeldigheid van de verschillende voorgedragen provinciale
belastingen op te heffen en den geregelden gang van het provinciaal
huishouden te verzekeren, zoolang de provinciale wet er nog niet
was. Nochtans wenschte men in de Kamer de wettelijke bekrachtiging van de provinciale belastingen voor geen langer tijdvak te
verleenen dan één dienstjaar. Daar de Kamer spoedig zou aftreden
wilde zij geen beslissing nemen, waardoor voor längeren tijd een
provinciale belasting geheven zou kunnen worden, die de nieuwe
Kamer wellicht minder geschikt zou kunnen oordeelen. Zoo werd
ten aanzien van verschillende der voorgedragen belastingen (opcenten op Rijks- en zelfs gemeentelijke ассцпгеп, eigen provinciale
') Getiteld »Opmerkingen over artt. 116 en 117 der provinciale wet in verband met
art. 129 der G. W.".
') Zie Handelingen Tweede Kamer van 1848, vergaderingen van 12 December e. v.
De Rogeering deed het voorkomen, alsof allo heffingen bulten de wet van 1821 om tijdens
de Q. W. van 1815 (1840) hadden gesteund op art. 150 (148) dier Q. W.
>) Zie de wetten van 1848, S. пгв. 83 e. v.
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accijnzen), de vraag gesteld, of zij wel in het provinciaal belasting
stelsel thuis behoorden 1 ) .
Tot de tegenstemmers van de voorgedragen belastingen behoorde
THOBBECKE, die van gevoelen was, dat wettelijke bekrachtiging
overbodig was met het oog op add. art. 3 en in elk geval niet
gegeven kon worden op grond van het nieuwe art. 129 der G. W.,
in de wetsontwerpen aangehaald. Dit laatste artikel kende slechts
provinciale belastingen voor de enkd provinciale en huishoudelijke
uitgaven van de provincie, waaronder onmogelijk waren te rang
schikken de in de voorgedragen belastingwetten genoemde uitgaven
van de onderwerpen van algemeen Rqksbelang, op de provincie
gedemandeerd 2 ) (uitgaven voor de oprichting van nieuwe gerechts
gebouwen e. d.). Volgens THOBBECKE ZOU de toekomstige pro
vincie-wet eerst moeten uitmaken, welke uitgaven enkel provin
ciaal zouden zijn en dus door provinciale belastingen gedekt konden
worden, en moest de wet van 1821 door een andere worden ver
vangen, daar zij met de G. W . niet meer in harmonie was.
De bewering, dat de wettelijke bekrachtiging van provinciale
belastingen voor de z.g. gedemandeerde uitgaven in geen geval
kon gegeven worden op grond van art. 129 der G. W., was naar
onze meening volkomen juist. Volgens dit artikel dienden pro
vinciale belastingen alleen voor enkel provinciale uitgaven. Ook
kon dit grondwetsartikel o. i. niet, zooals de Regeering meende,
terstond in werking treden. Eerst moesten de inrichting en het
bestuur der provinciale huishouding door de wet worden geregeld
en moest in het bijzonder worden vastgelegd, welke kosten van
het provinciaal bestuur op de Staatsbegrooting en welke op de
eigen provinciale begrooting zouden komen.
Dat de door de Regeering gewenschte wettelijke bekrachtiging
Overbodig zou geweest zijn, kan echter niet worden toegegeven.
Bij het bestaande verschil van gevoelen omtrent de toepasselijk
s
heid in deze van het add. art. 3 ) was de tusschenkomst van den
') Door de Earner werd niet aanvaard het wetsvoorstel tot bekrachtiging voor de
provincie Zeeland van een heffing per bunder van de schotbare landen, alsmede van op
centen op het patentrecht In enkele steden en gemeenten van bepaalde gedeelten dier
provincie. Deze heffingen werden geen provinciale heffingen geoordeeld, daar zij niet
voor de geheele provincie golden.
·) Zie art. 14 der wet van 1821, S. Θ.
') Immers, zoo kan men vragen, hield het add. art. 3 ook in stand besluiten, die op
het oogenblik der afkondiging van de veranderingen in de G. W. ntet-vcrbindend waren?
m. a. w. werden ook onwettige besluiten gehandhaafd?
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wetgever — maar dan niet krachtens het bepaalde bij art. 129,
derde lid, der G. W., hetwelk nog niet kon werken — alleszins
op haar plaats met het oog op de rechtszekerheid. Want, zoo er
één instituut vóór 1848 is aan te wijzen, waarvan de rechtsgeldigheid zeer twijfelachtig was, dan was dat naar onze meening het
instituut der provinciale belastingen, die niet steunden op art. 150
der G. W. of art. 219 der G. W. of art. 14 der wet van 1821 ^.
Later is THORBECKB op dit punt van meening veranderd. Toen
hij, in 1849 zelf tot de regeermacht geroepen, op het einde van
dat jaar verschillende provinciale belastingen voor het jaar 1850
ter bekrachtiging voordroeg, schreef hij in zijne memorie van
toelichting 2 ), dat, hoewel wellicht een zuiverder en vaster stelsel
van tusschenregeering mogelijk ware geweest, de wetgevende
macht toch terecht begrepen had, dat uitvoering van art. 129
der G. W. niet op de provinciale wet mocht wachten, en, dat,
nu de provinciale belastingen al meermalen wettelijk bekrachtigd
waren, er nauwelijks aan kon worden gedacht den eenmaal ingeslagen weg weder te verlaten. Een beroep op de wenschelijkheid
eener wettelijke bekrachtiging dier belastingen uit een oogpunt
van rechtszekerheid en dus niet ex art. 129 G. W., zoude hier
onzes inziens juister geweest zijn.
Zoowel in 1848 als in 1849 s ) werd de bekrachtiging van provinciale belastingen voor niet langer dan één jaar verleend, omdat
men niet vooruit wilde loopen op de zienswijze der nieuwe Kamer.
Dat dit inzicht juist is geweest, heeft de geschiedenis uitgewezen.
Reeds spoedig — in 1850, bij de behandeling van de provinciale
wet — werd uitgemaakt, dat voortaan accijnzen voor de provinciën
verboden belastingen zouden zijn. Omtrent dit verbod en de andere
bepalingen der provinciale wet aangaande de provinciale belastingen
zullen wij thans nog een paar aanteekeningen plaatsen.
Zooals wij bij de bespreking van het grondwettelijk voorschrift,
vervat in het derde lid van art. 129 der G. W. 1848, zagen, was
') Bi] de behandeling van de voorgedragen wetsontwerpen is naar onze meening over
het hoofd gezien, dat de daarin genoemde belastingen, voor zooverre zij steunden op
eenmaal bestaande besluiten en strekten tot dekking van de kosten van waterstaatewerken,
zoolang de provinciale wet er nog niet was In elk geval geen wettelijke bekrachtiging
behoefden (verg. artt. 148 en 217 der G. W. 1840 juncto add. art. 3 van de G. W. 1848).
') Zie bijlage nr. XI Handelingen Tweede Kamer 1819/1850.
') Zie de wetten van 1848, S. 83 e. v., 1849, S. 72 e. v.; zie ook die van 1850, S. 116 e. v.
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het de bedoeling geweest voor de provinciale belastingheffing in
tegenstelling met de gemeentelijke geen algemeene wettelijke regelen
te geven, doch elke provinciale belasting telkens afzonderlijk aan
de bekrachtiging van de wetgevende macht te onderwerpen.
Bevreemdend is het dus in de provinciale wet toch nog algemeene regelen voor de belastingen aan te treffen. THORBECKB
meende echter, gelijk hij in zijne memorie van toelichting aanteekende, dat de Staten in de provinciale wet eenige regelen dienden
te vinden, waaraan zij zich bij het voordragen van provinciale
belastingen hadden te houden, al zouden die voordrachten overigens
moeten blijven binnen de perken van het stelsel der algemeene
financieele wetten.
Door deze toelichting werd nochtans het stelsel der G. W. niet veranderd. Het voorschrift in art. 117 der provinciale wet om accijnsheffing door de provincie voor eens en voor altijd te verbieden was
en bleef met dat stelsel in strijd en kon daarenboven nutteloos genoemd worden, daar de wetgevende macht dat wettelijk verbod te
allen tijde voor een of ander geval weer ongedaan zou kunnen maken.
Bij de behandeling van het eerste der beide belastingartikelen
— art. 116 — deed zich een belangrijke twistvraag voor, welke
zich ook reeds had voorgedaan bij de grondwetsherziening en
ook bij de bekrachtiging door de wetgevende macht van provinciale
belastingen in 1848, spoedig na het inwerkingtreden der gewijzigde
G.W.1). Deze twistvraag betrof de bevoegdheid der wetgevende macht
t. a. v. de wetsontwerpen tot bekrachtiging der voorgedragen provinciale belastingen. Welke was die bevoegdheid? Wat had de wetgevende macht te onderzoeken, vóór zij hare bekrachtiging kon geven?
Op de eerste plaats zou natuurlijk te onderzoeken zijn, of de
voorgedragen provinciale belasting op eenigerlei wijze in botsing
kwam met het algemeen Rijksbelastingstelsel of het algemeen
belang. Niemand ontkende, dat dit onderzoek in elk geval bij den
grondwetgever op den voorgrond gestaan had. Ook dat de wetgever zou oordeelen over de belasting op zich zelve of zelfs over
hare werking ten opzichte van de verschillende groepen der provinciale belastingbetalers 2), was niet zoo zeer geschilpunt. Het
') Zie blz. 123 hiervoor.
') Zie blz. 83 hiervoor.
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groóte twistpunt betrof een andere zaak. Volgens de woorden
van de G. W. en van de provinciale wet dienden de provinciale
belastingen tot dekking van de enkel provinciale uitgaven. En
vandaar de vraag, of de wetgever nu te onderzoeken had, of de
uitgaven, waarvoor de belastingen werden voorgedragen, inderdaad ook voor het provinciaal huishouden nuttig of noodzakelijk
waren, dan wel of hij er genoegen mee kon nemen, indien hem
bleek, dat de uitgaven, in de considerans 1) van het wetsontwerp
opgesomd, inderdaad enkel provinciale uitgaven waren.
Reeds in 18482) sprak de meerderheid der Tweede Kamer zich
uit in laatstgemelden zin. De wetgever zou dus niet te oordeelen
hebben over de behoeften van het provinciaal huishouden m. a. w.
zich geen oordeel mogen aanmatigen over het al of niet nuttige
of noodzakelijke van een uitgave der provincie en mitsdien ook
niet over de noodzakelijkheid der voorgedragen belastingen. Dit
oordeel kwam toe aan de Staten alsmede aan den Koning, die
de provinciale begrooting te onderzoeken en de provinciale belasting
ter bekrachtiging voor te dragen had. Ook THOEBECKE heeft bij
de behandeling van de provinciale wet in de Tweede Kamer beslist
partij gekozen voor de opvatting in laatstgemelden zin en uitdrukkelijk gezegd, dat die opvatting aan art. 116 der wet ten grondslag lag 3) en de andere er geheel vreemd aan was.
Een en ander heeft echter niet verhinderd, dat in den loop
der jaren nog telkens dezelfde kwestie naar voren kwam en vooral
gesteld werd door de tegenstanders van een of andere provinciale
belasting 4 ).
Vóór het totstandkomen van de provinciale wet had zich t. a. v.
het bekrachtigingsrecht nog een andere moeilijkheid voorgedaan.
Moesten de duur, waarvoor de belasting zou geheven worden, en
de wijze, waarop de belasting zou worden ingevorderd, geacht
worden tot het wezen eener belasting te behooren en mitsdien
eveneens aan de bekrachtiging van den wetgever onderworpen
') Aanvankelijk In de considerans, later in een bijgevoegden staat, waarnaar in de
considerans verwezen werd.
') Zie wet 1848, S. 83 e. v.
•) Zie BIJBTERBOS, blz. 213/214.
') Zie B U T S t. a. p. II, blz. 52 e. y. Zie ook blz. 57 e. v., over de kwestie van het rcoht
van amendement der Kamer t. a. v. wetsontwerpen tot bekrachtiging van provinciale
belastingen. In tegenstelling mot de Regecring van 1848 is B U T S van meening, dat de
Kamer het recht van amendement in casu mist en reeds de aard van het bekracbtigingB·
recht dat recht uitsluit.
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worden? De Kamer gaf een bevestigend antwoord door aanneming
van een tweetal amendementen, ingediend op het ontwerp van
wet tot bekrachtiging van de z.g. veebelasting in de provincie
Friesland 1 ). Omtrent het laatste punt, de wijze van invordering
heeft de provinciale wet zich vervolgens blijkens art. 116, Ie en
2e lid (redactie 1850), op hetzelfde standpunt gesteld.
Wat den verderen inhoud van art. 116 betreft, van de instemming des Konings werd in de practijk blijk gegeven door een
formeele Koninklijke goedkeuring zoowel van het heffingsbesluit
der Staten als van hun reglement aangaande de invordering der
belasting, welke beide verordeningen vervolgens met de Koninklijke
goedkeuring werden overgelegd bij het wetsontwerp tot bekrachtiging. De inhoud van de heffingsverordening ging in het wetsontwerp over, terwijl daarin van het invorderingsreglement werd
melding gemaakt door aanhaling met data en nummers van het
Staten- en goedkeuringsbesluit.
Ook het andere artikel omtrent de provinciale belastingen,
art. 117, lokte een hevige bestrijding uit. Hierin had de Regeering
op de eerste plaats neergelegd het verbod van accijnsheffing als
provinciale belasting.
Een algemeen verbod van accijnzen ging velen leden blijkens
het verslag der Commissie van Rapporteurs echter te ver. Volgens
hen waren er accijnzen b.v. op wijn en gedistilleerd, waartegen
geen billijke bezwaren bestonden. Wel wilde men een verbod van
accijnsheffing op de eerste levensbehoeften als rogge- en tarwemeel,
varkensvleesch, spek, zout, zeep.
In hare memorie van beantwoording heeft de Regeering hare
meening, dat de provincie geen accijnzen moest kunnen heffen,
welke meening aanvankelijk met geen enkel woord was toegelicht,
nader uiteengezet. Het werd door haar raadzaam en noodig geacht,
dat de bijzondere provinciale finantiehuishoudingen en de vermeerdering der belastingen door een derde, tusschen den Staat
en de plaatselijke gemeenten in gevestigde publieke macht, binnen
de nauwste grenzen werden beperkt. Vooral accijnsheffing moest
worden gekeerd. Deze moest voor de gemeenten worden gereserveerd. Gelijk bij de gemeenten was gebleken, konden de accijnzen
') Zie wet 1849. S. 43.
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op niet of nauwelijks merkbare wijze worden opgevoerd en werden
zij ook steeds opgevoerd. Een zoo gemakkelijk middel tot vermeerdering van inkomsten mocht dus allerminst worden gegeven
aan de provincie, daar immers de provinciale wet juist een inkrimping der provinciale uitgaven beoogde. Ook waren volgens
de Regeering nog andere, belasting-technische, bezwaren aan een
provinciale accijnsheffing verbonden.
Hier blijkt dus nog eens duidelijk, welk standpunt de Regeering
van 1850 tegenover de provincie innam. De vrees voor de uitzetting der provinciale financiën had de bepaling van art. 117
ingegeven.
In de Kamer rezen vele bezwaren tegen de voordracht der
Regeering zoowel grondwettelijke als andere. Gewezen werd op de
boven uiteengezette bedoeling van het derde lid van art. 129
der G. W. om elke provinciale belasting telkens afzonderlijk aan
de bekrachtiging der wetgevende macht te onderwerpen en geen
algemeene regels als voor de gemeentelijke belastingen te geven.
Ook werd strijd aanwezig geacht met de bepaling van art. 131
der G. W., die vastlegde, dat de wet aan de Staten de regeling
en het bestuur van het provinciaal huishouden zou overlaten,
zoodat de provincie ook de noodige middelen moest bezitten om
hare taak te volbrengen. Daarenboven werden voor de provinciale
financiën en voor de provinciale leeningen in het bijzonder nadeelige gevolgen gevreesd, indien de provinciale accijnzen plotseling
werden afgeschaft.
De Regeering bleef echter bij hare meening, dat het noodzakelijk
was verdere uitbreiding der provinciale financiën tegen te gaan.
Bij de herziening van 1848 — aldus de Minister — werd het stelsel
van eigen provinciale financiën, dat niet in het plan der grondwetten van 1814 en 1815 lag, uitgebreid, maar nu het nog doenlijk
was verdere uitbreiding te keeren, moest het worden gehouden
binnen nauwe perken. Anders zou men zien gebeuren, dat het
met de provinciale financiën zou gaan als met de gemeentelijke,
die zich in de laatste 30, 40 jaren zoo verbazingwekkend hadden
uitgebreid. Groot belang was er voor 's Rijks schatkist in gelegen,
naar de Minister van Financiën nog opmerkte, dat het stelsel der
Regeering werd aangenomen. De plaatselijke opcenten hadden de
accijnzen zoo hoog opgedreven. Als nu daarenboven ook de
9
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provinciën nog opcenten op de accijnzen gingen heffen, zoude de
heffing der rijksaccijnzen op den duur de grootste moeilijkheden
opleveren. Daar de provinciale opcenten op de accijnzen nog slechts
in enkele provinciën gedurende een 10-tal jaren bestonden, behoefde
voor verwarring der provinciale financiën geen vrees te bestaan.
Nadat eerst nog een amendement om alleen accijnzen op de
eerste levensbehoeften uit te sluiten was verworpen, zag de Regeering haar voorstel aangenomen 1 ). Hoe ver zij bij hare interpretatie van de G. W. durfde gaan, kan nog blijken uit haar antwoord, dat zij gaf naar aanleiding van een opmerking in de Eerste
Kamer. Het gouvernement had — lezen wij in dat antwoord —
vruchteloos eenigen grond gezocht voor de bewering, dat de G. W.,
die het voorschrift van algemeene wettelijke regels t. a. v. de
plaatselijke belastingen niet herhaalt met betrekking tot de provinciale belastingen, het stellen van zulke regels aan den wetgever
zou hebben verboden! 2)
In het tweede lid van art. 117 had de Regeering nog een
tweede beperking t. a. v. de provinciale belastingen neergelegd.
„Heffingen", zoo had zij daar geschreven, „voor het gebruik
van openbare provinciale werken of inrigtingen, of voor het
genot van diensten van wege het provinciaal bestuur verstrekt,
worden tot geen hooger bedrag aangevraagd, dan hetgeen noodig
is om de kosten der werken of inrigtingen te vergoeden of die
diensten te beloonen."
Met deze bepaling had de Regeering minder succes dan met
die van het eerste lid. In de memorie van beantwoording had de
Minister nog doen uitkomen, dat naar zijn inzien eene heffing
voor het gebruik van een openbaar werk of inrichting nooit een
middel tot vermeerdering van inkomsten behoort te wezen, maar
enkel tot vergoeding van kosten en tot onderhoud van het werk
of de inrichting moet strekken 3 ). Werd dit beginsel niet aangenomen, dan — aldus de Minister — opende men de deur voor
een onbepaalde opvoering der heffingen.
De Kamer bleek het met deze zienswijze niet eens te zijn. Een
') Zie nog art. 178, 2e lid, der wet ren 1850. In 5 jaren tijde moesten de bestaande
aocUnzen uitsterven.
') Zie

BIJSTERBOS, blz.

225.

') Vergelijk blz. 18/19 hiervoor. In de Kamer werd in 1850 op art. 225 G. W. 1815
gewezen.
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amendement-DE MAN wilde het tweede lid doen vervallen. Dit
tweede lid toch zou volgens den voorsteller van het amendement
tot gevolg hebben, dat, wanneer een provincie verschillende wegen
of kanalen of een geheel stelsel of net van communicatie had tot
stand gebracht, de daarop te heffen tol voor iederen weg of ieder
kanaal niet meer zal mogen bedragen dan voor dien bepaalden
weg of voor dat bepaald kanaal wegens onderhoud of beheer vereischt werd. Zoodoende zou dus het overschot op de kosten van
een weg, gunstig gelegen en met druk verkeer, niet mogen dienen
tot dekking van het tekort op een anderen weg, gelegen in een
minder bevolkte streek der provincie. Gevolg hiervan zou zijn,
dat genoemd tekort gedekt zou moeten worden uit de algemeene
belastingen en dan ook die ingezetenen zouden moeten betalen,
die geen genot of gebruik van den weg hadden. Ook zouden de
provinciale besturen worden teruggehouden van de verdere uitbreiding hunner wegen en kanalen.
Ofschoon de Minister bij zijn zienswijze bleef, onderschreef de
Kamer de bezwaren, die de aanleiding tot het voorstellen van
het amendement waren geweest. Door de aanneming van het
amendement verdween het tweede lid van art. 117, door
de Regeering voorgedragen, en bevatte de provinciale wet
(in tegenstelling met de gemeentewet) geen bepaling omtrent
retributies.
Volgde nu uit de verwerping van het tweede lid van art. 117,
dat retributies, door de provincie te heffen, voortaan niet als belastingen zouden worden beschouwd en derhalve geen wettelijke
bekrachtiging voor hare heffing noodig zouden hebben? Men heeft
dit beweerd, doch, naar het ons voorkomt, ten onrechte. Zeker
de Itegeering had met deze bepaling tevens de bedoeling vast te
leggen, dat tollen en andere retributies voortaan als belastingen
waren te beschouwen, zulks om aan een bestaand verschil van
meening in deze een einde te maken. Om die bedoeUng werd de
bepaling echter niet verworpen. De andere reden, die de Regeering
tot het voordragen der bepaling genoopt had, was de steen des
aanstoots geworden. Behalve dat het algemeen belang — bescherming van handel en scheepvaart — eischte, dat tollen en andere
betalingen voor het gebruik van openbare werken binnen de
nauwst mogelijke grenzen werden beperkt, mocht naar de meening
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der Begeering de opbrengst der heffing de kosten van aanleg en
onderhoud van het werk niet te boven gaan. Dan zou het meerdere
aan andere takken van den publieken dienst ten goede komen en
zouden de retributies ontaarden in algemeene belastingen, wat ze
niet konden zijn. Dat men van een weg of kanaal gebruik maakt,
was toch geen aannemelijke maatstaf van belasting. Met deze
redeneering kon de Kamer zich niet vereenigen en daarom viel
het voorstel. De verwerping raakte dus de bovenstaande kwestie
niet, zoodat bovengenoemde gevolgtrekking ook niet kon worden
gemaakt. In de practijk werden tollen e. d. dan ook als belastingen
aangemerkt en ter bekrachtiging aan de wetgevende macht voorgedragen blijkbaar uit overweging, dat het begrip „belastingen"
in art. 129 der G. W. ook de retributies omvatte 1 ).
Bij de behandeling van de artt. 116 en 117 der provinciale wet
werd in de afdeelingen der Tweede Kamer ter sprake gebracht
het misbruik in de heffing van leges op sommige provinciale
bureaux. De Minister antwoordde daarop van de Gedeputeerde
Staten de verzekering te hebben erlangd, dat nergens andere leges
geheven werden dan die, toegestaan bij K. B. van 8 Juni 1825,
nr. 28 2 ).
Het verwondert ons werkelijk, dat THOBBECKE aan dit antwoord niet toevoegde, dat het K. B. der provinciale leges, waarvan de wettigheid reeds onder de G. W. van 1815 te betwisten
viel, na de invoering der provinciale wet niet langer in stand zou
kunnen worden gehouden. De leges ter griffie toch waren te rangschikken onder de retributies — in casu heffingen „voor het genot
van diensten van wege het provinciaal bestuur verstrekt", gelijk
THOBBECKE zelf het in het verworpen tweede lid van art. 115
van zijn ontwerp had uitgedrukt — en derhalve even goed als
tollen e. d. als provinciale belastingen te beschouwen en aan de
bekrachtiging der wetgevende macht te onderwerpen. Ook in de
gemeenten werden de leges ter secretarie als belastingen aangemerkt zoowel vóór 1851, zooals THOKBECKE ons zelf leert 3 ), als
na de invoering der gemeentewet, die ze beschouwde als gelden
voor het genot van door of van wege het gemeentebestuur
') Zie B u r e t. a. ρ. Π , biz. 579 e. y. en Mr. H. J. VAN L E E U W E N t. a. p., blz. 235.
·) Zie BlJSTEBBOS, blz. 223/221.
*) Zie „Over Plaatselijke Begrooting", blz. 81 e. v.
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verstrekte diensten (slot art. 238 (275, Ie lid)) en met plaatselijke
belastingen gelijk stelde 1 ).
Maar zelfs, als leges ter provinciale griffie niet als belastingen
zouden zijn aan te merken geweest, was heffing bij K. B. toch
nog onwettig geweest. Immers ingevolge art. 94 der provinciale
wet behoort met betrekking tot de regeling en het bestuur van
het provinciaal huishouden, alle bevoegdheid die niet bij deze of
eenige andere wet aan Gedeputeerde Staten is opgedragen, aan
de Provinciale Staten. De regeling van de provinciale legesheffing
zou alsdan dus krachtens evengenoemd artikel in elk geval aan
de Staten hebben behoord en niet aan den Koning, die overeenkomstig artt. 131 en 133 slechts het goedkeuringsrecht der regeling
van de Staten zoude hebben gehad.
Door art. 117, Ie lid, der provinciale wet zag de provincie haar
belastinggebied aanmerkelijk beperkt. Accijnsheffing toch was een
gemakkelijke en zeer loonende heffing geweest en hoogstwaarschijnlijk zouden de provinciën, die haar reeds kenden, spoedig
navolgsters gevonden hebben. I n hoofdzaak zou de provinciale
kas voortaan zijn aangewezen op opcenten op de grond- en personeele belasting, die dan ook met recht genoemd worden de
historische opcenten. Daarnevens waren of werden een voorname
bron van inkomsten de retributies: tollen, sluis-, vaart- en bruggelden e. d. werden door de wetgevende macht zeer dikwijls bekrachtigd.
In enkele provinciën heeft men nog naar andere belastingobjecten gezocht en deze gevonden in een rundveebelasting, een
paardenbelaating en een hondenbelasting.
De eerste, ingevoerd ten behoeve van de provincie Friesland,
heeft slechts enkele jaren bestaan — van 1849 tot en met 1854 —,
geheel trouwens overeenkomstig het doel, waarmede zij werd
geheven. Dit doel was het vinden der noodige fondsen zoowel ter
bekostiging van de middelen ter wering en voorkoming der besmettelijke longziekte onder het rundvee als van de tengevolge
van die ziekte te verleenen schadevergoedingen (voor het afge') Ook bevatte de gemeentewet, die slechte één jaar na de provinciale wet tot stand
kwam, in de artt. 104 (111) en 107 (114), bandelende over de jaarwedden van den secretarie en den ontvanger, nog de bepaling, dat de eecretarieleges aan de gemeentekas worden
afgedragen, en hield dus in tegenstelling met de regeling voor do provinciën een uitdrukkelijk verbod In van uitkeering aan de ambtenaren (zie blz. 57 e. v. biervoor).
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maakte vee). De belasting was tweeledig en bestond in een zeker
percentage (aanvankelijk % e n later meer) van de waarde van
al het rundvee binnen die provincie, benevens in een zeker aantal
opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting op de ongebouwde
eigendommen in die provincie, een en ander te heffen op de wijze,
bij besluit der Staten vastgesteld 1 ).
Bij de schriftelijke behandeling van het ontwerp werd door
sommigen betwijfeld, of de uitgaven, die deze belasting noodig
hadden gemaakt, wel zuiver provinciale huishoudelijke mochten
worden genoemd, en of niet het stuiten van de ziekte een onderwerp
van algemeen Rijksbelang was. Naar de meening der Regeering waren
de Staten hun bevoegdheid niet te buiten gegaan, omdat, zoolang
het Rijk niet geregeld had, de provincie regelend kon optreden.
Van meer bekendheid is de Noord-Brabantsche paardenbelasting.
In 1872 maakte het bestuur dier provincie aan de Regeering
den wensch kenbaar om verschillende tollen op de wegen in die
provincie op te ruimen door ze op te heffen op de eigen wegen
en af te koopen op de Rijkswegen. De tollen werden door het
provinciaal bestuur een ernstige verkeersbelemmering geacht en
daarenboven een oneconomische vorm van belastingheffing, daar
vooral bij de verpachte tollen een zeer groot gedeelte barer opbrengst verloren ging door de kosten, aan de invordering verbonden. Daar echter de provinciale kas de opbrengst ervan voor
het onderhoud van het uitgebreid wegennet niet missen kon en
ook fondsen aanwezig moesten zijn voor de jaarlijksche afkoopsom der Rijkstollen, werd, om den weggebruiker niet te ontlasten
ten koste van den algemeenen belastingbetaler, een andere vorm
van heffing op het gebruik van den weg verlangd, waaraan bovengenoemde gebreken niet zouden kleven. Het provinciaal bestuur
stelde daarom aan de Regeering voor een jaarlijksche belasting
te mogen heffen op paarden en als trekdieren gebezigde muilezels,
ezels, ossen en honden, in die provincie gehouden, zoodat de belastingschuldige, zijnde de houder van paard of trekdier, zich door
het storten van een som in eens het recht zou verschaffen om het
geheele jaar zonder verdere formahteiten van de wegen gebruik
te maken a ).
') Zie blz. 128 hiervoor.
") Voor de tarieven en de niet-betaste paarden enz. zie de wet van 1872. S. 60.
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De Regeering voldeed aan den wensch van Noord-Brabant en
vroeg aan de wetgevende macht de noodige bekrachtiging. In de
Tweede Kamer werden ernstige bedenkingen tegen de nieuwe belasting ontwikkeld. De voornaamste worden hier in het kort
aangestipt.
Bij de paardenbelasting, die het houden van paarden belastbaar
stelde, zou het gebruik van den weg niet als bij de tolheffing
rechtstreeks de grondslag der belasting zijn. Er zou geen rekening
worden gehouden met de mate van het gebruik van den weg en
zelfs werd het gebruik van den weg slechts verondersteld. Dat
belasting verschuldigd zou zijn, al werd alleen gebruik gemaakt
van een weg, waarop tot dan toe nooit tol geheven was, en zelfs,
al werd in het geheel geen gebruik gemaakt van eenigen weg — voor
het houden van een molenpaard b.v., dat alleen in den molen
liep — werd een groot gebrek der regeling geacht. Al diende dus
de belasting ter vervanging van eene retributie, de tolheffing,
zelf — aldus werd opgemerkt — zou zij geen eigenlijke retributie
zijn. Mede werd het afgekeurd, dat een hoogere belasting verschuldigd zou zijn voor een paard van weelde, waardoor tusschen
het gebruik van den weg en de belasting geen verband meer zou
bestaan. Daarenboven, en dit gold voor velen als een hoofdbezwaar,
was vermindering van de opbrengst der Rijks personeele belasting
te duchten, daar nu eveneens door de provincie het houden van
paarden belastbaar werd gesteld.
Ook met den voorgenomen afkoop der. Rijkstollen — aanvankelijk door vermelding in de considerans van het ontwerp (tot
bekrachtiging der belasting) indirect aan de goedkeuring der wetgevende macht onderworpen, doch op verlangen der Kamer nader
in een afzonderlijk wetsontwerp uitdrukkelijk geregeld — konden
verschillende leden zich niet vereenigen. Volgens hen ging het
niet aan een publiekrechtelijke belastingheffing afkoopbaar te
stellen en was afkoop een civielrechtelijke handeling.
De tegenstanders verloren het pleit tegen de „vooruitstrevende"
provincie, gelijk zij in de Kamer werd genoemd. Naar het inzicht
der meerderheid in de Kamer werden door de voorgestelde nieuwe
belasting ontegenzeggelijk vele bezwaren, aan de tolheffing verbonden, weggenomen, terwijl volgens de Regeering eene vermindering der Rijksbelastingopbrengst niet te vreezen was, daar beide
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belastingen geheel in karakter en opzet verschilden. Ook bestond
volgens den Minister tegen afkoopbaarstelling eener tolheffing niet
eenzelfde bezwaar als tegen afkoop van eene belasting in den
strikten zin van het woord, daar tollen slechts geheven werden
van bepaalde personen voor een bepaald gebruik. De bekrachtiging
werd verleend bij wet van 16 Juni 1872, S. 60, en de afkoop der
Rijkstollen op de groóte wegen in de provincie toegestaan bij
wet van 16 Juni 1872, S. 81, tegen een jaarlijksche betaling van
ƒ 28000,— Ï ) .
Spoedig na de invoering der paardenbelasting werden in NoordBrabant tot verdere vrijmaking van het verkeer ook nog verschillende tollen afgekocht op gemeente- en polderwegen eveneens tegen
jaarlijksche afkoopsommen (1873). Tot vinding van deze sommen
en van het bedrag, dat aan het onderhoud der provinciale wegen
(ook door uitbreiding van het net) nog tekort bleek te komen,
werd gepoogd de tarieven der paardenbelasting te verhoogen.
De Kamer weigerde ditmaal hare medewerking uit overweging,
dat de aanmerkelijke verhooging in het bijzonder enkele categorieën
van belastingschuldigen onevenredig zwaar drukken zou 2 ).
Nadat het volgend jaar uit een nader ingediend ontwerp gebleken was, dat aan het bezwaar der Kamer tegemoet was gekomen,
werd de gevraagde bekrachtiging alsnog verleend bij wet van
26 April 1876, S. 81 8 ).
De paardenbelasting is nog verschillende malen bekrachtigd en
heeft bestaan tot 1908, zooals wij nader zullen zien.
De laatste der drie bovengenoemde belastingen, de hondenbelasting, werd met ingang van 1 Januari 1887 (wet van 19 Januari
1887, S. 8) ingevoerd in de provincie Limburg. Blijkens de considerans van de wet diende zij ter tegemoetkoming in de uitgaven
van het wegenonderhoud. Zij werd geheven wegens eiken hond
van vermaak of weelde en eiken jachthond, uitgezonderd treken waakhonden enz., en was verschuldigd door hem, die inwoner
van een gemeente in de provincie Limburg zijnde of meer dan
30 achtereenvolgende dagen daarin verblijf hebbende, eigenaar of
bezitter van honden was. Als zoodanig en mitsdien als belasting') Zie art. 1 der wet. De afkoopsom is vervallen door de wet van 1899, S. 173.
') Zie blz. 126 hiervoor, alsmede rede Dr. KUYPEB In de vergadering van 17 Maart
187S (Handelingen Tweede Kamer).
') Zie verschil considerans met die van de wet van 1872, S. 60.
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schuldige werd aangemerkt het hoofd van het gezin, waarin de
hond gehouden werd.
Tegen de belasting werd o. a. aangevoerd, dat hare heffing in
strijd was met het belastingstelsel der gemeenten, in welk stelsel in
art. 240 (277) der gemeentewet de hondenbelasting uitdrukkelijk
genoemd werd, zoodat die belasting te heffen was door de gemeenten. De Regeering bracht hiertegen in het midden, dat, al kon
door de provinciale belasting de opbrengst van de gemeentelijke
hondenbelasting worden verminderd, de provinciale wet toch geen
verbodsbepaling tot heffing dier belasting bevatte en de provincie
met haar te heffen ook overigens niet in strijd kwam met de wet
of het algemeen belang. Ook konden volgens den Minister vele
kleine gemeenten juist geen hondenbelasting invoeren, omdat haar
het personeel ontbrak om voor de uitvoering te zorgen en daarom
waren de Staten opgetreden.
Minder gelukkig dan de drie genoemde provinciën was de provincie Groningen met hare belastingvoorstellen. De Staten dezer
provincie hadden met eene kleine meerderheid het besluit genomen
eene progressieve inkomstenbelasting naar het geschatte inkomen
te heffen 1 ) en tegelijkertijd de bestaande hooge opcenten op de
grond- en personeele belasting af te schaffen. Zij waren van meening, d a t de landbezittende bevolking door deze opcenten onevenredig zwaar belast werd, daar die opcenten juist geheven
werden voor werken, die ook voor het overig deel der bevolking
van groot n u t waren. Door invoering van een progressieve inkomstenbelasting dachten zij de provinciale lasten billijker te
verdeelen dan door de bestaande opcentenheffing en de mingegoeden te ontlasten ten koste van de meergegoeden.
Het denkbeeld van het Groningsche provinciaal bestuur vond
echter in de Kamer 2) geen algemeenen bijval. Daar zagen velen
de zaak anders en spraken van een poging der Staten, in welk
college de landbezittende stand een groot overwicht had, om den
druk der provinciale lasten van de schouders der landbezittende
klasse af te nemen en te leggen op een andere klasse. Heffing
eener inkomstenbelasting als impôt unique door een provinciaal
') Het was een uitvoerige regeling van 32 artikelen.
*) Zie zitting van 7 December 1887, Tweede Kamer, benevens nr. 50 van de Bijlagen.
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bestuur werd verkeerd genoemd, omdat de provincie hoofdzakelijk
den grond belasten moet, aangezien de provinciale uitgaven vooral
betreffen den aanleg van wegen en kanalen en dus aan het grondbezit ten goede komen. Ook werd het als eene onbillijkheid aangevoeld, dat zij, die, buiten de provincie Groningen woonachtig
zijnde, in die provincie grond bezaten en alle voordeelen genoten
der provinciale werken, van het betalen van alle provinciale lasten
bevrijd zouden zijn. Men meende zelfs, dat voor het provinciaal
belastingstelsel steeds alleen aan opcenten op grond- en personeele
belasting gedacht was, en schreef het ook daaraan toe, dat in de
provinciale wet verschillende bepalingen ontbraken, die bij heffing
van een inkomstenbelasting niet gemist konden worden als parate
executie, regeling van het opmaken van kohieren enz. Voor heffing
van een dergelijke belasting werd geen provinciale regeling, doch
een algemeene Rijksregeling noodig geoordeeld.
Daarenboven werd het wetsontwerp inopportuun geacht. De
algemeene wettelijke regels, bedoeld in art. 136 der G. W. 1887,
moesten worden afgewacht. Inkomstenbelasting moest geheven
worden door de gemeente en misschien door het Rijk, maar in
geen geval door nog een derde, de provincie. Aanneming van
het voorliggend wetsontwerp zou prejudicieeren zoowel op de toekomstige algemeene wettelijke regeling van het provinciaal belastingstelsel als op de oplossing van het vraagstuk omtrent de
wenschelijkheid der heffing eener Rijksinkomstenbelasting, voor
de invoering waarvan velen destijds groóte vrees hadden.
Hoewel de Minister en ook anderen zich met de voorgenomen peraequatie der provinciale lasten konden vereenigen 1 ), en betoogden,
dat de provinciale wet alleen de heffing van accijnzen, doch niet
die van een inkomstenbelasting verbood en dat ook het algemeen
Rijksbelastingstelsel eene provinciale inkomstenbelasting toehet,
bleek de meerderheid van een provinciale inkomstenbelasting niet
gediend. Het ontwerp werd verworpen met 38 tegen 34 stemmen.
Aan het slot onzer beschouwingen omtrent het tijdvak 1848—
1887 moet nog een oogenblik worden stil gestaan by het reeds
zoo menigmaal ter sprake gekomen art. 14 van de wet van 1821, S. 9.
') Ook werd door de voorstanders geredeneerd, dat In Groningen, waar bet recht van
beklemming (art. 1654 B. W.) zoo veelvuldig toepassing vindt, afschaffing van de provinciale opcenten op de grondbelasting ongebouwd noodig zon zün.
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De Regeering van 1848 was blijkbaar van meening, dat dit
artikel ook bij de nieuwe orde van zaken kon blijven bestaan,
want bij de grondwetsherziening had zij het derde lid van art. 129
der G. W. een aanvulling genoemd van een leemte, in zooverre
nu voortaan naast de belastingen van art. 14 der wet van 1821
nog andere belastingen geheven konden worden 1 ) . Spoedig daarna
(December 1848) echter beweerde THORBECKE, dat het artikel
door een andere bepaling moest vervangen worden, daar de inhoud
ervan niet meer paste bij de nieuwe G. W. De 6 opcenten, in het
artikel genoemd, konden op grond van het 3e add. art. der G. W.
nog in wezen blijven, t o t d a t de nieuwe provinciewet was gemaakt a ) .
Maar ook nadat de provinciale wet t o t stand was gekomen en
THORBECKE al geruimen tijd Minister was, werden de 6 opcenten
toch nog geheven en ingevorderd en art. 14 dus in zooverre even
als voorheen toegepast 3 ) . P a s in Mei 1851 werd aan het bestaan
van art. 14 door een uitdrukkelijke bepaling een einde gemaakt.
Op voordracht van Minister THORBECKE kwam toen t o t stand
de wet van 1851, S. 27, tot intrekking met ingang van het jaar
1852 *) van art. 14 van de wet van 1821, S. 9, als strijdig, gelijk
de memorie van toelichting 6 ) zeide, met het stelsel, door art. 129
der G. W. 1848 gevestigd en door de provinciale wet ontwikkeld.
Volgens dit stelsel werd de provinciale begrooting vastgesteld door
de Staten zelf, zij het onder goedkeuring van den Koning. Ten
laste dier begrooting konden alleen gebracht worden de enkel
provinciale en huishoudelijke uitgaven en alleen t o t dekking dezer
uitgaven konden provinciale belastingen geheven worden en wel
op voordracht van de Staten aan den Koning, die ze ter bekrach
tiging voorlegde aan de Kamers. Art. 14 daarentegen had de
beslissing omtrent de provinciale begrooting gelegd in handen van
den Koning, die ze vaststelde zooals het hem beliefde. Behalve
de uitgaven van enkel provinciaal belang, bracht art. 14 ook ten
laste der provinciale begrooting de z.g. gedemandeerde — met
het algemeen belang in verband staande — uitgaven en bestemde
') Zie blz. 84 hiervoor.
') Zie hiervoor blz. 123, voetnoot 2. Is deze bewering wel overeenkomstig THORBECKE'S
vroegere leer omtrent het add. art. 2 van de G. W. 18401 Zie in verband hiermede B U Y S
t. a. ρ. Π , blz. 814 onderaan, waar ook verwezen wordt naar THORBECKE'S Aanteekenlng
I I 321.
') Dit blijkt ook indirect nlt de wetjes van 1850, S. 116 e. v.
') Zie echter den tweeden volzin van het eenige artikel.
·) Zie byiagen der Handelingen van de Tweede Kamer 1850/51.
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de 6 provinciale opcenten ook voor die uitgaven. Deze opcenten
werden bovendien geheven als een vast aantal, zonder speciale
voordracht van de Staten en zonder te letten op de behoeften
van een bepaald jaar.
In de afdeelingen der Tweede Kamer hadden sommigen geoor
deeld, dat art. 14, als in stryd met de latere provinciale wet, reeds
vanzelf vervallen was, doch THOEBECKB ging met dit oordeel
niet accoord. Hij meende, ook op grond van het 3e add. art. der
G. W., dat het artikel, zoolang het niet was ingetrokken, werken kon.
THORBECKE verkondigde hier dus de meening, dat art. 14 uit
1
drukkelijk moest worden ingetrokken ). Wij scharen ons liever
aan de zijde van hen, die in de afdeelingen van oordeel waren,
dat de wet van 1851, S. 27, overbodig was, daar art. 14 reeds
vanzelf vervallen was door het tot stand komen der provinciale
wet. De bepalingen van het artikel toch werden inderdaad ver
vangen door die van de latere provinciale wet, daar zij, met die
wet in flagranten strijd, daarmede niet te gelijker tijd konden
bestaan 2 ). Overeenkomstig add. art. 3 had art. 14 o. i. dus opge
houden te gelden sinds het in werking treden der provinciale wet.
Alleen had men om moeilijkheden te voorkomen, in de overgangs
bepalingen dier wet moeten vaststellen, dat art. 14 voor zoover
noodig nog in stand zou blijven voor de inning der β opcenten
over de belastingjaren 1850 en 1850/1851.
Met het verdwijnen van art. 14 was de oude toestand van vóór
1848 geheel geliquideerd. Elke provincie zou voortaan zooveel
opcenten kunnen voordragen als tot dekking der behoeften op de
enkel provinciale begroeting noodig waren. Hierdoor kwam te
vervallen het onderscheid tusschen gewone en buitengewone provinciale opcenten tot dan bestaande. Tevens was nu overbodig
geworden de bepaling van art. 1, sub 6°. a der wet op de middelen
voor het jaar 1851, waarbij l1^ provinciaal opcent der 6 op de
grondbelasting ten bate van het Rijk waren gekomen als schadeloosstelling voor de uitgaven, welke ingevolge de G. W. en de
provinciale wet van het provinciaal budget naar de Staatsbegrooting waren overgebracht 8 ).
') Zio ook voetnoot *) op blz. 139 hiervoor.
') Zie ASSEB-SCHOLTEN: Nederlandech ВпгвегЩк Recht, deel I, Se druk 1919. blz. 38.
*) Zie blz. 97 hiervoor.

HOOFDSTUK IV.
1887 tot heden.
Bij de grondwetsherziening van 1887 hadden ook de provinciale
financiën de volle aandacht. Gewichtige wijzigingen werden nagestreefd. De Regeering had hare voorstellen daaromtrent en ook
hare toelichting daarop ontleend aan die van de Staatscommissie
voor de grondwetsherziening, in 1883 benoemd. Van deze commissie was de Minister van Binnenlandsche Zaken voorzitter, de
hoogleeraar Mr. J. T. BUYS ondervoorzitter en, mogen wij zeggen,
de groóte kracht.
Evenals BUYS 1 ), die oordeelde, dat het bestaande onderscheid
tusschen provinciale en plaatselijke administratie op het gebied
van belastingen en begrooting door niets gemotiveerd werd, waa
de Staatscommissie van gevoelen, dat er voor het verschil, in dit
en andere opzichten door de G. W. ten aanzien van de besturen
der provinciën en die der gemeenten gemaakt, geen grond bestond.
Zoowel wat de belastingen als wat de begrooting betreft, achtte
z\j gelijkstelling van provincie en gemeente wenschelijk a ).
De zienswijze van de Regeeringen van 1848 en 1850, die juist
op deze twee punten provincie en gemeente niet op één lijn gesteld
wilden zien ten einde de werkzaamheid der eerste zooveel mogelijk
te beperken 3), werd dus in 1887 niet meer gedeeld. Gelijkstelling
van de twee onderdeelen van den Staat ook op deze twee punten
werd toen door Herzieningscommissie en Regeering uitdrukkelijk
geëischt.
Van de zijde der Staten-Generaal ondervonden de Regeeringsvoorstellen aangaande de provinciale belastingen en de provinciale
begrooting geen noemenswaardigen tegenstand. Wel werden bij
de schriftelijke behandeling verschillende opmerkingen gemaakt
en door de Regeering weer beantwoord, gelijk wij nader zullen
zien, doch bij de openbare behandeling werden de betrekkelijke
') De Grondwet, deel II, blz. 4Θ en 5Θ/60.
•) Mr. A. R. ARNTZENIUS: Handelingen over de herziening der Grondwet, nltgegeven
onder toezicht van —, deel I, blz. 27/28.
·) Zie blz. 83 e.v. hiervoor.

142
artikelen meestal zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.
De groóte verandering, in 1887 t. a. v. de provinciale financiën
in de G. W. aangebracht, is geweest het verdwijnen uit ons Staatsrecht van de dubbele provinciale begrooting en de wettelijke
bekrachtiging van elke provinciale belasting afzonderlijk.
Beide instituten, in 1848 in de G. W. opgenomen 1 ), waren een
mislukking gebleken. Reeds bij de uitwerking van de grondwettelijke bepalingen in de provinciale wet van 1850 leverde artikel 129
moeilijkheden op: men wist er geen raad mede. De wetgever van
1850 meende zich dan ook niet aan de letter der G. W. te moeten
houden. Zoo legde hij, wat de provinciale belastingen aangaat,
voor eens en voor altijd, in de provinciale wet (art. 117) het algemeen verbod neer van provinciale accijnsheffing, ofschoon volgens
de G. W. de belastingen in elke provincie van geval tot geval
door de wet zouden worden geregeld op voordracht van de Regeering. Aan die afzonderlijke bekrachtigingswetten der provinciale
belastingen bleek in de practijk het bezwaar te kleven, dat bij
de behandeling ervan telkens aanleiding gevonden werd de uitgaven der provincie, tot dekking waarvan de voorgedragen belastingen zouden dienen, tot onderwerp van bespreking door de
Wetgevende Macht te maken en de regeling der provinciale huishouding te belemmeren 2 ).
Ook voor de begrooting kwam men in de artt. 105 en 107 der
provinciale wet tot een regeling, door de G. W. niet bedoeld, en
daarenboven verre van systematisch. De in art. 105 genoemde
kosten, die als kosten van Rijksbestuur op de Rijksbegrooting
zouden komen, waren, behalve de bezoldiging van den Commissaris des Konings, zijne reis- en verblijfkosten en de kosten zijner
woning, niet zuiver Rijksbestuurskosten, doch van ge mengden
aard, d. w. z. zij werden deels ten behoeve van het Rijksbestuur
en deels ten behoeve van het provinciaal bestuur gemaakt *).
Als van gemengden aard waren ook aan te merken de kosten
van het personeel van den provincialen waterstaat, dat immers
ook deel nam aan de uitvoering van de Rijkswetten, doch deze
') De dubbele begrooting bestond in de practijk echter al sinds de wet тел 1821, S. Θ.
zooals wij zagen.
') ABNTZENIÜB t. a. p. deel I, blz. 27/28.
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gemengde kosten kwamen niet op de Rijksbegrooting, maar ingevolge art. 107 op de enkel provinciale begrooting. Op deze enkel
provinciale begrooting werden ook geheel geraamd de kosten „door
bijzondere wetten aan de provincie opgelegd", waarbij het Rijksbestuur in de provincie toch ook wel zal betrokken geweest zijn
en die dus ook als van gemengden aard waren te beschouwen.
In de practijk had de dubbele begrooting nog dit nadeel, dat
de provincie voor de aanstelling en bezoldiging van ambtenaren
ter griffie geheel afhankelijk was van het hooger gezag, dat op de
begrooting voor het Rijksbestuur niet voldoende fondsen beschikbaar stelde voor die ambtenaren.
De door de G. W. gewenschte splitsing was dus practisch ondoenlijk gebleken en derhalve het stelsel van tweeërlei begrooting,
naar de Staatscommissie opmerkte 1 ) > in beginsel niet juist te
achten.
Op welke wijze heeft nu de grondwetgever van 1887 al deze
bezwaren ondervangen?
Juist als voor de gemeenten reeds in 1848 was bepaald, werd
nu voor de provinciën voorgeschreven, dat elk besluit van het
provinciaal bestuur tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van
een provinciale belasting de goedkeuring des Konings behoeft
zonder meer, alsmede, dat ten aanzien der provinciale belastingen
de wet algemeene regels geeft en die belastingen den doorvoer en
den uitvoer naar en invoer uit andere provinciën niet mogen
belemmeren (art. 136).
I n plaats van wettelijke bekrachtiging van elke te heffen provinciale belasting afzonderlijk zou er dus komen een algemeene
wettelijke regeling van het provinciaal belastingstelsel, met inachtneming waarvan de Staten zelf hunne belastingen zouden heffen
onder toezicht van de Kroon.
Aan het beginsel, dat de lagere corporaties door hare belastingen
op de eenheid van het Rijksbelastingstelsel geen inbreuk mochten
maken en derhalve op dit punt geen volledig eigen regelingsrecht
mochten erlangen, werd door de nieuwe grondwettelijke bepalingen
evenzeer als door de bestaande vastgehouden. Daarenboven werd
het bezwaar weggenomen der bestaande regeling, dat het provinciaal bestuur voor zijn belastingen geheel afhankelijk was van
') ABNTZENIUB t. a. p.. deel I, biz. 27/28.
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de wisselende inzichten van Kamers en Begeering, welke laatste
de provinciale belastingvoordrachten slechts aan de Kamer doorzond voor zoover zij zich daarmede kon vereenigen (art. 129, 1848).
H e t nieuwe beginsel van algemeene wettelijke belastingregele
ook voor de provincie, door de Staatscommissie voorgesteld en
door de Regeering in hare memorie van toelichting nog eens beklemtoond, is niet onbesproken gebleven. Aan hen, die zich blijkens
het voorloopig verslag verzetten tegen deze gelijkstelling met de
plaatselijke belastingen en tegen de wettelijke banden, aan de
provincie aangelegd juist op het oogenblik, dat zij zich tengevolge
van het nieuwe begrootingssysteem met grootere uitgaven bezwaard zag, gaf de Regeering geen voet. Moet voor een enkele
provincie wegens bijzondere omstandigheden een uitzondering op
de algemeene regele ten aanzien der provinciale belastingen worden
gemaakt, dan zou, naar de Regeering haren tegenstanders tegemoet voerde, de gewone wetgever daartoe altijd bij machte zijn 1 ).
Voorts werd in 1887 voor de provincie, ook weer op het voorbeeld van de bestaande regeling voor de gemeente, één begrooting
van inkomsten en uitgaven ingesteld. Jaarlijks door de Staten
opgemaakt, behoeft zij, evenals de „enkel" provinciale begrooting
tot dan toe, de goedkeuring des Konings (art. 137).
Deze ééne begrooting zou, behoudens het bepaalde in art. 141,
derde lid, alle inkomsten en uitgaven der provincie bevatten,
ongeacht of deze laatste voor het Rijksbestuur der Staten dan
wel enkel voor het provinciaal belang te doen waren. „Ook in
de gemeenten wordt", schreef de Staatscommissie 2 ), „slechts ééne
begrooting gemaakt, waarop alle uitgaven worden gebracht, al
zijn er daaronder ongetwijfeld die voor een deel ten behoeve van
het Rijk strekken."
Het bepaalde in art. 141, derde lid, bevat de uitzonderingen
op den regel, dat alle uitgaven der provincie op één begrooting
komen. De eerste uitzondering is, dat de jaarwedde van den Commissaris des Konings in de provincie en de kosten zijner woning
ten laste van de begrooting der Rijksuitgaven blijven. Met dit
voorschrift was de Staatscommissie — de Regeering had het van
haar overgenomen — getrouw gebleven aan de zienswijze van
') ARNTZBNICS t. a. p., deel Ι Π , blz. 71.
*) ABNTZENlus t. a. p., deel I, blz. 27/28.
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BUYS, die vroeger 1 ) al betoogd had, dat de Commissaris, uitsluitend Staatsambtenaar, dit in den vervolge ook in den volstrekten
zin des woords blijven moest, en dat derhalve de kosten zijner
jaarwedde en woning ook in de toekomst uit de algemeene Staatskas gekweten behoorden te worden. Aan de Eerste Kamer merkte
de Regeering naderhand nog op, dat de Commissaris bovenal
Rijksambtenaar is, hetgeen niet in dezelfde mate van den burgemeester gezegd kan worden.
Verder bepaalt het derde Hd van art. 141 — en deze bepaling,
door de Regeering aan het voorstel der Herzieningscommissie toegevoegd, is van wijdere strekking —, dat de wetgever zal beslissen,
of nog andere uitgaven van het provinciaal bestuur ten laste van
het Rijk zullen komen. Op deze bepaling werd in het voorloopig
verslag der Tweede Kamer 2) gewezen, toen verscheidene leden
vreesden, dat de voorgestelde ééne begrooting, die dus alle kosten
van het provinciaal bestuur zou bevatten, te zware lasten zou
leggen op enkele gewesten, waar de opcenten reeds hoog waren
opgevoerd 3 ). Met behulp van deze bepaling konden naar de meening dier leden nog altijd sommige uitgaven van het provinciaal
bestuur ten laste van het Rijk worden gebracht. De Regeering
beaamde dit in hare memorie van antwoord 4) en noemde a b
voorbeeld van dergelijke uitgaven de bezoldiging en de reiskosten
van de Gedeputeerde Staten.
Ook aan de Eerste Kamer werd in denzelfden geest geantwoord,
toen de afschaffing der dubbele begrooting door eenige leden geen
verbetering werd genoemd en het tevens опЬіЩк werd geacht de
uitgaven der provinciale bureelen ten laste der provinciën te brengen, daar hun arbeid grootendeels strekte tot uitvoering van
Rijkswetten B).
Dat èn Kamers èn Regeering bij het geven harer toelichting
omtrent de beteekenis van de slotbepaling van het derde lid van
art. 141 G. W. het groóte doel, dat bij de herziening der grondwetsbepalingen omtrent de provinciale financiën was vooropgezet,
') De Grondwet, deel II, blz. 60.
') ABNTZENIDB, deel II, blz. 378.
') Zie ook proefschrift van Mr. J. S. R0YAABD8: „Wijzigingen in de provinciale wet,
noodzakelijk geworden tengevolge van de grondwetsherziening van 1887", blz. 107.
') ARNTZEN'IUB. deel III, blz. 71. Zie ook deel IV. blz. 128 en 187.
') ARNTZENius, deel I X , blz. 448 en 486.
10
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wel eenigszins uit het oog verloren, kan naar onze meening niet
worden ontkend. Het vooropgezette doel was geweest provincie
en gemeente staatsrechtelijk gelijk te stellen en nu zou door een
zoo ruime afwijking van het beginsel (om slechts enkele uitgaven
der provincie ten laste van het Rijk te brengen) weer ongelijkheid
tusschen beide lichamen in het leven worden geroepen. Duidelijk
blijkt hier, dat men nog steeds met zijn gedachten min of meer
vastzat aan het sinds 1814 ten onrechte aangenomen systeem,
dat het Rijk voor de uitgaven van de provincie heeft op te komen.
Evenals de gemeente echter heeft de provincie zelf in haar eigen
uitgaven te voorzien en dient zij daarvoor het noodige belastinggebied te hebben.
Ten slotte werd in 1887 in de G. W. naast het voorschrift aangaande de begrooting een bepaling gewijd aan de provinciale
rekening, nl. deze, dat de vaststelling ervan door de wet zal worden
geregeld. De bedoeling van deze nieuwe bepaling was blijkbaar
ook hier weer: eenvormigheid te verkrijgen met hetgeen voor de
gemeentebesturen was voorgeschreven 1 ).
Naar hetgeen wij vroeger 2) betoogden ten aanzien van de beteekenis van art. 143 der G. W. van 1848 zal thans naar onze
meening de wetgever aan art. 137, tweede lid, der G. W. de bevoegdheid kunnen ontleenen om ook voor het vaststellen der
provinciale rekening eene regeling te treffen in den geest van die,
voor de gemeenterekening in de gemeentewet vastgesteld. Zonder
schennis der G. W. zou dus naar onze meening de wetgever de
(definitieve) vaststelling der provinciale rekening kunnen opdragen
aan een andere macht dan de Provinciale Staten.
Zoo had dus de herziening van 1887 uit de G. W. de belemmeringen weggenomen, die den Staten tot nog toe in de regeling
van het provinciaal huishouden in den weg waren gelegd. Aan
den toestand, dat èn Regeering èn Staten-Generaal zich door
middel van belastingbekrachtigingswetten en begrootingswetten in
zoo groóte mate met het huishouden der provincie bemoeiden,
zou een einde komen. De autonomie der Staten, reeds in 1814
in de G. W. neergelegd, zou nu eindelijk werkelijkheid kunnen
') ARNTZENIUS, deel I, blz. 28.
·) Zie bic. 105 hiervoor.
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worden: evenals de gemeente zou de provincie voortaan zelf haar
eigen huishouden regelen, vooral haar eigen begrooting in haar vollen
omvang zelf vaststellen en ook zelf hare belastingen — zij het met
inachtneming van de door de wet getrokken grenzen — regelen.
Alvorens echter de herziening hare werking in de practijk kon
doen gevoelen, moest eerst de wetgever het pad komen effenen.
Zoo lang de provinciale wet, die gebouwd was op de beginselen
der G. W. van 1848, met die herziening niet in overeenstemming
was gebracht, werd ingevolge het additioneele artikel I I van de
G. W. van 1887 de bestaande toestand gehandhaafd en bleef dus
alles bij het oude.
De wijziging der provinciale wet liet echter nog lang op zich
wachten. Pas in 1903, dus nadat 16 jaren sedert de grondwetsherziening verloopen waren, werd zij bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt. Het verbaast inderdaad niet weinig, dat een
toestand, die in zoovele opzichten was afgekeurd, nog zóó lang
ongewijzigd bleef voortbestaan. Men zoude geneigd zijn aan den
ernst der steeds geopperde bezwaren te gaan twijfelen.
Het wijzigingsontwerp van 1903 is geworden de wet van 17 Juni
1905, S. 210. Hoofddoel van deze wet was de wet van 1850 aan
te passen aan de nieuwe grondwettelijke beginselen van 1887
omtrent begrooting en belastingen en zoodoende aan de provincie
de vrije regeling van hare huishouding te verzekeren.
Om dit laatste te bereiken was het tevens noodig op enkele
andere punten wijziging aan te brengen. Zoo werd een einde gemaakt aan de regeling bij Koninklijk besluit van de jaarwedden
van de Gedeputeerde Staten, den griffier en de ambtenaren bij
de provinciale griffie, van hunne reis- en verblijfkosten en van
die van de leden der Staten. Regeling van een en ander zou, als
rakende de huishouding der provincie, voortaan geschieden bij
besluit der Staten zelf onder goedkeuring van de Kroon. Voor
een regeling bij K. B. bestond ook hierom geen reden meer, omdat,
zooals wij nader zullen zien, betaling van genoemde jaarwedden
en kosten niet meer uit 's Rijks kas zou plaats hebben en art. 63,
2e lid, der G. W. dus niet meer van toepassing zou zijn 1 ).
') Tengevolge van hun budgetrecht zouden de Staten voortaan ook de vrije hand
hebben In do uitbreiding van het grlffleporsoncel.
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Doch hoofddoel was de wijziging van de artikelen omtrent begrooting en belastingen, vervat in het He hoofdstuk van de He
afdeeling der wet, van welk hoofdstuk tevens het opschrift werd
verbeterd en veranderd in: „Van de geldmiddelen der provincie"
met een onderverdeeling in twee paragrafen: 1. „Van de begrooting en rekening" en 2. „Van de provinciale belastingen".
Om de nieuwe beginselen door te voeren werden uit de wet
van 1850 gelicht alle bepalingen omtrent de begrooting der kosten
van het provinciaal bestuur voor zooveel het Rijksbestuur is, en
werden tevens die omtrent de „enkel" provinciale en huishoudelijke begrooting pasklaar gemaakt voor de ééne provinciale
begrooting. Die ééne provinciale begrooting zal, behoudens het
bepaalde in art. 141, derde lid, der G. W. (waarover zoo aanstonds)
alle uitgaven en inkomsten der provincie, van welken aard ook,
bevatten, jaarlijks door de Gedeputeerde Staten worden opgemaakt
(artt. 103 en 105) en door de Staten worden vastgesteld 1 ). Om
te werken behoeft zij de goedkeuring van de Kroon, aan wie zij
minstens twee maanden vóór den aanvang van het begrootingsjaar
wordt aangeboden (artt. 109 en 115). In tegenstelling met het
bepaalde in art. 103 van de wet van 1850, S. 39, is niet meer
geregeld, wanneer de begrooting door de Staten moet worden
behandeld. Het kan sinds 1905 geschieden in elke gewone zitting,
hetzij in het najaar hetzij vroeger.
De opsomming in art. 107 van hetgeen op de ééne provinciale
begrooting moet worden gebracht, onderging, in vergelijking met
de redactie van 1850, een aanmerkelijke wijziging. Aan die opsomming werden toegevoegd de jaarwedden van de leden van
Gredeputeerde Staten, den griffier en de ambtenaren van de provinciale griffie, de door die leden en ambtenaren en de leden der
Staten te genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten, het
presentiegeld van de leden der Staten, de kosten van verlichting,
verwarming en schoonhouden van de gebouwen voor de Staten,
de Gredeputeerde Staten en de provinciale griffie, benevens de
schrijfloonen, de drukkosten en verdere bureaukosten van de
provinciale griffie 2 ). Met uitzondering van het presentiegeld van
') Dat de Staten de begrooting vaststellen, wordt slechts terloops gezegd In art. 109,
2e lid, en art. 115.
') Zie de omsohrijviiie dezer verschillende posten In art. 107, waar zij ook de koeten
van den provincialen waterstaat omvat, die reeds vroeger ten laste der provincie kwamen.
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de Staten, dat pas in 1905 in de wet werd opgenomen, waren al
deze nieuw toegevoegde kosten tot dan toe аія kosten van het
z.g. Rijksbestuur ten laste der Rijksbegrooting geweest.
Verder vinden wij in tegenstelling met vroeger in art. 107 ver
meld (onder letter h) „alle opeischbare schulden der provincie",
zulks in navolging van de gemeentewet, gelijk de Regeering toe
lichtte, benevens (onder letter l) „een post voor onvoorziene
uitgaven", die, naar wij zagen, in de wet van 1850 ten onrechte
had ontbroken.
Ook is in het artikel nieuw de vermelding (onder letter k) van
„alle uitgaven, voortvloeiende uit de aan de Staten opgedragen
uitvoering van wetten en algemeene maatregelen van bestuur,
voor zoover die uitgaven niet ten laste van anderen zijn gebracht".
Hiermede wordt aan de provincie opgelegd de plicht tot betaling
van de kosten, verbonden aan het haar opgedragen zelfbestuur,
zoowel wat betreft de uitvoering van de wetten als van de algemeene maatregelen van bestuur. Ook de Kroon erlangt dus de macht
de provincie met uitgaven te bezwaren nl. in zooverre als de
opgedragen uitvoering van algemeene maatregelen van bestuur
voor de provincie kosten met zich medebrengt. Eenige leden
achtten dit laatste blijkens het voorloopig verslag bedenkelijk,
doch de Regeering sloot zich in haar antwoord aan bij die leden,
die de bepaling een noodzakelijk gevolg noemden van de grond
wettelijke opdracht aan de Staten van het zelfbestuur. Prof. OPPEN
HEIM ontkent de noodzakelijkheid dezer consequentie. Verplicht
zijn t o t medewerking aan de uitvoering van een algemeenen maat
regel van bestuur brengt volgens hem niet mede het dragen van
den geldelijken last aan die medewerking verbonden x ) . Щ noemt
de bepaling van art. 105 к de invoering van een nieuw beginsel
in ons staatsrecht, d a t bij de herziening van de gemeentewet niet
als voorbeeld mag worden genomen, daar het bij de Kroon een
macht brengt, die van nature toekomt aan de wet 2 ) .
Naar onze meening kan het bezwaar van Prof. OPPENHEIM zich
alleen richten tegen algemeene maatregelen van bestuur, niet steu
nende op de wet. Voor de andere kan worden aangenomen, d a t de
wetgever zelf de uitvoering aan de Staten heeft willen opdragen.
') In denzelfden zin Prof. Mr. R. KBANEKBDBO t. a. p. blz. 186..
')

Zie

OPPENHEIM—VAN

DER P O T , t. a. p.

I, blz.

441/2.
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Met de meening van Prof. OPPENHEIM heeft zich niet vereenigd
de commissie, in 1930 door de Nederlandsche Vereeniging voor
Gemeentebelangen ingesteld met de opdracht rapport uit te brengen omtrent de vraag, welke naar geldend recht de vermogensrechtelijke gevolgen zijn van zelfbestuursdaden en welke zij behooren te zijn. Ten aanzien van de geldelijke gevolgen van zelfbestuursverrichtingen maakt de commissie onderscheid. Naar hare
meening is het vanzelfsprekend (blz. 15 onderaan van het rapport),
dat, indien de gemeente door wet, algemeenen maatregel of provinciale verordening rechtsgeldig t o t het verrichten van eenigerlei
handeling wordt verpUcht, die handeling ook door haar moet worden bekostigd. „Wilde de wetgever het tegendeel, hij zou het
uitdrukkelijk hebben moeten bepalen, hetgeen niet is geschied."
Ook voor de provincie geldt dezelfde redeneering. De opneming
van art. 105fc in de provinciale wet geschiedde volgens de commissie slechts ter verduidelijking.
Wat echter betreft de verpUchting voor de provincie en de
gemeente t o t het doen van directe geldelijke uitgaven als uitvloeisel van zelfbestuur (zie b.v. art. 13 der Warenwet), deze
verplichting kan ook volgens de commissie blijkens art. 107 j der
provinciale wet en art. 240 w der gemeentewet slechts worden
opgelegd door de wet (bladz. 14 en 15 van het rapport).
Tegenover de toevoeging aan art. 107 van al het bovenstaande
kwamen uit de opsomming van dat artikel te vervallen „de kosten
van verpleging der arme krankzinnigen" alsook de uitgaven „in
het provinciaal belang noodig".
Waarom eerstgenoemde kosten uit het artikel verdwenen, wordt
niet toegelicht. Inderdaad was de vermelding ervan minder juist,
daar die kosten zoodoende werden gestempeld tot de verplichte
uitgaven der provincie, ofschoon zij toch ingevolge de Armenwet
(thans art. 39) komen ten laste van de gemeenten enz. De provincie geeft in die kosten vrijwillig eene bijdrage zonder meer
(gelyk tot voor enkele jaren ook het Ryk deed). De verphchte
kosten der provincie i. z. het krankzinnigenwezen zijn die van
art. 11 der Krankzinnigenwet tot voorziening in verpleeggelegenheid van alle in de provincie wonende of verblijvende krankzinnigen en betreffen dus niet alleen arme patiënten. De kosten van
evengenoemd art. 11 vallen trouwens onder letter j van art. 107
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„alle uitgaven, by bijzondere wetten aan de provincie opgelegd".
De mede uit art. 107 verdwenen „uitgaven, in het provinciaal
belang noodig," had de Regeering in haar ontwerp aanvankelijk
vervangen door „alle andere uitgaven der provincie", omdat de
uitdrukking „in het provinciaal belang noodig" naar hare meening
een te enge beteekems had: „In de practijk", aldus de memorie
van toelichting, „is het niet andera opgevat dan in dien zin, dat
de Staten bevoegd zijn alle zaken die hun in het belang der provincie gewenscht voorkomen en die niet bij de wet aan hare zorgen
zijn onttrokken, in de provinciale huishouding op te nemen, behoudens het hooger toezicht, voortvloeiende uit de goedkeuring
der begrooting".
Blijkens het voorloopig verslag werd echter geoordeeld, dat
zoowel de bestaande als de voorgestelde post geheel overbodig was
door den nieuwen aanhef van art. 107 en daarenboven tot misverstand aanleiding zoude kunnen geven in verband met het bepaalde
in het Ie lid van art. 112 der provinciale wet. Immers door vermelding in art. 107 zouden bedoelde uitgaven verplichte uitgaven
der provincie worden met al de gevolgen van dien. De Kroon zou
dus eventueel beoordeelen, welke uitgaven uit dezen hoofde op
de provinciale begrooting zouden voorkomen, en daarmede, welke
zorgen in de provinciale huishouding moeten worden opgenomen,
eene beoordeeling, welke krachtens de hun opgedragen autonomie
slechts aan de Staten toekomt behoudens de Koninklijke goedkeuring der begrooting.
Het is duidelijk, dat na alle bovenstaande wijzigingen, in
1905 omtrent de provinciale begrooting aangebracht, opnieuw
uitvoering moest worden gegeven aan art. 108 der provinciale wet,
hetwelk de inrichting der begrooting overlaat aan een algemeenen
maatregel van bestuur. De bestaande van 22 Augustus 1850, S. 52,
werd dan ook vervangen door dien van 31 Juli 1905, S. 248. De
verschillende voorschriften ervan waren nagenoeg gelijk aan die
van 1850, doch het model onderging, mede in verband met de
andere wijzigingen der wet, eene algeheele verandering. Wij verwijzen voor dit model naar genoemd Koninklijk besluit. Op één
verandering daarin, die echter niet het gevolg was van de wijziging
der provinciale wet, vestigen wij de aandacht. Zij bestond hierin,
dat ook onder de uitgaven een afzonderlijk hoofdstuk was opge-
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nomen voor de „buitengewone" uitgaven (hoofdstuk VII). Dit
was inderdaad een groóte verbetering, daar „gewone" en „buitengewone" uitgaven ook administratief gescheiden behooren te zijn.
Deze onderscheiding had reeds in het model van 1850, dat bij
de inkomsten wel een apart hoofdstuk voor „buitengewoon" kende,
niet mogen ontbreken.
Een tweede nieuw artikel in 1887 omtrent de provinciale financiën in de G. W. gebracht, was dat, vervat in art. 141, laatste
lid. Dit artikel hield de uitzondering in op den regel, dat de ééne
provinciale begrooting alle uitgaven der provincie zou bevatten.
Het bepaalde nl., dat op de Rijksbegrooting zouden komen de
jaarwedde en de kosten van de woning van den Commissaris des
Konings, en dat verder de wet zou beslissen, of nog andere uitgaven
van het provinciaal bestuur aan de evengenoemde op de Rijksbegrooting zouden worden toegevoegd. Die beslissing heeft de
wetgever genomen in het nieuwe art. 106 der provinciale wet van
1905. Daar worden van de kosten van het provinciaal bestuur
boven en behalve de in de G. W. genoemde ten laste van het
Rqk gebracht: de reis- en verblijfkosten van den Commissaris
benevens de kosten van het onderhouden en meubileeren der
gebouwen, bestemd voor de vergaderingen der Staten en Gedeputeerde Staten en voor de provinciale griffiën, alsmede de voor
die gebouwen, waar zij geen Rijkseigendom 1 ) zijn, te betalen
huur.
De reis- en verblijfkosten werden onder de Rijksuitgaven opgenomen om dezelfde reden, die den grondwetgever vroeger bewogen had om de wedde van den Commissaris ten laste van 's Rijks
schatkist te nemen. De kosten van genoemde gebouwen echter
zouden naar 's Ministers meening in theorie ongetwijfeld bij voorkeur ten laste der provinciën moeten zijn gebracht, doch practische
bezwaren hadden hem weerhouden van het voorstel tot overdracht
dier gebouwen aan de provinciën. Vooreerst — aldus de memorie
van toelichting — maakten die gebouwen niet in alle provinciën
een van de woning van den Commissaris afgescheiden geheel uit
en waren zij ook soms voor een deel voor andere Rijksdoeleinden
bestemd, doch bovendien had het Rijk aan uitbreiding, restauratie
') Zie het verschil met de bewoordingen van 1850.
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van oude of bouw van nieuwe localiteit niet in alle provinciën
reeds in gelijke mate kosten besteed, zoodat die overdracht voor
de onderscheidene gewesten een groóte ongelijkheid in het leven
zou roepen.
Andere uitgaven van de provincie dan de genoemde werden
niet ten laste van het Rijk gebracht. Toen bij de grondwetsherziening de vrees werd geuit, dat de ééne provinciale begrooting te
zware lasten op enkele gewesten leggen zou 1 ), had ook de Regeering gewezen op de mogelijkheid om bij de wettelijke regeling van
art. 141 der G. W., derde lid, nog sommige uitgaven van de provincie op de Rijksbegrooting over te hevelen en werden als voorbeeld van dergelijke uitgaven zelfs genoemd de bezoldiging en de
reiskosten van Gedeputeerde Staten, terwijl men in de Eerste
Kamer in dit verband nog wees op de kosten van het personeel
van de provinciale griffie. Minister KUYPER waa echter van oordeel,
dat alle andere uitgaven dan de in het ontwerp genoemde uit de
provinciale fondsen behoorden te worden betaald met name ook
de jaarwedden van Gedeputeerde Staten, ten einde de provincie
de door de G. W. gewilde vrije regeling van haar huishouden te
verzekeren.
Het door den Minister ingenomen standpunt is ongetwijfeld
het juiste en het valt toe te juichen, dat de bij de grondwetsherziening aangewezen weg niet werd gevolgd. Eindelijk was nu de
financieele band, die het provinciaal bestuur zoo lang en zoo knellend met de Rijksfinanciën verbonden had, verbroken. Alleen
voor de kosten der gebouwen van art. 106 d bleef de provincie
aangewezen op de Rijksbegrooting, zoodat het provinciaal bestuur
ten aanzien van zijn provinciehuis en deszelfs meubileering minder
zelfstandigheid heeft dan het bestuur van de kleinste gemeente in
het Rijk, dat in dit opzicht behoudens het begrootingstoezicht
geheel naar eigen inzicht handelt.
Hierboven noemden wy als uitgave, die ingevolge uitdrukkelijk
voorschrift van de G. W. niet ten laste van de provincie, doch
van het Rijk moest worden gebracht, de kosten van de woning
van den Commissaris des Konings. De provinciale wet verduidelijkte de woorden van de G. W. door in art. 106 onder с de bewoor>) Zie blz. 115 hiervoor.
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dingen over te nemen van de memorie van antwoord 1 ), waarmede
de Regeermg de bedoeling van het grondwetsartikel nader had
toegelicht. „Onder kosten zijner woning", zoo luidde de toelich
ting, „is te verstaan het onderhoud, waar het gebouw Rijkseigendom is, en anders de huur" 2 ).
Nadat de bepaling van art. 106 с jarenlang overeenkomstig de
letter was toegepast, verordende de Regeering, dat, evenals t. a. v.
alle andere ambtswoningen van het Rijk was vastgesteld, naar
analogie van de bepalingen van het B. W. omtrent huur en ver
huur van huizen ook de kosten der z.g. gewone en dagelijksche
reparatiën (art. 1619 B. W.) van de ambtswoning van den Commissaris te diens laste zouden komen.
Een dergelijke interpretatie van art. 106 с is naar onze meening
geheel onjuist.
Dat de Regeering bij gebreke van uitdrukkelijke voorschriften
ten aanzien van het onderhoud van ambts- en dienstwoningen in
het algemeen, de bevoegdheid heeft ter aanvulling dezer leemte te
bepalen, dat naar analogie van het B. W. de z.g. kleine en dage
lijksche reparatiën ten laste van de ambtenaren-bewoners zouden
zijn, zal niet kunnen worden ontkend. De Minister zou zelfs alle
onderhoudskosten dier ambts- en dienstwoningen ten laste der
bewoners hebben kunnen brengen. Ten aanzien van de ambtswoning van den Commissaris der Koningin ligt de zaak naar onze
meening echter anders. Aangaande die ambtswoning ontbreekt
het voorschrift, te wiens laste de onderhoudskosten komen, niet.
In art. 106 onder с wordt uitdrukkelijk gezegd, dat de kosten
van het onderhoud dier Rijkswoning komen ten laste van het
Rijk en in dat artikel wordt geen onderscheid gemaakt tusschen
eenerzij ds de gewone en dagelijksche reparatiën en anderzijds alle
andere onderhoudskosten. Eene leemte als t. a. v. andere ambtswoningen valt hier dus niet aan te wyzen en derhalve bestaat
ook geen vrijheid of reden voor wetsuitlegging door analogie 3 ),
in casu door de regels van het B. W. toe te passen en dan de
onderhoudskosten te verdeelen in twee soorten, groóte en kleine
reparatiën, en de eene soort te brengen ten laste van den Com') ARNTZENIUS, deel Ш , blz. 73.
') Verg. verschil met bewoordingen van art. 105 der provinciale wet in hare redactie
лап 1850.
*) Zie ASSER—SCHOLTEX: Handleiding tot de beoefening van bet Kederlandech Bur
gerlijk Recht, Ie deel, 5e druk (1910). blz. 71 e. v.
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missaris-bewoner. Op grond van het bepaalde in art. 106 с behooren
derhalve de kosten van het onderhoud van de ambtswoning van
den Commissaris in hun geheel t e worden genomen voor rekening
van het Rijk.
Een dergelijke interpretatie van art. 106 с is vooral onverklaar
baar, wanneer men let op het bepaalde in datzelfde artikel onder
letter d. Volgens letter d komen ten laste van het Rijk „de kosten
van het onderhoud van de gebouwen der provinciale griffie", een
woordelijk gelijke redactie dus als onder с en toch werd t . a. v.
die onderhoudskosten door de Regeering nimmer onderscheid
tusschen groóte en kleine reparation gemaakt.
Blijkens de „Verzamelde Bepalingen (voor den) Rijksgebouwendienst" *) is de Regeering naderhand op hare zienswijze teruggekomen en wordt thans het onderhoud van de ambtswoningen
van de Commissarissen der Koningin (in tegenstelling met andere
ambtswoningen) wederom evenals voorheen geheel door het Rijk
bekostigd 2 ).
Behalve ten aanzien van de provinciale begroeting had de wetgever van 1905 ook nog een taak omtrent de provinciale rekening.
Immers in 1887 was in art. 137, 2e lid, der G. W. gezegd, dat de
wet het vaststellen der provinciale rekening regelt. De wetgever
van 1905 heeft de bestaande regeling van 1850 omtrent het vaststellen der provinciale rekening, vervat in de artt. 119, 120 en
121 der provinciale wet, ongewijzigd laten voortbestaan: die vaststelling blijft geschieden door de Staten, wier besluit bekrachtiging
behoeft door de Kroon. Men heeft dus in 1905 de bestaande artt.
119, 120 en 121 der provinciale wet (na een kleine redactiewijziging 3 ))
beschouwd als gegeven ter uitvoering van evengenoemd art. 137,
2e lid. Aan een regeling als voor de gemeenterekening had men
dus blijkbaar geen behoefte 4 ).
Nog voegde de wet van 1905 een bepaling toe aan de provinciale
comptabiliteitsvoorschriften. Een nieuw tweede lid van art. 122,
') 's-Gravenhage, Alg. Landsdrukkerij 19ÏS, deel I, voetnoten blz. 27/28.
') Aan de letter e van art. 106 werd door de later te bespreken wet van 1927, S. 388,
toegevoegd: „alsmede de koeten van inrichting en onderhoud van de tot ontvangst bestemde vertrekken".
') De uitdrukking „enkel provinciale en hulelioudelijke" moest alt art. 119 verdwijnen.
') Zie blz. 146 hiervoor. Verg. ook Mr. R. KBÍNENBCBG, t. a. p. blz. 198/9.
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welk artikel handelt over de onderteekening der bevelschriften
door Gedeputeerde Staten, bepaalde nl., dat bevelschriften, ter
uitvoering van art. 129 der provinciale wet afgegeven, alleen de
onderteekening behoeven van den Commissaris.
De memorie van toelichting noemt de toevoeging een bepaling,
analoog aan art. 225 (262) der gemeentewet, bij gebreke waarvan
het den Commissaris der Koningin soms onmogelijk zou zijn in
het bij art. 129 voorzien geval daadwerkelijk aan de gegeven
opdracht te voldoen. Wij zullen dus uit art. 122, 2e lid, moeten
lezen, dat, voor geval Gedeputeerde Staten tot betaling van hetgeen door de wet aan de provincie is opgelegd en op hare begrooting gebracht, geen bevelschriften afgeven, de Commissaris der
Koningin, daartoe gemachtigd door de Kroon (art. 129), de betaling uit de provinciale kas kan bevelen bij een door hem alleen
onderteekend bevelschrift.
K a n hier nu inderdaad gesproken worden van een analoge
regeling?
Art. 225 (262) der gemeentewet bepaalt, dat voor geval B. en W.
voor een wettelijk verplichte uitgaaf, op de begrooting geraamd,
geen bevelschrift afgeven, Gedeputeerde Staten zulks kunnen doen.
Met even zoovele woorden wordt een dergelijke regeling in art. 122,
2e lid, der provinciale wet in elk geval niet gegeven. Ook vinden
wij een dergelijke regeling niet in art. 129 der provinciale wet,
waarnaar art. 122, 2e lid, verwijst. Art. 129 toch zegt, dat, wanneer
Gedeputeerde Staten niet of niet behoorlijk voor de hun opgedragen
uitvoering van wetten en algemeene maatregelen van bestuur
zorgen, de Commissaris der Koningin dit kan doen, daartoe gemachtigd door de Kroon.
Blijkbaar is echter de gedachtengang van de Begeering geweest,
dat, als Gedeputeerde Staten hun wettelijke taak van ordonnateur
der provinciale betalingen, vervat in art. 122, Ie lid, der provinciale
wet, niet vervullen, zij de wet, in casu de provinciale wet zelf, niet
uitvoeren, zoodat overeenkomstig art. 129 de Commissaris der
Koningin alsdan met Koninklijke machtiging in hun plaats kan
treden. Bij een dergelijke redeneering wordt o. i. echter over het
hoofd gezien, dat art. 122, Ie lid, algemeen is en aan Gedeputeerde Staten de taak oplegt alle betalingen te bevelen, dus niet
alleen de wettelijk-verplichte, maar ook de niet-wettelijk-verplichte.
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zoodat de Commissaris der Koningin eventueel ook voor de nietwettelij k-verplichte uitgaven bij niet-handelen van Gedeputeerde
Staten mandaten zou kunnen slaan. Dit laatste heeft natuurlijk
niet in de bedoeling gelegen: men heeft alleen op de wettelijkverplichte, die van art. 225 (262) der gemeentewet, het oog
gehad.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de bepaling van art. 122, 2e lid,
van 1905 geen voorbeeld van nauwkeurige redactie is. Evenals in
de gemeentewet naast de artt. 126 (151) en 127 (156) een bepaling,
als vervat in art. 225 (262), werd noodig geacht, zoo had men ook
in de provinciale wet naast art. 129 een uitdrukkelijke bepaling
moeten formuleeren in den geest van art. 225 (262) der gemeentewet.
Zooals uit de memorie van toelichting op art. 225 (262) der
gemeentewet van 1851 te lezen is, is dit artikel de consequentie
van het bepaalde in art. 212 (247) dier wet. Sinds 1905 zal men
dit ook kunnen zeggen, althans volgens de bedoeling der Regeering,
van art. 122, 2e lid, der provinciale wet ten opzichte van art. 112
dier wet. Naar onze meening zullen echter de Kroon en de Commissaris van de bevoegdheid tot afgifte van een mandaat, als
hier bedoeld, evenals Gedeputeerde Staten voor wat de gemeentelijke uitgaven betreft, een omzichtig gebruik moeten maken. De
vordering op de provincie, waarvan de betaling zal bevolen worden,
zal onbetwistbaar moeten zijn, daar anders Kroon en Commissaris
zich zullen plaatsen op den stoel van den rechter (die van de
betwiste vordering zou hebben kennis te nemen), wat o. i. niet
de bedoeling van het artikel geweest kan zijn.
Tengevolge van de minder juiste redactie ontbreekt in art. 122,
2e lid, der provinciale wet ook het voorschrift van art. 225 (262)
der gemeentewet, dat de afgifte van het bevelschrift geschiedt
onder persoonlijke aansprakelijkheid van hem, die het afgaf. In
de practijk heeft dit voorschrift tot gevolg gehad, dat art. 225 (262)
zoo goed als geen toepassing erlangt, en dat hij, die van de gemeente
de betaling van een wettelijk-verplichte uitgaaf vordert, zich tot
den rechter heeft te wenden.
Het tweede punt, waarop de provinciale wet in 1905 met de
nieuwe beginselen van 1887 in overeenstemming moest worden
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gebracht, was het provinciaal belastingstelsel. Een aanmerkelijk
deel van de schriftelijke en openbare behandeling in de Tweede
Kamer over de wijzigingswet werd gewijd aan dit belastingstelsel.
De nieuwe beginselen waren, zooals wij reeds bespraken, kort
samengevat, de volgende: I o . de wet zal voor de provinciale be
lastingen, evenals voor de gemeentebelastingen, algemeene regels
geven; 2°. een provinciale belasting wordt aan de hand dier alge
meene regels verordend door de Staten der provincie onder goed
keuring van de Kroon, terwijl de wettelijke bekrachtiging van
elke provinciale belasting afzonderlijk vervalt.
Ter uitwerking van deze beginselen heeft de wetgever van 1905
in de plaats van de bestaande twee a r t t . 116 en 117 een tiental
nieuwe bepalingen (artt. 126&ie e. v . ) 1 ) geformuleerd. I n het eerste,
art. 126bis, is op de wijze van art. 240 (277) van de gemeentewet
eene opsomming gegeven van de belastingen, die de Staten voortaan
met goedkeuring van de Kroon, zonder nadere tusschenkomst
van den wetgever, kunnen heffen. Deze heffingen zijn de volgende:
α. opcenten op de hoofdsom der grondbelasting;
b. opcenten op de hoofdsom der personeele belasting;
c. opcenten op de hoofdsom der vermogensbelasting en der be
lasting op bedrijf s- en andere inkomsten 2 ) ;
d. leges ter provinciale griffie, en
e. tollen, weg-, brug-, dijk-, sluis-, schut-, kanaal-, kade-, haven-,
steiger- en veergelden en andere rechten en loonen voor het ge
bruik of genot van provinciale werken, inrichtingen of eigendom
men, of van door of vanwege de provincie verstrekte diensten.
Onmiddellijk op deze opsomming volgen de verschillende be
perkende bepalingen, waaraan de Staten bij het heffen hunner
belastingen gebonden zullen zijn.
Tegen de genoemde opsomming werden in de Kamer uitvoerige
bezwaren geopperd. Men meende, dat met het oog op een mogelijke
uitzetting van de werkzaamheden der provincie haar belasting
gebied verruimd moest worden, en wilde daarom een anderen
weg inslaan dan door de Regeering aangegeven en een ander
') ZU vormen een tweede § van hoofdstuk II.
·) Sinds 1915 (wet 27 Maart 1915, S. 170): der vermogensbelasting en der inkomsten
belasting, welke laatste belasting die op bedrijf s - en andere Inkomsten yerrangen bad (wet
Inkomstenbelasting 1914). Ook de vermogensbelastingwet werd gewijzigd. De vermogens
belasting veranderde geheel van karakter. Zi] werd een „aanvulling" der Inkomsten
belasting (M. v. T. op wet 1918, S. 504).
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stelsel zien aangenomen. Naast eenige opcenten op 's Rijks belastingen, die de provincie zal mogen heffen, wilde men eenige
belastingen opsommen, die zij niet zal mogen heffen, en het verder
aan de vindingrijkheid van het provinciaal bestuur overlaten om
zoo noodig belastingen uit te denken en aan den Koning voor te
dragen. Zoo dit stelsel niet gevolgd werd, zou spoedig blijken,
dat de voor het belastinggebied getrokken grens veel te nauw was
met het gevolg, dat het provinciaal huishouden zich geenszins
kon uitzetten en de fout van 1850 zou worden herhaald. Dan
zouden de provinciën dus spoedig moeten komen met bijzondere
belastingen, als bedoeld in art. 126 septiea, en wat als uitzondering,
als bijzondere belasting, bedoeld was, zou dan blijken regel te
moeten worden, zoodat men weer zou zijn teruggekeerd tot de
vroegere practijk van telkens bij de wet de provinciale belastingen
vast te stellen, wat toch zeker in strijd met de G. W. zou zijn.
De Minister heeft dit stelsel — men noemde het het negatieve
stelsel — krachtig bestreden. Aan de hand van de geschiedenis
der grondwetsherziening 1 ) toonde hij aan, dat de grondwetgever
met het voorschrift van art. 136, 2e lid, om bij de wet algemeene
regels voor de provinciale belastingen vast te stellen, eenzelfde
regeling bedoeld had als reeds voor de plaatselijke belastingen
gold, en dat het z.g. negatieve stelsel niet bedoeld kón zijn 2 ).
De G. W. had al negatieve regels gegeven, zoodat het niet aanging
te redeneeren, dat niets anders bedoeld was dan nog eenige negatieve regels daaraan toe te voegen. Ook zou voor spoedige
bereiking van de nu in de wet getrokken grens van belastingheffing volgens den Minister in de meeste provinciën geen vrees
behoeven te bestaan. Daarenboven waren er naar zijne meening
geen nieuwe objecten van provinciale belastingheffing te vinden.
Hoe de Regeering tot de tegenwoordige opsomming van art.
126bis gekomen is, heeft zij in de Tweede Kamer omstandig medegedeeld. Practijk en historie hadden daarbij den weg gewezen.
In de memorie van toehchting was al uiteengezet, dat de bemoeiingen der provincie en dus ook hare uitgaven betroffen den grond
(dijken, zeeweringen, landbouw), de ingezetenen (vakonderwijs en
') Zie blz. 143 hiervoor. Zie ook BUYS, De Grondwet, deel III, blz. 238.
') Verg. Mr. H. J. TAN LKEUWEN t. ft. p. blz. 230/231 en Mr. R. KRAXENBUBG t. a. p.
blz. 179/180.
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krankzinnigenverpleging) en ook vooral het verkeer (wegen enz.).
Daarom was in alle provinciën steeds de belasting op den grond,
opcenten op de grondbelasting, waardoor de grondeigenaars het
hunne in de provinciale lasten bijdroegen, op den voorgrond getreden. Daarnaast was de personeele belasting, de verteringsbelasting, tot object genomen. Dit waren altijd de drie hoofdbronnen geweest. Ook retributies hadden steeds behoord tot de
provinciale heffingen, in de eene provincie in meerdere, in de
andere in mindere mate. Doch daarbij bleef het voor de meeste
provinciën. In een paar provinciën kwamen nog andere heffingen
voor, zoo in Noord-Brabant een paardenbelasting en in Limburg
een hondenbelasting, doch deze laatste heffingen behoorden volgens
den Minister in de provinciale belastingheffing niet thuis en het
was dan ook wel opmerkelijk, dat deze heffingen door geen der
andere provinciën waren nagevolgd.
Aan de hand der practijk en der historie was hij ook gekomen
tot de volgorde in de heffing, zooals die in artt. I26ter en quater
is neergelegd. Daarom gingen voorop opcenten op de grondbelasting, die op het ongebouwd tot geen minder aantal dan die
op het gebouwd 1 ), dat wellicht in mindere mate van de werkzaamheid der provincie profiteert 2 ). Daarna kwamen dan opcenten op het personeel, doch deze laatste tot geen hooger getal
dan die op het ongebouwd, die immers voorop moeten gaan a ).
Echter moest naar de meening der Regeering niet alleen een betrekkelijke, doch ook een absolute grens voor de provinciale belastingheffing worden gesteld (50, zie de artt.), daar de belasting
anders inderdaad onduldbaar zou kunnen worden.
Naast de genoemde hoofdbronnen kon voor de provincie naar
de meening van de Regeering een nieuwe bron worden ontsloten
en een nieuwe belasting worden geheven, meer rechtstreeks naar
de draagkracht der belastingplichtigen. Tegen een eigen provinciale
inkomstenbelasting bestonden bij de Regeering veel bezwaren: te
0 In de Tweede Kamer (Handelingen 1904/5, blz. 2026 en 202S) werd er op gewezen,
dat volgens de letter der artt. 126ier е. т. de provincie feitelijk geen opcenten op bet ge
bouwd behoeft te beffen. Volgens den Minister behoefde men niet bevreesd te zijn. dat
dit zon gebeuren.
') Verg. Mr. R. KBAMENBURG t. a. p. blz.

171.

') Zie art. llüquater. Het artikel is gewijzigd bij wet van 1926, S. 432, houdende verlaging van het tarief van de personeele belasting. De wijziging strekte tot verruiming
van de bevoegdheid der provincie tot heffing van opcenten op de personeele belasting
bij verlaagd tarief der hoofdsom.
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groóte omslag en te groóte onkosten. Zoo was zij gekomen op
opcenten op de vermogensbelasting en de bedrijfsbelasting, als de
beide deelen eener gesplitste inkomstenbelasting te beschouwen.
De tijd voor nadere wettelijke regeling, bedoeld in de artt. 50 en
64 der wetten respectievelijk op de vermogens- en de bedrijfsbelasting, was dus thans aangebroken 1 ).
Ook behoorde er volgens den Minister een zekere verhouding
te bestaan tusschen de oude en de nieuwe belastingen, die er bij
kwamen. De provincie mocht niet onbeperkt vrij zijn in haar
beschikking over de verschillende belastingen. Pas als de oude belastingen tot zekere hoogte waren gestegen, mocht zij tot de nieuwe
bronnen haar toevlucht nemen. Daarom had de Minister in zijn ontwerp (art. I26qmnqmes) geschreven, dat opcenten op de vermogensbelasting en de bedrijfsbelasting (tot een gelijk getal) eerst zouden
worden geheven, wanneer het getal opcenten op de personeele belasting veertig zou bedragen, en — om ook hier een absolute grens te
hebben — dat zij in geen geval de twintig mochten te boven gaan.
Het denkbeeld, vervat in het voorgestelde art. 126quinquies, werd
in de Kamer de aanleiding tot een levendige gedachtenwisseling.
Opcentenheffing op de vermogens- en de bedrijfsbelasting niet
voor en aleer de opcenten op de personeele belasting al tot 40
gestegen zijn, een dergelijke regeling werd geacht bijna gelijk te
staan met een verbod van heffing. Toch waren opcenten op de
vermogens- en de bedrijfsbelasting noodig, daar de provinciën
vooral in de latere jaren hare bemoeiingen uitgestrekt hadden tot
allerlei zaken van algemeen belang, die aan alle geledingen der
bevolking ten goede kwamen. Immers van hare uitgaven voor
verkeersbelangen, b.v. wegen- en kanaalaanleg, profiteerden industrie en handel misschien nog meer dan de grondbezitters. Ook
zelfs bestaande uitgaven als voor krankzinnigenverpleging en vakonderwijs, die van jaar tot jaar stegen, wettigden, naar werd
opgemerkt, een heffing op andere belastingen dan die op de gronden personeele belasting.
Ook werd gepleit om de keuze van de belastingen meer aan de
Staten zelf over te laten en hen niet zoo aan banden te leggen,
daar zij beter in staat waren te beoordeelen, welke heffingen het
') Deze artikelen bepaalden, dat in afwachting van een nadere wettelijke regeling op de
vermogens-, reep. de bodrljfsbelaetlng geen opcenten ten behoeve van gemeenten of provinciën zouden worden geheven (S. 223 van 1892 en S. IIB van 1893).
11
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billijkste zijn in verband met den aard van en de verhouding
tusschen de onderscheidene uitgaven der provincie, welke in elke
provincie verschillend zijn.
Daarom werd amendeering van het voorstel der Regeering beoogd in dien zin, dat de opcenten op de vermogens- en bedrijfsbelasting (tot gelijk getal) tot geen hooger getal zouden worden
geheven dan tot de helft der opcenten op het personeel. Hierdoor zou worden bereikt, dat alle provinciën desgewenscht reeds
dadelijk d. w. z. ongeacht den stand der bestaande opcenten,
opcenten op de vermogens- en bedrijfsbelasting zouden kunnen
heffen, en dat toch gezorgd werd voor een behoorUjke verhouding
tusschen de laatste opcenten en die op de grond- en personeele
belasting. Indien daartegen bezwaar werd gemaakt, dan werkte
volgens den voorsteller van het amendement het oude zuurdeesem
nog ter dege na en ging men nog altijd van de stelling uit, dat de
provinciën de Staatsvoogdij nog niet ontwassen waren.
Een ander amendement ging nog verder en had ten doel niet
alleen om de heffing van opcenten op de vermogens- en bedrijfsbelasting reeds dadelijk toe te laten, doch ook om den band, die
de eerstgenoemde opcenten aan die op de personeele belasting
bond, geheel weg te nemen. De opcenten op de vermogensbelasting
zouden tot een ongelimiteerd aantal, die op de bedrijfsbelasting
tot 20 kunnen gaan. Zelfs opende het amendement de mogelijkheid om zonder heffing van opcenten op de grond- en personeele
belasting, alleen opcenten op de vermogens- en bedrijfsbelasting
of zelfs uitsluitend op de vermogensbelasting te leggen. Tevens
zou door dit amendement verdwijnen het derde lid van art.
126qmnquies, dat slechts opcentenheffing toeliet op de aanslagen
in de bedrijfsbelasting van natuurlijke personen, ingezetenen van
de provincie en ook van het Kijk, en derhalve daarvan uitsloot
de aanslagen van naamlooze vennootschappen en enkele andere
categorieën van belastingschuldigen.
Bij zijn bestrijding dezer amendementen ontkende de Minister,
dat hij de neiging zou hebben om de uitgaven der provincie in
te perken en zoo weinig mogelijk aan de provincie te doen over
te laten. Integendeel kwam het hem voor, dat die middenschakel
tusschen het Rijk en de gemeenten tot dusver te zwak van gestel
was geweest, en wanneer het mogelijk zou zijn die schakel iets
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sterker te maken, zou in het algemeen het land daar wel bij varen.
Echter bleef de Minister van oordeel, dat er ook tusschen de oude
en de nieuwe belastingen een zekere verhouding moest worden
gestipuleerd. Wel kon hij toegeven, dat eene regeling, waarbij de
opcenten op de vermogens en bedrijfsbelasting vroeger intraden,
wellicht aan het geheel meer soepelheid zoude geven en wilde hij
derhalve de beslissing daaromtrent aan de Kamer overlaten. Ver
schil te maken tusschen de opcenten op de vermogens- en die
op de bedrijfsbelasting achtte de Minister ten eenen male onmogelijk,
omdat die beide belastingen in ons belastingstelsel aan elkander
gekoppeld zitten en niet als twee zelfstandige belastingen be
schouwd konden worden. De wetgever moest zorgen, dat de con
formiteit met het Rijksbelastingstelsel niet werd verbroken. Wat
de opcenten op de bedrijfsbelasting aangaat van naamlooze ven
nootschappen enz. wees de Minister op de Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen, die in de provincie Utrecht haar zetel
heeft en een groot bedrag aan bedrijfsbelasting betaalt. Deze
kleine provincie zou bij aanneming van het amendement toeval
ligerwijze profiteeren van de opcenten op de belasting dier maat
schappij om het toevallige feit, dat die enorme maatschappij, wier
bedrijf over het geheele land is verbreid, in die provincie zetelt.
De Kamer heeft ten slotte aangenomen een tusschen-amendement van de Commissie van Rapporteurs, dat hierop neerkwam,
dat de opcenten op de vermogens- en bedrijfsbelasting vroeger
konden intreden en al geheven konden worden, zoodra de opcenten
op het personeel de 20 (niet de 40 van de Regeering) zouden hebben
bereikt. Nochtans bleef de regel, dat die opcenten niet hooger kon
den gaan dan de helft der opcenten op het personeel, nimmer meer
1
dan 20 ) konden bedragen en zouden beperkt blijven tot de aansla
gen van de natuurlijke personen, door de Regeering genoemd 2) 3 ).
') Bij de wet van 1928, S. 62, ie dit maximum verhoogd tot 25, ten einde nadeel voor
de provinciale middelen te voorkomen, voortvloeiende uit do ЪЦ die wet tot stand ge
brachte verlaging van het tarief der inkomstenbelasting.
') Zie art. XWqmiupiiea, derde lid. Dit derde lid is aangevuld bil de wet van 1928,
S. 68, tot herziening van de wet op de vermogensbelasting. Volgens de memorie van
toelichting bracht de aanvulling geen verandering in den bestaanden toestand, volgens
welken het heffen van opcenten op de vermogensbelasting beperkt dient te blijven tot
de aanslagen van hen, die binnen het Rijk wonen.
') De heffing van opcenten op de vermogens- en bedrijfsbelasting Is niet dadelijk door
alle provinciën ter hand genomen. Pas ná 1914, nadat de laatstgenoemde belasting door
eeno Inkomstenbelasting vervangen was en ook de vermogensbelasting principicele wijzigingen had ondergaan, zijn de provinciën geleidelijk alle tot de heffing van opcenten op
de vermogens- en inkomstenbelasting overgegaan.
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Een paar andere denkbeelden, omtrent de provinciale belastingen, in de Kamer geopperd, vonden geen ingang. In beide gevallen ging het om versterking van het zakelijk element in die
belastingen.
Het eerste betrof de heffing van buitengewone opcenten op de
hoofdsom van de grondbelasting van uitwonende eigenaars. Deze
z.g. absentisten dragen door hun gewone provinciale opcenten op
die belasting niet bij naar evenredigheid van hetgeen de provincie
voor het grondbezit doet, terwijl zij, als niet binnen de provincie
wonende, niet betrokken kunnen worden in de overige, persoonlijke belastingen der provincie. Tegen dit nadeel voor de provincie
zou de heffing van buitengewone opcenten op de grondbelasting
een tegenwicht vormen.
Hoewel de Begeering een dergelijke belasting gunstig gezind
was, moesten echter de vele bezwaren, die er aan verbonden waren,
b.v. de uitwoning is zeer dikwijls niet het gevolg van de vrije
keuze van den eigenaar; gemeenschappelijk bezit enz., naar hare
meening van de heffing doen afzien.
Het andere denkbeeld werd belichaamd in een amendement
(TRETJB e. a.). Op het voorbeeld van het in 1897 aangevulde art.
240 (277)1) der gemeentewet wilde dit amendement aan de provinciale belastingen toevoegen: „Bijzondere belastingen wegens
gebouwde of ongebouwde eigendommen, die gelegen zijn in bepaalde gedeelten der provincie, naar grondslagen volgens welke
van de belastingplichtigen in billijke evenredigheid een bijdrage
gevorderd wordt in de kosten, ten laste der provincie komende
voor aanleg en onderhoud van werken of inrichtingen in die bepaalde gedeelten."
Het amendement werd verworpen, nadat de Begeering had betoogd, dat een vergelijking met de gemeente op dit punt niet
getrokken kon worden en de beweerde analogie tusschen het voorgestelde artikel en dat der gemeentewet schijn en geen wezen was 2 ).
Gelijk boven reeds bleek, hadden ook de retributies steeds van
de provinciale inkomsten deel uitgemaakt in sommige provinciën
in meerdere, in andere in mindere mate. Zij werden daarom in
>) Verg. art. 240;° der gemeentewet, zooals zi] weiA aangevuld in 1897 (thans artt.
277 Ь en 281).
·) Verg. Mr. R. KKAKBNBUBO t. a. p. blz. 181/2.
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1905 eveneens aan de opsomming van de provinciale belastingen
toegevoegd. De redactie van de bepaling (art. 126brs e) zal wel
zijn ontleend aan art. 238 (275) 1 ) der gemeentewet.
Tevens werd toen opgenomen het beginsel, dat retributies t o t
geen hooger bedrag mogen worden geheven dan noodig is tot
goedmaking der kosten van de werken of inrichtingen, voor welker
gebruik of genot de rechten worden gevraagd (art. I26sexie8).
Zooals wij zagen, had THORBECKB dit beginsel al in 1850 in de
provinciale wet willen neerleggen om te voorkomen, dat retributies
verkapte algemeene belastingen werden. Daar de Kamer zich toen
echter met dit beginsel niet kon vereenigen, viel THORBECKE'S
voorstel.
Het behoeft nochtans geen verwondering te wekken, dat dit
beginsel van evenredigheid, in 1850 niet begeerd, in 1905 nagenoeg
zonder strijd in de wet een plaats kreeg. Immers reeds kort ná
de totstandkoming van de provinciale wet, nl. bij de behandeling
van het ontwerp-gemeentewet, wist THORBECKB de Kamer te
overtuigen van de juistheid van het beginsel en werd het, zij het
in minder klare bewoordingen dan in het ontwerp-provinciale wet,
in art. 254 (287) van de gemeentewet opgenomen. Het was dus
in 1905 geen nieuwigheid meer. Daarbij kwam, dat het, naar de
Minister toen opmerkte, in de practijk der provinciale belastingheffing al steeds gegolden had.
Wat echter wel opvalt, is, dat men in 1905 in de provinciale
wet geheel terugkeerde tot het beginsel van 1851, nadat men
dit in 1897 voor de gemeente grootendeels verlaten had. Sinds
laatstgenoemd jaar was het maken van winst voor verschillende
werken en inrichtingen in de gemeente geoorloofd, terwijl de
provinciale wet in 1905 winst geheel uitsloot. Bij de schriftelijke
behandeling in de Tweede Kamer had de Minister betoogd, dat
het onderscheid in art. 254 (287) der gemeentewet gemaakt en
in de Kamer ook voor provinciale verkeersinrichtingen en -ondernemingen bepleit, voor de provincie niet kon worden aanvaard,
daar de provincie op het punt van het verkeer een andere roeping
had dan de gemeente 2 ).
Nog grooter is het verschil tusschen provinciaal en gemeente') Dit artikel spreekt niet van „tollen".
*) Verg. Mr. R. KRANENBUEG, t. a. p. blz. 17677.
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recht in dit opzicht geworden sinds de wijziging van art. 254 van
de gemeentewet in 1920. Sindsdien mag de gemeente op al hare
retributies een matige winst maken, wat aan de provincie ver
boden blijft.
In 1850 werd, zooals wij zagen 1 ), het evenredigheidsbeginsel
niet aanvaard, omdat de Tweede Kamer zich er niet mee kon
vereenigen, dat het overschot der inkomsten van den eenen weg
of kanaal niet mocht worden aangewend tot verdere dekking van
de kosten van een anderen weg of kanaal. Voor de toepassing
van art. I26sexies ten aanzien van het nader te bespreken pro
vinciale weggeld in Noord-Brabant is aangenomen, d a t de op
brengst van dat weggeld niet mag overtreffen de kosten van alle
provinciale wegen dier provincie te zomen. H e t weggeld toch wordt
niet betaald voor het gebruik van een of anderen bepaalden pro
vincialen weg, doch de belastingbetaler kan gebruik maken van
eiken provincialen weg, welken ook.
Tusschen gemeente- en provinciale wet bestaat, wat de retri
buties betreft, nog een ander redactie-verschil. In art. 126ог*
e van de provinciale wet wordt nl. vóór de woorden „provinciale
werken" enz. niet aangetroffen het woord „openbare", dat in
art. 238 (275) der gemeentewet voorkomt 2 ). Dit woord in laatstgemeld artikel heeft, zooals bekend, tot veel strijd aanleiding
gegeven, ofschoon het juist was ingelascht om meeningsverschil
te voorkomen. Bij een vergelijking van de beide artikelen kan
men nu gemakkelijk tot de conclusie komen, dat art. 12&Ыв der
provinciale wet alle provinciale werken en inrichtingen, hetzij van
privaatrechtelij ken hetzij van publiekrechtelijken aard omvat. I n
de Kamer trok men blijkbaar die conclusie. Gemeend werd echter,
dat rechten voor het gebruik van provinciale ondernemingen niet
onder den regel van art. I26sexies moesten vallen, en men stelde
daarom voor het artikel aan t e vullen met: „Deze bepaling is
niet van toepassing op bedrijven, door de provincie uitgeoefend."
Het amendement is weer ingetrokken, nadat de Regeering uit
drukkelijk verklaard had, dat naar hare meening provinciale be
drijven niet onder het artikel vielen en dus winstgevend mochten
') Zie blz. 131 biervoor.
') Nog ie een verschil, dat de provinciale wet spreekt van „eigendommen" en de
gemeentewet van „bezittingen".
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zijn. Prof. OPPENHEIM 1 ) betwijfelt sterk, of deze uitlating van
den Minister kan opwegen tegen de zijns inziens stellige en duidelijke bewoordingen van de provinciale wet, en deze twijfel is
n. o. m. nog aanmerkelijk versterkt sinds de wetgever het in 1920
noodig heeft gevonden aan art. 238 (275) der gemeentewet uitdrukkelijk toe te voegen, dat onder de daar bedoelde gelden niet
begrepen is de betaling, welke de gemeente eischt als exploitante
van bedrijven, zooals gasfabrieken, electriciteitswerken enz.
Van de retributies verklaarde de Minister in 1905, in zijne
memories van toelichting en van antwoord, d a t zij, ofschoon zij
ná afschaffing van de weg- en watertollen door het Rijk (wet van
1899, S. 173) op den duur ook door de provinciën niet gehandhaafd zouden kunnen worden, toch voorshands in het provinciaal
belastingstelsel niet konden worden gemist. I n meer dan eene
provincie zou de financieele toestand door dat gemis ten eenenmale
worden ontredderd. Dat zij niet te hoog zouden worden opgevoerd,
werd gewaarborgd door art. 126аехге«.
Aan de tegenstanders van dit soort belastingen werd in h e t
voorloopig verslag tegemoet gevoerd, dat t a l van nuttige werken
nooit t o t stand zouden zijn gekomen, indien langs den weg der
retributies voor het gebruik dier werken van de direkt belang
hebbenden geen bijdragen hadden kunnen worden gevorderd voor
het onderhoud dier werken en de betaling van renten en aflossingen
der opgenomen kapitalen.
De retributies hadden inderdaad onder de provinciale inkomsten
steeds een voorname plaats ingenomen en na de wijziging der
provinciale wet in 1905 is de beteekenis van deze belastingbron
voor enkele provinciën nog toegenomen. Zoo heeft in 1908 d e
provincie Noord-Brabant, die ter tegemoetkoming in de kosten
van haar aanzienlijk en kostbaar wegennet 2) naar een aequivalent
zocht voor de inkomsten, welke zij derven ging door de beslissing
der wetgevende macht t o t geleidelijke afschaffing der paardenbelasting, een provinciaal weggeld ingesteld voor het gebruik
harer s ) wegen. De belasting, het weggeld, is verschuldigd voor elk
in de provinciale belastmgverordening genoemd rij- of trekdier,
') OPPENHEIM—VAJÍ D E B POT, t. a. p. I, 1928, blz. 530. Verg. ook Mr. H. J. VAN
LEEUWEN-: de Provinciale wet, blz. 235.
a

) Grooter dan dat van alle andere provinciën t e zamen.
') Zio art. 1 der Noord-Brabantache verordening. Verg. de Qroningeche verordening.
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1

waarmede als zoodanig, en voor elk rijwiel ), waarmede als ver
2
voermiddel in den loop van het dienstjaar van den provincialen )
weg wordt gebruik gemaakt, en wel door de houders dier objecten,
die dat gebruik maken of laten maken.
Aan deze heffing werd door de tegenstanders het karakter van
retributie ontzegd. Zij beweerden, dat men hier te doen had met
een bijzondere belasting ex art. 126septies der provinciale wet in
den geest van de bestaande paardenbelasting en dat mitsdien de
wetgevende macht vooraf hare medewerking tot regeling had
moeten verleenen.
De Kroon keurde echter het besluit der Staten tot heffing van
weggeld goed zonder dat eerst een wet, als bedoeld in art. 126septie8,
was tot stand gekomen.
Ook de Hooge Raad verklaarde de weggeldverordening ver
bindend. In zijn arrest van 8 Februari 1909 (W. υ. 't R. 8824),
gewezen naar aanleiding van een beroep in cassatie van den
veroordeelde tegen een vonnis van de Arrondissementsrechtbank
te Breda, waarbij hy wegens overtreding der weggeldveror
dening was veroordeeld tot een geldboete van ƒ 3 subs. 1 dag
hechtenis, werden de verschillende aangevoerde bezwaren tegen
de heffing overwogen. De veroordeelde had aangevoerd, dat de
bij de verordening tot heffing van weggeld in Noord-Brabant
onder dien naam geheven belasting zoude zijn onwettig, als
zijnde niet bekrachtigd bij de wet, welke bekrachtiging noodig
was geweest, daar de belasting om verschillende (nader aange
geven) redenen niet was een tol- of weggeld, noch eene andere
retributie, als bedoeld in art. \2èbis e der provinciale wet.
De Hooge Raad stelde hiertegenover, dat de belastingen of z.g.
retributies, die de provinciale wet in art. 12 боге e aan de Staten
toestond te heffen, haren grond moeten hebben in eenig gebruik
of genot, dat de provincie, die het verschaft, niet verschaffen kon
zonder uitgaven te doen, en dat die belastingen door den Koning
moeten zijn goedgekeurd. Voldoet een belasting aan die eischen,
dan wordt zij volgens den Hoogen Baad wettig geheven, onver
schillig of zij behoort tot de in art. 126i>is e bij name genoemde
tollen en gelden, dan wel tot de „andere rechten en loonen", welke
') Het motorrijtuig ie uit de weggeldverordening vervallen ten gevolge van de wet
van 1926, S. 464; zie blz. 185 hierna.
') In tegenstelling met de paardenbelasting (zie art. 12вЬг*е (d) „provinciale werken").
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de wet veroorlooft op gelijken voet als eerstgenoemde te heffen.
Daar uit de verschillende bepalingen der Noord-Brabantsche
verordening bleek, dat de. grondslag, waarop de belasting onder
den naam van weggeld ten behoeve der provincie wordt geheven,
is het gebruik, dat de houders van de in die verordening bedoelde
dieren of vervoermiddelen daarmede maken of laten maken van
de wegen, waarvan de provincie het beheer en het onderhoud
bekostigt, en dat alleen voor dat gebruik het weggeld geheven
wordt en verschuldigd is, nam de Hooge Baad in overeenstem
ming met de conclusie van zijnen Advocaat-Generaal aan, dat het
Noord-Brabantsche weggeld een retributie is, als bedoeld in art.
126òis e der provinciale wet. Van eene beoordeeling van de vraag,
of bij het vaststellen van het tarief van het weggeld de evenredigheid van art. 1268exies niet geschonden was, onthield de
Hooge Raad zich, daar een dergelijke beoordeeling bij gebreke
van nadere wettelijke voorschriften omtrent de evenredigheid z. i.
alleen toekwam aan de administratieve macht.
Behalve Noord-Brabant heeft ook de provincie Groningen 1) een
weggeld ingevoerd.
Hoezeer de denkbeelden ook op dit punt zich sinds bovenvermelde ministerieele verklaring in 1905 ·) hebben gewijzigd, kan
hieruit blijken, dat het Rijk in 1927 zelf een algemeene wegenbelasting invoerde voor het gebruik van de openbare wegen met
motorrijtuigen, zij het in den vorm eener belasting, doch overigens
geheel en al geschoeid op de leest der provinciale retributieheffing (het
weggeld). Niettemin is er een groot verschil tusschen de vroegere,
algemeen bestreden, Rijks- en andere tolheffing en de tegenwoordige
wegenbelasting, welk verschil ook bestaat tusschen de vroegere
provinciale tolheffing en het tegenwoordige provinciale weggeld.
In de rij der provinciale belastingen zijn in 1906 ook opgenomen de „leges ter provinciale griffie".
Volgens de memorie van toelichting nam de Minister de wetswijziging (van 1905) te baat om ook i. z. de legesheffing ter griffie
') In 1928 heeft deze provincie hare weggeldhefflng gewijzigd. Zij heft nu een weggeld
van paardentractie gemeenschappelijk d. w. z. in overleg met andere wegbeheerdera.
Provincie en andere wegbeheerders heffen naar gelijke tarieven en gelijke grondslagen
en naar dit beginsel, dat voorwerpen, waarvoor eenmaal weggeld is betaald, elders van
weggeld zullen zijn vrijgeeteld. Het door allo wegbeheerders gezamenlijk geïnde bedrag
wordt tusschen hen verdeeld op den grondslag eener berekening naar de lengte der wegen.
•) Zie blz. 167 hiervoor.
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een wettelijken toestand in het leven te roepen, m. a. w. om aan
den bestaanden onwettigen toestand — waarop wij hierboven 1 )
de aandacht vestigden — een einde te maken. Evenals in de gemeente zou voortaan de legesheffing een huishoudelijke zaak van
de provincie zijn en dus door de Staten geregeld worden. In afwachting van een dergelijke regeling was het wenschelyk de bestaande legesheffing (die van de K. Bn. van 8 Juni 1825, nr. 28
en 18 Januari 1851, nr. 44), nog eenigen tijd te laten voortbestaan,
waarom zij in art. 76 van de slot- en overgangsbepalingen van
de wijzigingswet van 1905 werd bestendigd tot 1 Januari 1907.
Hiermede ontving de bestaande legesheffing tegelijker tijd de· haar
tot dan ontbrekende wettelijke basis.
Tevens kwam nu een einde aan de bestaande regeling, dat de
geheven leges werden verdeeld onder den griffier en de griffieambtenaren, welke regeling, afgezien van de vraag van hare wettigheid, steeds een schrille tegenstelling had gevormd met die, sinds
1851 al vervat in het tweede lid van art. 104 (111) der gemeentewet. Te beginnen met 1 Januari 1906 werd de opbrengst der leges
ingevolge genoemd art. 76, tweede lid, in de provinciale kas gestort, waardoor tevens buiten werking werd gesteld het voorschrift van het K. B. van 17 Juli 1900, nr. 11, dat een gedeelte
van de leges, dat niet meer onder de ambtenaren verdeeld zou
worden, naar 's Rijks schatkist had doen verhuizen 2).
Hoewel het blijkbaar de bedoeling is geweest de legesheffing
voor de provincie te regelen als voor de gemeente, is er toch eenig
onderscheid tusschen beide heffingen. Terwijl de leges ter secretarie
in de gemeentewet niet met even zoovele woorden worden genoemd,
doch geacht worden te vallen onder de „gelden voor het genot
van door of van wege het gemeentebestuur verstrekte diensten",
genoemd aan het slot van art. 238 (275), Ie lid, der gemeentewet,
worden de leges ter griffie in de provinciale wet wel met name
vermeld, doch buiten het verband van het retributie-artikel (zie
d I26bis). Grevolg van een en ander is, dat de leges ter griffie niet
behooren tot de retributies, bedoeld onder e van art. 126bis, en
dat mitsdien hare heffing ook niet onderworpen is aan het evenredigheidsbeginsel van art. 126smee.
>) Zie blz. 132 hiervoor.
') De leges ter griffie werden dus beschouwd als te zijn een compensatie voor de door
het Rijk betaalde salarissen van griffier en griffie-ambtenaren.
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In tegenstelling met het bovenaangehaalde ait. 240 (277) 1 ) der
gemeentewet spreekt art. 126bis der provinciale wet niet van
provinciale belastingen, „waarvan de heffing krachtens bijzondere
wetten geschiedt". Een voorbeeld van een gemeentelijke belasting
krachtens bijzondere wet is het gemeentelijke vergunningsrecht
van art. 23 der Drankwet 1931, S. 476.
Het behoeft geen betoog, dat ook zonder verwijzing in art.
126&Ϊ5 naar die bijzondere wetten een andere wet dan de provin
ciale wet de bevoegdheid geven kan om nog andere dan de ge
noemde belastingen te heffen. Zoo kennen wij inderdaad nog een
heffing ten bate van de provinciale kas krachtens den algemeenen
maatregel van bestuur, steunende op art. 2 van de vuurwapenwet
1919, S. 310. Deze algemeene maatregel van 11 Juli 1919, S. 474,
gewijzigd 1920, S. 608, bepaalt, dat ter vergoeding van kosten
van administratie en toezicht van dengene, wien door den Com
missaris der Koningin een consent, als daar bedoeld, wordt ver
leend, een zeker (maximum en minimum) recht kan worden geheven
en dat de opbrengst daarvan komt ten bate van de provincie.
De hoegrootheid van het recht is nader geregeld door den Minister
van Justitie, zulks op grond van art. 7 van den algemeenen maat
regel, hetwelk den Commissaris oplegt zich in de uitvoering van
den maatregel te gedragen naar de aanwijzingen van dien Minister 2 ) .
Wel spreekt de provinciale wet naast de verschillende belastingen
van art. 126bis nog (in art. 126septies) van een geheel bijzonder
soort provinciale belasting, die men in navolging van het opschrift
van afdeeling IV van hoofdstuk I I van het hierboven besproken
begrootingsmodel 3 ) „bijzondere belasting" kan noemen, zij het
in een andere beteekenis dan die van de bijzondere belastingen
in art. 240Ò (277) der gemeentewet. De belasting van art. 126septies
der provinciale wet is inderdaad een belasting met een geheel
bijzonder karakter. „Indien bijzondere omstandigheden, die zich
in eene provincie voordoen, de heffing van andere dan de in art.
126bis genoemde belastingen noodzakelijk maken", .— aldus het
artikel — „worden bij de wet vooraf het bedrag, waartoe zij ten
hoogste kunnen worden geheven, bepaald en tevens de grondslagen
')
')
1920
')

Zie den aanhef van dit artikel en de letter g.
Zie do betrekkelijke) brieven van den Minister van 1 October 1919 en 18 September
(Staatswetten Schuurmans en Jordens, blz. 68 en 71).
Zlc blz. 151 hiervoor.
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voor zoodanige heffing, de duur, waarvoor zij kan worden geheven,
en hare invordering geregeld".
Het geldt hier dus een speciale belasting voor een bepaalde
provincie, een belasting, die slechts door één of enkele provinciën
doch niet door alle, en dan nog slechts gedurende een bepaalden
tijd en tot een maximum bedrag, geheven kan worden.
De vraag mag gesteld, of een dergelijke bijzondere belasting zich
wel verdraagt met de G. W. Deze spreekt in art. 136, 2e lid, van
algemeene wettelijke regels, ten aanzien van de provinciale belastingen te geven, zoodat men kan betoogen, dat het de bedoeling is geweest, dat de provinciën zich voor hare belastingen alle aan dezelfde
regels hebben te houden. Op die vraag is reeds bij de grondwetsherziening een antwoord en wel een bevestigend antwoord gegeven.
Toen men er zich nl. bezorgd over maakte, dat de provincie evenals
de gemeente, wat hare belastingen betreft, geheel aan banden
zou worden gelegd, terwijl zij juist nieuwe uitgaven (tot dan toe
ten laste van het Rijk) op haar budget zou krijgen, antwoordde
de Regeering, zooals wij reeds zagen, dat de gewone wetgever
altijd de bevoegdheid zou hebben om voor enkele provinciën
wegens „bijzondere omstandigheden" 1 ) een uitzondering op de
algemeene regels t. a. v. de provinciale belastingen te maken.
Trouwens het denkbeeld was niet nieuw en ook reeds toegepast
voor de gemeentelijke belastingen in dien zin, dat bijzondere wetten
de gemeenten zouden aanwijzen, in wier belang uit hoofde van
bijzondere omstandigheden na 1865 nog accijnzen zouden kunnen
worden geheven (art. 256 gemeentewet in hare redactie van 1865).
Art. 12Qsepiies is dus niet ongrondwettig. Echter is het naar
onze meening wel overbodig te noemen. Immers de wetgever van
1905 behoefde zijn opvolgers niet tot het uitvaardigen van een
wet als daar bedoeld bevoegd te verklaren, daar die bevoegdheid
vanzelfsprekend is.
Vanzelfsprekend lijkt ons ook, dat de speciale wettelijke regeling
van art. 12&3epiies vooraf moet plaats hebben, d. w. z. voordat de
Staten met Koninklijke goedkeuring tot de heffing besluiten.
Immers elk besluit der Staten tot belastingheffing (art. I26undecies
juncto 12ßdecies) moet door de Regeering worden getoetst aan
de wet, de bestaande wet dus, terwijl practisch ook voor het nemen
') Zie den aanhef van art. IWiepUe».
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van het Statenbesluit de wet aanwezig moet zijn om niet de kans
te loopen vergeefsch werk te doen. Vermoedelijk echter heeft
men met het woord „vooraf" willen uitdrukken het verschil met
den vroegeren gang van zaken, die hierín bestond, dat eerst de
Staten besloten tot het heffen van een of andere belasting, dat
daarna dit besluit met de invorderingsverordening aan de Koninklijke goedkeuring werd onderworpen en bij verleening hiervan
vervolgens een wetsontwerp tot bekrachtiging der belasting aan de
Kamers werd aangeboden (zie art. 116 der provinciale wet in
hare redactie van 1850). Een dergelijke procesorde past niet meer
bij het nieuwe belastingstelsel van 1905 1 ).
Blijkens de memorie van toehchting dacht de Minister zich de
werking van art. I26septies zoowel als overgangsbepaling om b.v.
de Noord-Brabantsche paardenbelasting nog gedurende zekeren
tijd in stand te houden, alsook als voortdurend recht om in bijzondere omstandigheden een uitzondering op de algemeene regels
der wet voor een provincie blijvend mogelijk te maken. Tijdene
de beraadslagingen in de Tweede Kamer sprak de Minister nog
van het artikel als van een middel, een uitweg om een provincie,
die aan de grens van haar belastingheffing gekomen was, op een
exceptioneele wijze te helpen door haar een exceptioneele belasting
toe te staan.
Dat het hier een geheel bijzondere belasting geldt, heeft de
tijd, sinds 1905 verloopen, geleerd: het artikel is in die 27 jaren
slechts tweemaal toegepast. Ook is juist gebleken de bewering
van Minister KUYPER destijds, dat er buiten de toen bekende zoo
goed als geen belasting-objecten voor de provincie te vinden zijn.
Bij de twee bijzondere belastingen toch werden geen nieuwe belasting-objecten gekozen, doch hield men zich bij reeds bestaande.
De eerste maal, dat het artikel toepassing vond, was in 1906
(wet 1906, S. 72), dus vlak na het inwerkingtreden der wijzigingswet van 1905 en wel voor het geval, waarvoor, zooals wij zooeven
zagen, het artikel op de eerste plaats in het leven was geroepen.
De Staten van Noord-Brabant wenschten de daar sinds meer dan
30 jaren bestaande provinciale paardenbelasting, laatstelijk bij de
wet van 1903, S. 132, tot 1 Mei 1906 bekrachtigd, te bestendigen.
Daar de paardenbelasting niet viel onder de met name genoemde
') Zie hieromtrent ook het voorloopig verslag enz. op het ontwerp der wet тип 1906, S. 72-
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belastingen van art. 1266гв, moest toen art. I26septies te hulp
worden geroepen.
I n de Tweede Kamer rees ernstig verzet tegen deze belasting.
De aanwezigheid van bijzondere omstandigheden, als genoemd in
laatstgenoemd artikel, wilde men nog wel toegeven. Tengevolge
van de zoo lange jaren bestaande paardenbelasting was de pro
vincie in meer of minder bijzonderen toestand gekomen. De „noodzakelijkheid" (der belasting), waarvan het artikel eveneens spreekt,
werd echter door velen ontkend en zou volgens sommigen zelfs
pas aanwezig zijn, als alle andere belastingen t o t het maximum
geheven werden.
Maar het voornaamste bezwaar der Kamer gold het karakter
der belasting zelf. Zij was in de plaats gekomen van de tolheffing
op provinciale en andere wegen, doch was zelf, naar beweerd
werd, geen retributie. Zij was immers verschuldigd voor het houden
van paarden e. d., en derhalve ook bij het gebruik van wegen,
waarop vroeger geen tol geheven werd. Ook vielen buiten haar
bepalingen de niet-ingezetenen der provincie alsmede de andere
weggebruikers, nl. de houders v a n motorrijtuigen, rijwielen en
de voetgangers. Om dit alles werd zij onbillijk en onrechtvaardig
genoemd.
Tegenover deze bezwaren werd er op gewezen, d a t elke belasting
en elke retributie hare onbillijkheden en ongelijkheden hebben,
dat de paardenbelasting in de provincie burgerrecht h a d verkregen
en van groóte beteekenis was voor de financieele positie der provincie en hare wegenpolitiek. Ook zouden bij afschaffing dezer
belasting de tollen kunnen terugkomen, daar men aan NoordBrabant een dergelijke heffing evenmin zou kunnen weigeren als
aan de andere provinciën. Tevens moest de Kamer rekening houden
met het gevoelen van het provinciaal bestuur, dat de belasting
niet onbillijk en niet onrechtvaardig was.
Dat de Kamer de voorgestelde bijzondere belasting zelfstandig
kon beoordeelen, staat naar onze meening vast. Ten aanzien van
een dergelijke belasting toch heeft de wetgever dezelfde roeping
als t. a. v. de andere provinciale belastingen. Hij heeft mitsdien
er voor te waken, dat geen inbreuk wordt gemaakt op het Rijksbelastingstelsel, en ook, dat de druk der belasting over de verschillende groepen van belastingplichtigen niet ongelijk verdeeld is.
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Of de Kamer echter bij de beoordeeling van deze bijzondere
belasting niet te zeer in bijzonderheden is afgedaald en zoodoende
de taak van de Provinciale Staten overnam, is een tweede kwestie,
die verschillend beantwoord wordt.
De meerderheid der Kamer wilde de paardenbelasting niet meer.
Om nochtans de financiën der provincie niet door plotselinge
afschaffing ervan in de war te sturen, was men bereid haar nog
gedurende korten tijd te laten voortbestaan met dien verstande,
dat hare opbrengst geleidelijk zou dalen. Bij amendement werd
daarom in de wet opgenomen, dat de tarieven der paardenbelasting
telken jare, te beginnen met 1 Mei 1907, met 1 / 6 zouden worden
verminderd. Na 5 jaren zou zij dus voor goed verdwijnen. Van
wege deze bepaling heeft de Eerste Kamer slechts schoorvoetend
hare sanctie aan het ontwerp gehecht (zie de door haar aangenomen
motie) 1 ).
Nog twee jaren heeft de provincie de paardenbelasting geheven
en haar daarna — gelijk wij reeds zagen — vervangen door eene
retributie in den zin van art. I26bis e onder den naam van weggeld. Op eene belasting, die van de direct belanghebbenden eene
billijke bijdrage in de kosten der wegen zou vorderen, was bij
de behandeling in de Kamers meermalen gewezen.
Het tweede geval van toepassing van art. 12Gsepties betrof de
provincie Friesland. Bij wet van 1914, S. 264, werd aan de Staten
dier provincie vergund om gedurende 30 jaren onder den naam
van bemalingsbelasting te heffen ten hoogste ƒ 80000 г ) oí f 100000 2)
(naar mate een of twee gemalen worden gesticht) aan buitengewone
opcenten op de hoofdsom der grondbelasting voor de tmgebouwde
eigendommen, ook wanneer daardoor de opcenten op de hoofdsom der grondbelasting te zamen meer dan vijftig zouden bedragen.
De opbrengst van de belasting dient ter bestrijding van het twee
derde deel van de j aarlij ksche kosten van de uit te voeren werken
tot verbetering van de afstrooming van het boezemwater, bestaande
in de renten en aflossingen van de daarvoor aan te gane leeningen
en de kosten, verbonden aan de exploitatie en het onderhoud van
de te stichten watergemalen. De invordering geschiedt tegelijk
') Zie de Handelingen dier Earner.
•) Verhoogd Ы} wet van 1919, S. 881.
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met die van de opcenten op de grondbelasting en op dezelfde
wijze als deze door 's Rijks ambtenaren (art. 3 der wet).
Welke bijzondere omstandigheden, als bedoeld in art. 12Qseptiea,
die „de heffing van andere dan de in art. 126ога genoemde belas
tingen noodzakelijk maken", zich in Friesland, d a t nog geenszins
aan de grens der belastingheffing gekomen was, voordeden (zie
ook de considerans van het wetje), wordt in de memorie van
toelichting uiteengezet. De Staten beoogden een rechtmatig deel
(%) van de kosten der afstroomingswerken te brengen ten laste
van het grondbezit, d a t van de werken in het bijzonder profiteeren
zou, doch langs den weg van het bestaande belastingstelsel niet
genoegzaam te belasten was.
Op het artikel over de bijzondere belastingen volgt in art.
126octies het voorschrift, dat de provinciale belastingen den door-,
uit- en invoer niet mogen belemmeren. H e t artikel is dus een
herhaling van hetgeen de G. W. zegt in art. 136, 3e lid.
De grondwetgever ontleende dit derde lid evenals het tweede
aan hetgeen zijn voorganger in 1848 al (art. 142) had geschreven
ten aanzien van de plaatselijke belastingen 1 ) . De vraag rijst, of
het grondwettelijk voorschrift alleen beoogde den wetgever in t e
prenten, dat hij straks het door hem t e scheppen provinciaal
belastingstelsel zóó had te regelen, dat aan het economisch verkeer
tusschen de provinciën onderling geen hinderpaal in den weg
gelegd werd, dan wel of de G. W. ook aan de Staten den plicht
wilde opleggen bij het maken hunner belastingverordeningen dat
economisch verkeer te ontzien. In 1905 was de Begeering aanvankelijk de eerste opvatting toegedaan. Immers het bepaalde in het
tegenwoordige art. 126octie8 maakte in het eerste ontwerp deel
uit van het artikel over de bijzondere belastingen, bij het regelen
waarvan de wetgever te zijner tijd den grondwettelijken regel van
art. 136, 3e lid, als een beperking van zijn bevoegdheid in acht
zou hebben te nemen (memorie van toelichting), gelijk de wetgever
van 1905 dat al gedaan had ten aanzien van de andere, met name
genoemde provinciale belastingen. Nadat echter in het voorloopig
verslag de opmerking gemaakt was, dat het grondwettelijk voorschrift sloeg op de belastingen in het algemeen (ook die van art.
') Zie ook art. 131, 1.1. O. W. 1848 en verder BUTS t. a. p. II, blz. 210/211.
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1266is) en er dus een afzonderlijk artikel van gemaakt moest
worden (mèt het voorschrift over de accijnzen), veranderde de
Regeering hare redactie, zoodat thans ook de Staten den regel
in het oog zullen hebben te houden en hen eventueel het verwijt
zal kunnen treffen dien regel te hebben geschonden 1 ).
» Eenige jaren later werd dan ook van de Noord-Brabantsche
weggeldverordening in de reeds vermelde procedure in eerste
instantie beweerd, dat zij in botsing kwam met art. 126octies.
In zijne conclusie voor den Hoogen Raad herinnerde de AdvocaatGeneraal er aan, dat volgens de opvatting van den Raad het
onderzoek van de vraag, of door de Staten aan dat artikel is
vastgehouden, betreft de innerlijke waarde van de verordening
en dus niet behoort tot de taak van den rechter. De AdvocaatGeneraal was trouwens van meening, dat het grondwetsartikel,
meer nog dan vóór 1887, een beginselverklaring, een baken in zee
voor den wetgever was 2 ).
In de memorie van toelichting op de wet van 1905 schreef de
Minister, sprekende van den grondwettelijken regel, dat de provinciale belastingen den door-, in- en uitvoer niet mogen belemmeren, dat het verbod van provinciale accijnsheffing derhalve
gehandhaafd moest blijven. Hij beschouwde dus dat verbod als
een uitvloeisel van dien grondwettelijken regel. Deze opvatting
is in 1905 niet weersproken, doch is geenszins altijd de gangbare
geweest. Immers alsdan zou op grond van art. 142, 3e lid, der G. W.
van 1848 gemeentelijke accijnsheffing nooit geoorloofd geweest zijn 3 ).
Het provinciaal accijnsverbod (2e lid, art. 126ociiee) is overgenomen uit art. 117 van de provinciale wet in hare redactie van
1850, waarin het, gelijk wij zagen, niet zonder strijd werd opgenomen. Al is nu dit verbod in 1905 uit het artikel over de bijzondere belastingen gelicht en in een afzonderlijk artikel ondergebracht, toch kan dit verbod slechts zijn een beginselverklaring
voor den wetgever en geen voorschrift voor de Staten. Sinds 1905
toch kunnen de Staten slechts als belastingen voordragen wat de
provinciale wet en de speciale wet van art. 126septies als provinciale
belasting toelaten. Sinds dat jaar richt het verbod zich uitsluitend
>) Zie ook art. 237 (274) der gemeentewet.
•) Zie W.v. IR. 1909 nr. S824.
') Zie ook Mr. BOISSEVAIN t. a. p. blz.
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t o t den maker van evenbedoelde speciale wet, die echter aan de
voorschriften van zijnen voorganger van 1905 uiteraard niet ge
bonden kan zijn, zoodat art. 126octies, 2e lid, feitelijk overbodig is.
Nadat de provinciale wet eerst heeft vastgesteld, welke belas
tingen de provincie heffen mag en aan welke beperkende b e p a - t
linge η zij daarbij gebonden is, regelt zij in de laatste drie artikelen
van de belastingparagraaf, op welke wijze een provinciale belasting
t o t stand komt en wordt ingevorderd.
I n artt. 126deciee en undecies wordt herhaald de grondwettelijke
regel, dat elke provinciale belasting binnen het raam der wet
door de Staten verordend wordt (ook hare wijziging en afschaffing)
onder goedkeuring van de Kroon. Artt. 126decies en undeciea
spreken onderscheidenlijk van elke belasting en ieder besluit der
Staten, zoodat ook de bijzondere belasting van art. 126aepties
op een Koninklijk goedgekeurd Statenbesluit steunen moet.
De wet van 1906 kent niet meer de afzonderlijke reglementaire
invorderingsvoorschrïften van art. 116 der provinciale wet in hare
redactie van 1850. De invordering van de opcenten is door de
provinciale wet zelf geregeld in art. 12Gnovies (Ie lid). Zij geschiedt
nl. tegelijk met de hoofdsom door 's Rijks ambtenaren. Ook die
der bijzondere belasting wordt eventueel geregeld door de speciale
wet van art. 126septie3. De invordering der overige belastingen
wordt blijkens art. 126novies (laatste lid) ter regeling overgelaten
aan de AeJ^n^sverordening 1 ). Minder juist spreekt art. I2&decies,
2e lid (slot), in plaats van het „opnemen" nog van het „aanhalen"
der invorderingsvoorschriften, een uitdrukking ontleend aan art.
116, Ie lid, der provinciale wet in hare redactie van 1850, waar
zij op haar plaats was 2 ).
Bepalingen omtrent de invordering van achterstallige provincale
belastingen in het algemeen, als vervat in de artt. 258 (291) e. v.
der gemeentewet, werden in 1905 volgens verklaring der Regeering
niet noodig geacht. Uit den aard der zaak, aldus de memorie van
toelichting, was op dit punt geen voorziening vereischt voor de
') Zie andere regeling van de invorderine van gemeentebelastingen in artt. 233 (270)
en 23S (272) der gemeentewet.
') Tegen overtreding van de „reglementaire voorschriften ter invordering van provinciale belastingen", bedoeld in (het 1.1. van) art. 126nooies, kan door de Staten straf
worden bedreigd krachtens de afzonderlijke wet van 1880, S. 86 (nader gewijzigd). Verg.
art. 257 (290) gemeentewet.
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provinciale opcenten, omdat deze tegelijk met de hoofdsom door het
Rijk werden geïnd. De Minister -wilde hiermede blijkbaar zeggen, dat
art. 24 van de wet van 1845, S. 22, betreffende de invordering
van 's Rijks directe belastingen, zooals dat artikel steeds door
de Belastingadministratie was opgevat 1 ), ook de invordering der
achterstallige opcenten reeds onder hare hoede genomen had.
Dat nu ondanks deze opmerking der Regeering in art.
126novies, Ie lid, in de invordering der achterstallige opcenten
toch nog weer voorzien werd door te bepalen, dat de invordering
der opcenten zal plaats hebben „op dezelfde wijze" als de hoofdsom, is onverklaarbaar.
Over den aard van het Koninklijk goedkeuringsrecht in art.
126undecies heeft de Regeering in 1905 niet veel licht verspreid.
Uiteraard zal het de taak zijn van de Kroon toe te zien, dat de
algemeene regels, door de wet voor de provinciale belastingen
gesteld, worden nageleefd. Naar B U Y S 2) omtrent het grondwetsartikel van 1848 voor de gemeentebelastingen (art. 142) leerde,
zou het Koninklijk goedkeuringsrecht te dien aanzien zich grootendeels oplossen in het onderzoek en de beslissing van de vraag,
of bij de voordracht de wettelijke voorschriften al of niet nauwkeurig zijn opgevolgd. Ten aanzien van de provinciale belastingen
heeft hij later s ) hetzelfde herhaald met deze toevoeging, dat den
Koning tevens zal moeten blijken, dat de provinciale verordeningen
geen voorschriften behelzen met de Rijksbelangen in strijd. O P P E N HEIM 4) achtte de opvatting van BUYS te eng. Volgens hem moeten
ook de rechtvaardigheid en de billijkheid van den druk der gemeentebelasting in het onderzoek door de Kroon betrokken worden.
') In 1911 besliete de H. R. echter, dat het recht van voorrang, verleend bij de artt.
12 en 24 der wet van 1845, S. 22, zich niet uitstrekte tot de opcenten der provincie en
gemeente, omdat die artikelen, blijkene titel, beweegredenen en algemeenen inbond der
wet slechts geldende voor 's Rijks directe belastingen, nergens door de wet toepasselijk
verklaard waren op directe provinciale en gemeentelijke belastingen en die opcenten ook
niet het rechtskaraktcr van Rijksbclastingon hebben.
De Regeering trok uit dit arrest do conclusie, dat volgens den H. R. art. 24 heelemaal
niet slaat op provinciale en gemeentelijke opcenten, zoodat ook de bepalingen omtrent
de vervolging te dier zake niet van kracht zijn, behalve dan — gelijk de Regeering terecht
opmerkte — voor de provinciale opcenten, waarin art. llSnomes der provinciale wet (zie
de woorden „op dezelfde wijze") voorziet. „Tot verduidelijking" van den zin van art. 24 is
daarom bij het interpretatieve wetje van 1911, S. 248, een tweede lid aan art. 24 (thans 21)
toegevoegd, waardoor de opvatting van den tf. R. voor de toekomst onmogelijk werd
gemaakt (zie Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1909/10 nr. 243).
·) De Grondwet II, blz. 207.
*) De Grondwet III, blz. 238.
*) Zie

O P P E N H E I M — V A N DER P O T t. a. ρ. I blz.

152.
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Ontegenzeggelijk zal deze opvatting ook voor de provinciale
belastingen de juiste zijn. De practijk heeft zich dan ook op dit
standpunt gesteld.
Aan het grondwettelijk voorschrift der Koninklijke goedkeuring
heeft de wetgever van 1905 toegevoegd, dat zij niet wordt geweigerd dan bij een met redenen omkleed besluit, den Raad van
State gehoord, alsmede, dat de Kroon een termijn kan bepalen,
waarvoor de heffing of gewijzigde heffing wordt toegestaan, óók
wanneer in het Statenbesluit zelf geen of een langere termijn
wordt genoemd. In het laatste geval wordt de Raad van State
eveneens gehoord.
In het voorschrift van het hooren van den Raad van State bij
weigering der gevraagde goedkeuring werd, blijkens het voorloopig
verslag der Tweede Kamer, een waarborg voor het provinciaal
bestuur gezien, die de G. W. niet gevorderd heeft. Naar onze
meening wordt hier tevens aan de Kroon een beperking opgelegd,
die de G. W. niet kent.
Ook werd de bepaling, dat de Kroon zelf de bevoegdheid zal
hebben tot het stellen van een termijn, waarvoor de heffing mag
plaats hebben, blijkens datzelfde voorloopig verslag geacht niet
in overeenstemming te zijn met een juiste opvatting van het goedkeuringsrecht. De Kroon had slechts goed of ai te keuren, wat
de Staten verordenden, doch kon in het verordende geen verandering brengen. Volgens den Minister (memorie van antwoord)
echter werd door deze bepaling aan den inhoud der verordening
niet geraakt. Het betrof hier slechts den duur, waarvoor de verordening zou gelden. Ook de practijk had bij de gemeentelijke
heffingen steeds beslist, dat de Kroon zelfstandig kon bepalen,
voor welken tijd de heffing werd toegestaan.
De opmerking in het voorloopig verslag lijkt ons juist. De duur
van een belasting raakt evenals de wijze van invordering haar
wezen, zooals ook reeds vóór het tot stand komen der provinciale
wet door de Wetgevende Macht was aangenomen 1 ).
Naast de verschillende artikelen in het He hoofdstuk der He
afdeeling van de provinciale wet hebben wij sinds 1905 nog een
andere wettelijke bepaling, die met de geldmiddelen der provincie
>) Zie blz. 127 hiervoor. Verg. ook Mr. R. KBAKENBUKO t. a. p. blz. 182/3.
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nauw verband houdt. Wij bedoelen art. 72 van de slot- en overgangsbepalingen van de wijzigingswet van 1905, S. 210, handelende over de
uitkeering, telken jare aan elke provincie uit 's Rijks kas te doen.
Deze uitkeering is een vaste, niet-wisselende uitkeering en is in
1906 voor eens en voor altijd vastgesteld volgens nadere regelen
van berekening, gegeven bij K. B. van 18 October 1905, nr. 41.
Volgens genoemd art. 72 bestaat zij uit:
Io. het met 8 ten honderd verhoogde bedrag van hetgeen voor
de provincie op de Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1900 is
uitgetrokken geweest aan jaarwedden van de leden van Gedeputeerde Staten, van den griffier en van de ambtenaren en bedienden
bij de provinciale griffiën, zoomede aan schrijfloonen;
2°. de middelsom van de in de jaren 1899, 1900, 1901, 1902
en 1903 voor de provincie ten laste van de Staatsbegrooting gedane
uitgaven voor:
a. vergoeding van reis- en verblijfkosten aan leden van Provinciale en van Gedeputeerde Staten, aan den griffier ën aan de
ambtenaren en bedienden bij de provinciale griffiën;
b. bureelbehoeften, druk- en bindwerk, briefporten en andere
kleine uitgaven ten behoeve der vergaderingen van de Provinciale
en Gedeputeerde Staten en voor de provinciale griffiën;
c. verlichting, verwarming en schoonhouden der gebouwen, bestemd voor de vergaderingen der Provinciale en Gedeputeerde
Staten en voor de provinciale griffiën.
De Minister motiveerde de door hem voorgestelde uitkeering
met te wijzen op het nieuwe begrootingssysteem. Dit systeem had
tot gevolg, dat verschillende uitgaven, tot dan toe uit 's Rijks
kas voldaan, ten laste van de provinciale begrooting kwamen,
zoodat nieuwe dekkingsmiddelen moesten worden gevonden. Daar
dit de provincie bij den beperkten omvang van haar belastinggebied niet altijd gemakkelijk zou vallen, werd het door den Minister
noodig geacht haar van 's Rijks wege eene tegemoetkoming te
verleenen, waartegen te minder bezwaar kon bestaan, nu de Staatsbegrooting van de in art. 72 genoemde uitgaven werd ontlast en
door de tegemoetkoming niet in meerdere mate zou moeten worden
bezwaard.
Voor de vaststelling van de hoegrootheid der uitkeering kon,
blijkens de memorie van toelichting, aan de bevolking, het grond-
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gebied of de huishouding der provincie geen billijke maatstaf
worden ontleend, doch was de eenig mogelijke oplossing als grond
slag aan te nemen het feitelijke bedrag der uitgaven, die voortaan
van de Staatsbegrooting op de provinciale begrooting zouden
worden overgebracht.
Nadat in het voorloopig verslag was opgemerkt, dat voor het
doen van de uitkeering eigenlijk geen voldoende rechtsgrond was
aan te wijzen, zette de Minister in zijne memorie v a n antwoord
uiteen, dat de nieuwe uitgaven der provincie de algemeene bestuurskosten betrofEen, die voor een deel in het belang der eigen
huishouding, doch voor een niet minder belangrijk deel (de uit
voering der Rijkswetten) in het Rijksbelang werden gemaakt,
zoodat een soortgelijke rechtsgrond was aan te wijzen als die,
welke ten grondslag lag aan de regeling van de Rijksuitkeering
aan de gemeenten Щ de wet van 22 Mei 1897, S. 156.
Hoofdzakelijk steunende op dien rechtsgrond, diende een tweetal
leden van de Tweede Kamer een amendement in om de hierboven
sub I o . genoemde Rijksuitkeering periodiek te herzien en telkens
om de 10 jaren opnieuw by de wet vast te stellen. Betoogd werd,
dat te verwachten was, dat nieuwe wetten steeds meer werkzaam
heden aan Gedeputeerde Staten zouden opdragen en dat dien
tengevolge het personeel der griffie in het Rijksbelang sterk uitge
breid zou moeten worden. Bij de gemeente-financiën was ondervonden, dat het onveranderlijke van de Rijksuitkeering groóte
bezwaren had.
Bij zijne bestrijding van dit amendement heeft de Minister den
bewusten rechtsgrond niet verder naar voren gebracht. Naar zijne
meening bestond bij de verschillende sprekers een misverstand.
Het was niet de bedoeling, dat het Rijk ook voor de toekomst
goed zou spreken voor de jaarwedden van het personeel der griffie
en de bureaukosten. Dan immers had men het begrootingsstelsel
niet behoeven te veranderen. De kwestie was alleen, dat door het
nieuwe begrootingssysteem een gat geslagen werd in de financiën
van elke provincie van ongeveer een halve ton, zijnde het bedrag,
dat van de Staatsbegrooting naar de provinciale overging. E r werd
dus een aanzienlijke hap genomen uit de provinciale financiën.
E n nu bedoelde het uitkeeringsartikel niets anders dan om dien
h a p op het oogenblik niet te nemen, doch de provincie het geld
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te laten houden. Het was eenvoudig — aldus de Minister — een
maatregel, geheel samenhangende met den overgangstoestand, een
zuivere overgangsmaatregel (wat van verschillende zijden was
ontkend).
Een andere kwestie was volgens den Minister, of later van
Rijkswege een uitkeering moest worden gedaan aan de provinciën
voor dingen, die voor het Rijk gedaan worden. Die kwestie stond
hier geheel buiten, die werd hier nu niet behandeld. Daarom
figureerden enkel jaarwedden van personeel en bureaubehoeften
en niets anders in de overgangsbepaUng.
Het amendement i. z. periodieke herziening is daarop verworpen.
Een paar andere amendementen om de uitkeering, zooals zij in
het ontwerp was gesteld, wat royaler voor de provinciën te maken,
waren door de Regeering overgenomen. Dientengevolge was het
percentage sub I o . van het artikel „8" in plaats van „ 5 " geworden
en waren de sub 2°. vermelde dienstjaren één jaar opgeschoven.
Aan een verdere verhooging wilde de Minister niet aan, daar de
uitkeering alsdan den vorm van subsidie in de kosten van het
provinciaal bestuur zou aannemen.
Ook bij latere pogingen van verschillende colleges van Gedeputeerde Staten om de uitkeering van art. 72 herzien te krijgen,
is de Regeering zich op het standpunt van 1905 blijven stellen,
en, naar het ons voorkomt, terecht. Het karakter der uitkeering
verzet zich tegen de verlangde herziening 1 ). Wil men echter de
provincie evenals de gemeente voor hare werkzaamheden ter uitvoering van Rijkswetten eene tegemoetkoming in de daaruit voortvloeiende kosten geven, dan zal dit op een andere manier moeten
geschieden dan door loutere, eenvoudige verhooging van het in
1906 vastgestelde bedrag. Immers aan de uitkeering van art. 72
zijn niet alleen ten grondslag gelegd uitgaven, welke de provincie
zich voor het Rijkebelang te getroosten had, maar evenzeer uitgaven, welke in het zuiver provinciaal belang gedaan werden.
Vóór 1906 toch waren de jaarwedden enz. van Gedeputeerde
Staten en het griffie-personeel geheel ten laste van de Rijksbegrooting, al betroffen de werkzaamheden van die colleges en ambtenaren zoowel de zuiver provinciale belangen als de uitvoering der
') Men beeft van de Rljksuitkeorlng ook nog Besproken ale van een afkoopsom. Deze
term is o.i. niet juist. Wat was er door het Rijk ai te koopenl
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Rijkswetten. Daarentegen zijn bij de regeling der Ryksuitkeering
niet in aanmerking genomen de uitgaven der provincie voor het
personeel van haren waterstaat, op de enkel provinciale begrooting
geraamd, ofschoon dat personeel toch ook aan de uitvoering der
Rijkswetten deelnam. Langs den weg van art. 72 zal men in deze
dus niet tot het gewenschte resultaat — een billijke vergoeding
voor werkzaamheden ten behoeve van het Rijk — kunnen komen.
In het voorloopig verslag was ook nog naar voren gebracht,
dat als rechtsgrond der uitkeering in elk geval niet zou kunnen
gelden de omstandigheid, dat het belastinggebied der provincie
zoo beperkt was opgezet. Men had dan, aldus het voorloopig
verslag, het belastinggebied te verruimen of wel aan de provincie
een tijdelijke uitkeering te doen, die zou afloopen, zoodra de provincie voor de meerdere uitgaven inkomsten had weten te vinden.
Op deze alleszins juiste opmerking is de Regeering niet ingegaan.
Inderdaad vordert de vooropgestelde fmancieele zelfstandigheid der
provincie een voldoende belastinggebied en past bij een voldoende
belastinggebied de Rijksuitkeering, althans de niet-afloopende
Rijksuitkeering, zooals art. 72 die had opgezet, niet.
De meening, dat het belastinggebied der provincie zoo ruim
moet zijn, dat daaruit alle noodzakelijke uitgaven gedaan kunnen
worden, ook die, verbonden aan de uitvoering der Rijkswetten,
is vele jaren later ook van Regeeringswege, zij het in een ander
verband, voorgestaan. In de memorie van toelichting (Algemeene
Beschouwingen § 2, achteraan) op het ontwerp van wet tot herziening van de fmancieele verhouding tusschen Rijk en gemeenten
van 1930 lezen wy als volgt: „Aan de gemeenten zoowel als aan
de provinciën draagt de wet de zorg voor bepaalde belangen op.
Zij wijst haar, mede ter financiering van daaruit ontstane kosten,
een belastinggebied toe. Evenmin als aan de provinciën onrecht
wordt gedaan, zoo daarnaast geen Rijksuitkeering wordt verleend,
geschiedt zulks aan de gemeenten. Indien alle gemeenten in de
gunstige positie verkeerden van diegene harer zusteren, die met
een geringe belastingheffing de kosten zoowel van haar autonomie
als van haar zelfbestuur kunnen bestrijden, zou dit ook nooit
anders zijn begrepen. Toch zou een wezenlijk bestaand „recht"
daardoor niet vervallen. Een vraag niet van recht, maar van
doeltreffendheid vormt dan ook naar het inzien van de onder-
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geteekenden het probleem van de financieele verhouding. Het zijn
niet geschonden rechten van publieke lichamen, maar het is de
onbillijke verdeeling der lasten tusschen de ingezetenen en het
zijn de schadelijke economische gevolgen daarvan, welke wijziging
van den bestaanden toestand noodzakelijk maken."
Een dergelijk standpunt zal in elk geval niet uitsluiten eene
uitkeering uit 's Rijks kas aan een z.g. noodlijdende provincie,
die aan de grens harer belastingheffing gekomen is. Ook onder
de nieuwe financieele-verhoudingswet is de mogelijkheid van bijdragen aan gemeenten, in gelijke omstandigheden zijnde, open
gelaten.
Sinds enkele jaren genieten de provinciën eene Rijksuitkeering,
welke financieel van heel wat meer belang is dan die van art. 72
der wet van 1905 1 ). Krachtens de reeds genoemde wegenbelastingwet van 1926, S. 464 (artt. 30 en 32) ontvangt de provincie jaarlijks eene uitkeering uit het Rijkswegenfonds, bij die wet ingesteld
ten behoeve van den aanleg, de verbetering en het onderhoud
van ingevolge die wet aangewezen wegen. Het bedrag dier uitkeering wordt jaarlijks vastgesteld naar regelen van artt. 36 en
37 der wet, terwijl ingevolge art. 38 een gedeelte van het ontvangene
door de provincie weer wordt afgedragen aan de onderhoudsplichtigen van wegen, bij anderen dan de provincie in beheer en onderhoud.
Voor de meeste provinciën beteekent deze uitkeering eene belangrijke extra bate, doch een tweetal heeft daarin op de eerste
plaats eene compensatie te vinden voor hetgeen zij derven door
afschaffing van hare heffing voor het gebruik der wegen met motorrijtuigen 2 ).
Nadat sedert de „aanpassmgs"wet van 1905, die voor de provincie
de financieele zelfstandigheid, haar in 1887 toegedacht, verwezenlijkte, bijna 23 jaren verloopen waren, onderging de provinciale
wet in 1927 3) andermaal min of meer gewichtige veranderingen.
') De Rijksuitkeering uit het recht op de mijnen in oen provincie ex art. 9 van de
wet van 1920, S. 157, ie hij de wet van 1928, S. 524, weer afgeachaft.
') Zie artt. 40 en il der wegenbelaatingwet (ook omtrent de heffing voor het gebruik
van den weg mot rijwielen).
') De kleinere wijzigingen van de provinciale wet in het tijdvak 1905—1927 op bet
gebied der financiën zun reeds in hot voorafgaande behandeld. De grondweteherzieningcn
van 1917 en 1922 lieten de provinciale financien onaangeroerd.
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Blijkens de considerans van de wet van 16 December van dat
jaar, S. 388, ging het ditmaal niet om groóte, principieele wijzigingen, maar om veranderingen, waarvan de practijk de wenschelijkheid had aangetoond.
Wat de financiën — het onderwerp van ons onderzoek — aangaat, volgens den aanhef der memorie van toelichting op de wet
van 1927, S. 388, was in de practijk gebleken, dat vooral met
het oog op den begrootingsarbeid de verdeeling in art. 64 der
beide gewone Statenzittingen over het geheele kalenderjaar minder
gelukkig was. Daar de behandeling der begrooting naar de meening
der Regeering het geschiktste kon plaats hebben in de tweede
zitting, is in 1927, om te voorkomen, dat deze zitting alsdan te
spoedig op de eerste moest volgen (zie art. 109, 2e lid, der wet),
art. 64 zóó geredigeerd, dat de eerste zitting vroeger in het jaar
kan beginnen. Bepaald voorgeschreven, dat de begrooting in de
tweede zitting moet worden behandeld, is er niet. De Staten zijn
daaromtrent volkomen vrij.
De voornaamste verandering van 1927 voor de provinciale
financiën is die, vervat in de nieuwe artt. 116, 117 en 1251).
Deze artikelen openen de mogelijkheid om, gelijk dat in de
gemeente al geschiedde, ook in de provincie voor bepaalde
takken van dienst een afzonderlijke begrooting en rekening van
inkomsten en uitgaven in te voeren en deze inkomsten en uitgaven
dus buiten de gewone begrooting en rekening der provincie te
houden.
Volgens de memorie van toelichting op het wetsontwerp had
de practijk de wenschelijkheid van een dergelijke afzonderlijke
begrooting en van een afzonderlijk geldelijk beheer 2) reeds lang
aangetoond. De budgétaire en comptabele bepalingen van de
provinciale wet waren in dit opzicht verouderd. Op de gewone
provinciale begrooting behoorden slechts voor te komen de resultaten van het beheer der takken van dienst. In het bijzonder bij
de bedrijven, op commercieelen voet ingericht — aldus de memorie
van toelichting — deed zich de behoefte aan een afzonderlijke
*) Deze artikelen hebben de open plaateen ingenomen van de artt. 116, 117 en 125
van de provinciale wet van 1860, waarvan de eerste twee In 1906 en het laatste In 1921
nlt de wet vervallen waren.
') De memorie van toelichting (zie Bijlagen der Handelingen Tweede Kamer 1926/27)
onderscheidt niet duidelijk de begrippen „afzonderlijke begrooting" en „afzonderlijk
geldelijk beheer".
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begrooting gevoelen. Eerst daardoor was volgens den Minister een
juist overzicht van de inkomsten van het bedrijf en een juist inzicht
in zijn beteekenis voor de financiën van de provincie mogelijk.
Feitelijk had men reeds in sommige provinciën een afzonderlijke
begrooting voor provinciale bedrijven en inrichtingen in het leven
geroepen, zoodat voor die gevallen de wet van 1927 aan de bestaande practijk de noodige wettelijke basis gaf.
Thans kunnen dan volgens art. 116 der provinciale wet de
Staten onder goedkeuring van de Kroon de takken van dienst 1 )
aanwijzen, ten aanzien waarvan in de gewone provinciale begrooting alleen worden opgenomen de eindcijfers van ontvangsten en
uitgaven der afzonderlijke begrooting dan wel de vóór- of nadeelige
saldo's daarvan. Voor die takken van dienst wordt dan overeenkomstig art. 117 een afzonderlijke begrooting van inkomsten en uitgaven vastgesteld. Op deze begrooting is art. 103 der provinciale
wet van toepassing, zoodat zij evenals de gewone begrooting jaarlijks door Gedeputeerde Staten wordt opgemaakt en aan de Staten
toegezonden 14 dagen vóór het openen der gewone zitting, waarin
zij aan de orde zal worden gesteld. Al wordt dit in de wet niet
met even zoovele woorden gezegd, de bedoeling is toch geweest,
dat de afzonderlijke begrooting ook door de Staten wordt vastgesteld. Die bedoeling is trouwens uitdrukkelijk door den Minister
uitgesproken in zijn memorie van antwoord, toen hij naar aanleiding van het voorloopig verslag, waar gewezen was op de practijk
in de gemeenten, tevens te kennen gaf, dat met een aanbieding
der afzonderlijke begrooting ter simpele kennisneming niet kon
worden volstaan.
Het instituut van een afzonderlijke begrooting voor een bepaalden tak van dienst is — het werd reeds in het voorbijgaan
gezegd — ontleend aan de gemeentewet. Hierin dateert het reeds
van 1909 (wet 30 December, S. 416), toen het geacht werd zijn
grondslag te hebben gekregen in art. llibis (122). Feitelijk bepaalde en bepaalt dit artikel niet meer dan dat de Raad onder
hoogere goedkeuring voor met name aangewezen inkomsten, ontvangsten en betalingen kan afwijken van de comptabele voorschriften van de artt. 113 (120) en 114 (121) der gemeentewet,
') Hieronder zijn de bedrijven te rangschikken. Ook In de gemeente is sinds de wet
van 1931, S. 41, het bedrijf de species van het genus „tak van dienst".
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m. a. w. voor bepaalde diensten enz. geheel of gedeeltelijk een
afzonderlijk geldelijk beheer kan invoeren. Van een afzonderlijke
begrooting en rekening voor een bepaalden dienst werd en wordt
in art. ІЫЫв (122) niet gesproken. Zelfs liet men de artt. 204 (239)
en 205 (240) der gemeentewet ongewijzigd. Nadat in de practyk,
rekening houdend met de bedoeling van den wetgever, de zaak
aldus gered was, dat de afzonderlijke begrooting en rekening van
een bedrijf enz. werden voorgeschreven aanvankelijk in de regelen
ex art. 114bia (zooals in Noord-Brabant) en sedert 1924 in de
begrootings- en rekeningsvoorschriften, bedoeld in de artt. 206 (241)
en 115 (123) der wet, bracht de wet van 1931, S. 41 1 ), voor de
gemeente een meer volledige regeling.
De zooveel latere regeling van het instituut der afzonderlijke
begrooting en rekening in de provinciale wet is van den aanvang
af vollediger en juister geweest dan de aanvankelijke regeling van
1909 in de gemeentewet 2 ). In de wet van 1927 toch wordt de
afzonderlijke begrooting en rekening voor een aangewezen tak van
dienst uitdrukkelijk ingesteld en hare verhouding tot de gewone
begrooting en rekening aangegeven (artt. 107, 115, 116, 117, 119
en 125), wat in de wet van 1909 was nagelaten.
Bevreemdend is echter, dat men in 1927 verzuimde in de pro
vinciale wet naast de evenaangehaalde artikelen een bepaling op
te nemen in den geest van art. I14bis (jo. aanhef art. 224) van
1909 3 ), welk artikel in de gemeentewet destijds juist de hoeksteen
van de geheele regeling geweest was. Streng juridisch is nu een
volledig afzonderlijk geldelijk beheer voor een aangewezen tak van
dienst in de provincie niet mogelijk, ofschoon zulk een afzonderlijk
beheer niet te missen is. Het bevreemdt te meer, omdat zulk een
beheer den wetgever van 1927 blijkens de memorie van toehchting
4
op het ontwerp en ook blykens de redactie van art. 118 ) toch
wel voor oogen heeft gestaan.
') Sinds do wet van 1931, S. 41, is do beteekenls van art. llibis (122) teruggebracht
tot den letterlijken zin zijner woorden. De afzonderlijke begrooting van een aangewezen
tak van dienst bemst er niet meer op. Het artikel vervult thans een dubbele functie in
dien zin, dat het ook nog mogelijk maakt een afzonderlijk geldelijk beheer van een nietaangowezen tak van dienst, dus zonder afzonderlijke begrooting.
•) De wet van 1927, S. 388, tot wijziging van de provinciale wet heeft tot voorbeeld
gediend van de wet van 1931, S. 41. Toch is deze laatste op verschillende punten weer
vollediger dan de wet van 1927.
*) Of een bepaling, als vervat in het latere art. 216a (252), 2e lid, der gemeentewet.
') Zie de woorden „afzonderlijk oeldelijk beheer" en „comptabele bepalingen" in die
memorie en de woorden „niet behoorende tot een (aangewezen) tak van dienst" in art. 118.
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Ten gevolge nu van dit verzuim blijven de artt. 154, l e zinsnede,
122, le lid, en 123, in tegenstelling met de desbetreffende bepalingen
van de gemeentewet, voor een aangewezen tak van dienst on
beperkt gelden en kan nu niet worden bepaald, dat voor zulk
een tak van dienst anderen dan Gedeputeerde Staten het geldelijk
1
beheer der inkomsten kunnen hebben ) en uitgaven kunnen doen,
noch, dat betalingen kunnen plaats hebben anders dan op bevel
schriften van Gedeputeerde Staten. In de practijk zal de beheers
verordening voor een aangewezen t a k van dienst toch wel de
noodige afwijkende bepalingen op deze punten bevatten, doch
dergelijke afwijkingen worden door de provinciale wet niet gedekt.
Wat door het gemis in de provinciale wet van een bepaling in den
geest van art. 11 ibis o. i. niet bemoeilijkt wordt, dat is de aanwijzing
van een zelfstandigen comptabele voor het doen van betalingen
voor een aangewezen tak van dienst. Dit staat hiermede in ver
band, dat de betalingen voor zulk een tak zijn onttrokken aan
de werking van art. 118 der wet en den daarop steunenden algemeenen maatregel van bestuur en dat ook overigens in de pro
vinciale wet een bepaling ontbreekt, die het geldelijk beheer der
uitgaven in het algemeen, en dus ook het doen van betalingen,
aan Gedeputeerde Staten opdraagt. I n de beheersverordening voor
een aangewezen t a k van dienst kunnen de Staten nu zonder wettelijk
bezwaar bepalen 2 ) , dat met het doen van de feitelijke betalingen
niet Gedeputeerde Staten, doch anderen belast zijn. Op dit art.
118 komen wij in een ander verband terug 3 ) .
Zooals wij reeds zeiden, worden van de aangewezen takken van
dienst in de gewone provinciale begrooting alleen opgenomen de
eindcijfere van de geraamde ontvangsten en uitgaven der afzon
derlijke begrooting of de geraamde voor- of nadeelige saldo's daar
van. Met den meervoudsvorm „eindcijfers" in plaats van het
enkelvoud bedoelde de Minister (memorie van antwoord) tegemoet
te komen aan den wensch, in het voorloopig verslag geuit, en dus
tot uitdrukking te brengen, dat de baten en lasten van een tak
') Art. 154 omvat evenals art. 179 (209) e der gemeentewet het geheele beheer der
Inkomsten (administratief en geldelijk). BI] of krachtone de wet kan van art. 151 worden
afgeweken. Verg. Oppenhelm-Van der Pot t. a. p. I blz. 480 en Π blz. 135 e.V.
') Zie art. 131 der provinciale wet.
·) Zie blz. 196 hierna.
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van dienst evenals in de gemeentebegrooting in méér dan één
post in de gewone provinciale begrooting kunnen worden gebracht.
Al wordt in de practijk overeenkomstig de uitgesproken bedoeling
gehandeld, toch is deze naar onze meening onmogelijk in de redactie
van art. 116 terug te vinden. Deze redactie is gelijk gebleven aan
de aanvankelijk voorgestelde 1 ) en dus geheel onvolledig. W a t in
het voorloopig verslag gewenscht werd en terecht gewenscht werd
is op juiste wijze t o t uitdrukking gekomen in het nieuwe
art. 216a (252) der gemeentewet, waar gezegd wordt, dat voor
een aangewezen t a k van dienst in de gewone begrooting naast
de geraamde voor- of nadeelige saldo's 2) der afzonderlijke begroeting worden opgenomen „de ontvangsten en uitgaven, welke een
gevolg zijn van de geldelijke verhouding tuaschen een tak van
dienst en den algemeenen dienst der gemeente" (b.v. rente en
aflossing op het door de gemeente verstrekte kapitaal).
Ook is dit art. 216a (262) der gemeentewet in zooverre vollediger,
dat (in het 2e lid) een z.g. beheersverordening wordt voorgeschreven, welke regelen zal geven omtrent de wijze, waarop het beheer
van een aangewezen tak van dienst zal worden gevoerd. Een
dergelijk voorschrift — wij wezen er reeds op ~- ontbreekt in de
provinciale wet, al ontbreekt in de practijk de provinciale beheersverordening natuurlijk niet. Tot de verschillende punten, die in
een dergelijke verordening regeling zullen moeten vinden, zullen
behooren de geldelijke verhouding tusschen den tak van dienst
en den algemeenen dienst der provincie, de contrôle op comptabelen benevens de inrichting van de begrooting en rekening en
verdere bijbehoorende bescheiden 8) van den tak van dienst. Omtrent
die inrichting geeft de wet zelf in tegenstelling met de regelen voor
de gewone provinciale begrooting en rekening geen voorschriften.
Op een afzonderlijke begrooting van een tak van dienst moet
uiteraard een afzonderlijke rekening van dien tak volgen. Ten
aanzien hiervan wordt in art. 126 bepaald, dat Gedeputeerde
Staten aan de Staten verantwoording doen van de ontvangsten
en uitgaven over het afgeloopen jaar en daarbij overleggen een
') Wat ook nog duidelijk blijkt uit bet woordje „of" aan bet slot van het artikel.
') Hieronder te verstaan het te ramen winst- of verlicscljfer (zie Nota der Rogeerlng
op het ontwerp der wet van 1931, S. 11, tot wijziging der gemeentewet).
') Verg. de Bedrij теп wet van 1928, S. 249, artt. 3 en 17 e. v.
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rekening met de bijbehoorende bescheiden, van welke rekening
de cijfers door een buiten den tak van dienst staanden boekhoudkundige, door de Staten aan te wijzen, deugdelijk zijn verklaard.
Wat bedoelt de wetgever met dit voorschrift, dat de cijfers
der rekening van een tak van dienst door een boekhoudkundige
worden „deugdelijk verklaard"? De uitdrukking is blijkbaar ontleend aan het voorschrift van art. 119 der provinciale wet betreffende de gewone rekening der provincie. Daar wordt, gelijk
wij zagen, met deugdelijk verklaren bedoeld het constateeren door
de Algemeene Rekenkamer, dat de cijfers der rekening van Gedeputeerde Staten in overeenstemming zijn met de door haar goedgekeurde rekeningen van den comptabele der provincie 1 ). Moet
nu de deugdelijkverklaring der cijfers van de afzonderlijke rekening
van een tak van dienst door den aangewezen boekhoudkundige
in denzelfden geest worden opgevat?
Afgezien van de overweging, dat een verklaring in denzelfden
geest omtrent b.v. eene rekening van baten en lasten der exploitatie
van een bedrijf, van minder aanbelang zoude zijn, blijkt uit de
geschiedenis der wet duidelijk, dat aan de beide, schoon gelijkluidende, uitdrukkingen in de artt. 119 en 125 niet dezelfde beteekenis kan worden gehecht. Volgens het aanvankelijk voorstel
van den Minister zou ook van de gelden van een aangewezen tak
van dienst op de wijze van art. 118 der wet rekening aan de Algemeene Rekenkamer worden gedaan, die dus te zijner tijd van hare
deugdelijkverklaring zou hebben moeten doen blijken. Daarnaast
had de Minister voorgesteld deugdelijkverklaring van de cijfers
der rekening van den tak van dienst door een boekhoudkundige.
Hieruit volgt dus, dat het werk van den boekhoudkundige van
anderen aard zou zijn dan dat van de Rekenkamer, anders zouden
beiden hetzelfde werk hebben te verrichten gehad. Toen de Kamer
naderhand blijkens het voorloopig verslag de tusschenkomst in
deze van de Rekenkamer ongewenscht vond, was de Minister
bereid de gevraagde verandering aan te brengen, en dit te eerder,
naar hij erbij voegde, „omdat, ingevolge het nieuwe art. 125,
een boekhoudkundige de rekening (toch) zal nagaan".
De taak van den boekhoudkundige bestaat dus niet slechts in
het deugdelijk verklaren der cijfers in den zin van art. 119 der
') Zie blz. 116 hiervoor.
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wet, doch omvat een volledig onderzoek naar de juistheid der
rekening. Men heeft naar onze meening willen zorgen, dat de
niet-deskundige Statenvergadering voor haar besluit tot vaststelling der rekening de noodige deskundige voorlichting zoude
ontvangen. De boekhoudkundige zal de cijfers dus ook op hun
innerlijke waarde hebben te onderzoeken, m. a. w. ook de rechtmatigheid ervan hebben na te gaan. Zijn onderzoek zal een onderzoek in eerste instantie zijn, aan de hand waarvan de Staten in
hoogste instantie een oordeel zullen vellen.
Nadat in het Ie lid van art. 125 evenals in art. 116 1 ) gesjfroken
wordt van „ontvangsten en uitgaven" 2) van een tak van dienst,
wordt in het tweede lid de uitdrukking „baten en lasten" gebezigd.
Voor een bedrijf zijn deze laatste woorden de juiste, al zal niet voor
eiken tak van dienst (b.v. een of ander fonds of administratie)
een rekening van „baten en lasten" noodig of wenschelijk zijn.
Echter zal deze laatste uitdrukking weer niet kunnen dienen voor
de Aapitoafoafdeeling der rekening en der begrooting, waarop kapitaalsinkomsten en uitgaven voorkomen.
Omtrent den tijd van vaststelling van de rekening van een
tak van dienst zijn de Staten niet gehouden aan den tijd van
behandeling van de gewone rekening. Blijkens het Ie lid van
art. 126 hebben zij hieromtrent zelf bij speciale verordening te
beslissen. Alleen moet de vaststelling der afzonderlijke rekening
plaats hebben vóór de vaststelling der gewone rekening, wat begrijpelijk is, daar in de gewone rekening verschillende cijfers van
de afzonderlijke rekening zullen worden opgenomen (renten, aflossingen enz.).
Ten aanzien van de afzonderlijke rekening van een aangewezen
tak van dienst doet zich nog de vraag voor, of Gedeputeerde
Staten ook verantwoordelijk zijn voor de inkomsten en uitgaven
daarvan, gelijk zij dat zijn voor de inkomsten en uitgaven van
de gewone provinciale rekening. Naar onze meening is op die
vraag geen ander dan een bevestigend antwoord te geven. Hoewel
in de practijk het beheer der inkomsten en uitgaven van een
provincialen tak van dienst wel aan de zorg van anderen dan
') Zie ook art. 117.
') Ontvangsten en Inkomsten. Verg. in dit verband ook de betere redactie van art.
227a (265). Ie lid, der gemeentewet.
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Gedeputeerde Staten zal zijn toevertrouwd, blijven, gelijk wij
zagen, bij gebreke in de provinciale wet van een bepaling, als
vervat in art. 114δΐβ (122) of in art. 21βο (252), 2e lid, der ge
meentewet, de artt. 122 en 154 ook voor een aangewezen tak van
dienst te dien opzichte hunne volle werking behouden. Volgens
de letter der wet moeten Gedeputeerde Staten dus ook voor zulk
een tak van dienst de uitgaven bevelen en de inkomsten beheeren
en blijven zij mitsdien daarvoor ook verantwoordelijk. Dit moge
een minder gewenschte toestand zijn, de wet laat o. i. op dit
punt geen anderen uitleg toe. Ook hier is ongetwijfeld een leemte
in de provinciale wet, een leemte, die het gevolg ie van de andere,
waarop wij wezen 1 ).
Voor de uitgaven van een aangewezen tak van dienst in de
gemeente zullen B. en W. de verantwoordelijkheid niet dragen,
daar niet zij, doch anderen die uitgaven zullen bevelen. Dit blijkt
ook nog uit het laatste lid van art. 227a (265) der gemeentewet,
waar art. 226 (263) niet is aangehaald. Wel wordt ook in art. 125,
laatste lid, der provinciale wet art. 124 dier wet niet aangehaald,
doch hieruit is, bij gemis in de wet van een artikel als 1146гв (122)
der gemeentewet, niet eenzelfde conclusie te trekken als voor de
gemeente uit evengenoemd art. 227a (265), laatste lid.
Koninklijke bekrachtiging van het besluit tot vaststelling van
de afzonderlijke rekening van een aangewezen tak van dienst,
gelijk voor de gewone provinciale rekening, is niet voorgeschreven,
evenmin als Koninklijke goedkeuring van de afzonderlijke begroo
ting daaraan. Aanvankelijk had de Begeering deze bekrachtiging
en goedkeuring in haar ontwerp opgenomen, doch zij kwam daarop
terug ter tegemoetkoming aan geopperde bezwaren in het voorloopig verslag, waar die goedkeuring en bekrachtiging in strijd
werden geacht met de eischen van een soepel en vlot comptabel
beheer van een bedrijf. Om dezelfde reden werd het wetsontwerp
nader zoo geredigeerd, dat de rekenplichtigheid aan de Algemeene
Rekenkamer t. a. v. de geïnde en betaalde gelden van een tak
van dienst werd uitgeschakeld г ) .
Dat voor de begrooting en rekening van een gemeentelijken tak
') Wat de betalingen vooreen aangewezen tak van dienst betreft zal de aangewezen
comptabele verantwoordelijk te stellen zijn. Verg. blz. 188 hiervoor.
•) Zie In art. 118 der provinciale wet de woorden: „niet beboorende tot een tak van
dienst" enz.
13
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van dienst na de wijziging der gemeentewet in 1931, S. 41, waar
voor de provinciale wet, aangevuld in 1927, S. 388, tot voorbeeld
gediend had, wel goedkeuring ге р. vaststelling door hooger gezag
geëischt werd, doet in het licht van het bovenstaande wel eenigszins vreemd aan.
Gelijk wij zagen, heeft bij het maken van de nieuwe bepalingen
omtrent het afzonderlijk beheer van de geldmiddelen van provinciale bedrijven enz. de bedoeling voorgezeten om voor deze bedrijven enz. de noodige vrijheid van beweging te erlangen. Reeds
lang vóór de wijzigingswet van 1927 was het, om die bewegingsvrijheid zoo ver mogelijk te kunnen doorvoeren, in sommige gevallen zelfs noodig geacht het provinciale overheidsbedrijf geheel
te schoeien op de leest van het particuliere bedrijf en provinciale
bedrijven op te zetten in den privaatrechtelij ken vorm van eene
naamlooze vennootschap, waarvan alle of nagenoeg alle aandeelen
in handen der provincie waren. Wij wijzen hier op de Provinciale
Noord-Brabantsche Electriciteitsmaatschappij en dergelijke of
andere bedrijven in andere provinciën. Op deze manier werden
deze bedrijven zoo veel als slechts mogelijk was buiten de sfeer
der overheidsbemoeiing geplaatst 1 ).
Ook door gemeenten werd deze privaatrechtelijke vorm van
overheidsbedrijf reeds gekozen voor gemeenschappelijke gemeentebedrijven (gas, electriciteit, water, tram), welke practijk bij de
jongste wijziging der gemeentewet van 1931, S. 41, een wettelijke
regeling (tevens beperking) ontving (artt. 122 (130)—122p (146)).
Toen is tevens het deelnemen door de gemeentebesturen in stichtingen of naamlooze vennootschappen ook buiten het geval van
een gemeenschappelijke regeling afhankelijk gesteld van de goedkeuring door hooger gezag nl. Gedeputeerde Staten (artt. 194^
(228) en 199a (234)), terwijl voor dergelijke deelneming de provinciën steeds de Koninklijke goedkeuring behoefd hadden op
grond van het bepaalde bij art. 133 *) van de provinciale wet,
dat alle besluiten omtrent de geldmiddelen der provincie (art. 131)
onder de hoede van het hooger gezag stelt.
De veranderde tijdsomstandigheden, die aanleiding waren tot
') Verg. Prof. Mr. F. O. SCHELTEMA in Qemeentebestimr 1927, blz. 361 е. т.
•) Zie omtrent dit artikel Bure, t. а. p. II, blz. 201.
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vernieuwing van de budgétaire bepalingen in de provinciale wet,
maakten in 1927 ook voorziening nood ig omtrent den provincialen
betaalmeesters- en ontvangersdienst.
De provinciale wet sprak niet van „ontvanger", zooals de gemeentewet, doch van „rekenplichtig provinciaal ambtenaar". De
functies van dezen rekenplichtige waren, zooals wij zagen, steeds
opgedragen geweest aan een Rijksambtenaar, ressorteerende onder
het Departement van Financiën en sinds 1847 genaamd arrondissements-betaalmeester (in de hoofdplaats der provincie). Toen
nu het Rijk met ingang van 1 Januari 1926 wegens reorganisatie
de betrekking van betaalmeester ophief, verloor dus ook de provincie haren comptabele. Aan den meer dan honderdjarigen toestand, dat de gelden der provincie bewaard en beheerd werden
door een Rijksambtenaar — al bestond sinds de provinciale wet
van 1850 een eigen provinciale kas — werd hiermede een einde
gemaakt.
I n sommige provinciën werd vervanging van den Rijksbetaalmeester niet noodig geacht, daar de provinciale ontvangsten en
betalingen alle over den postcheque- en girodienst liepen en girobiljetten en cheques als bevelschriften konden worden aangemerkt 1 ).
Andere provinciale besturen meenden echter, zoo lang de artt. 118
en 123 der provinciale wet niet gewijzigd waren, een eigen rekenplichtig ambtenaar te moeten aanwijzen. Girobiljetten en cheques
werden door hen slechts beschouwd als een middel van overmaking van gelden door den rekenplichtige en niet als bevelschriften, bedoeld in art. 122 der provinciale wet.
Bij die gelegenheid bleek, hoezeer de maker van de provinciale
wet van 1850 zich had ingesteld op den toen bestaanden toestand,
dat de Rijksbetaalmeester als zoodanig ook voor de provincie
optrad. In tegenstelling toch met de gemeentewet bevatte de
provinciale wet behalve in art. 118 geen enkele speciale bepaling
omtrent den rekenplichtige evenmin omtrent zijn benoeming,
benoembaarheid, ontslag en vervanging als omtrent zijn jaarwedde, instructie en zekerheidstelling. Toch bleek voorziening in
den provincialen betaalmeesters- en ontvangersdienst aan de hand
van de bestaande wet mogelijk. Overeenkomstig art. 156 der
') Dit bleek ook de meenlng van den Minister en van de A. R. te zl]n (aanschrllTing
aan Gedeputeerde Staten dd. IS Juli 1926).
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provinciale wet kon de benoeming van den rekenplichtige geschieden door Gedeputeerde Staten, die uit practische overwegingen
daarvoor aanwezen een ambtenaar ter provinciale griffie, wiens
wedde enz. al geregeld was op grond van art. 131 der provinciale
wet. Evenals voor de ambtenaren ter provinciale griffie stelden
Gedeputeerde Staten voor den rekenplichtige ook een instructie
vast, terwijl, wat de zekerheidstelling betreft, de Staten machtiging verleenden de provincie te verzekeren tegen fraude enz. van
den kant van den rekenplichtige, een regeling, die mogelijk was
bij gebreke van algemeene of bijzondere voorschriften op dit punt
in de provinciale wet.
Aan den toestand, dat de eene provincie een rekenplichtigen
ambtenaar had en de andere niet, kwam echter spoedig een einde.
Bij zijn ontwerp van 1927 tot wijziging van de provinciale wet
oordeelde de Minister, dat door het gebruik van den postchequeen girodienst voor de ontvangsten en betahngen der provincie de
term „rekenplichtig provinciaal ambtenaar" zijn beteekenis inden
zin van het bestaande art. 118 verloren had. Daarom schrapte hij
dien term uit het artikel, dat thans zonder meer bepaalt, dat van
de gelden, voor de provincie geïnd en betaald (niet behoorende
tot een aangewezen tak van dienst) rekening 1) wordt afgelegd aan
de Algemeene Rekenkamer volgens voorschriften bij algemeenen
maatregel van bestuur te geven.
Gevolg van deze schrapping is, dat niet meer in de provinciale
wet is geregeld, wie voor de provincie zal betalen 2) en of naast
de Gedeputeerde Staten nog anderen met de inning der ontvangsten
zijn belast 2 ). Een en ander is thans geregeld in de nadere voorschriften, krachtens art. 118 gegeven bij K. B. van 13 Maart 1Θ28,
S. 67. Daaruit blijkt, dat van de geïnde en betaalde gelden Gedeputeerde Staten rekening 3) afleggen aan de Rekenkamer, die hen
al of niet ontlast (artt. 1, 12, 13 en 14) en dat de inning en
') Het woord »verantwoording" liet de Minieter (memorie van antwoord) op het voorbeeld van G. W. on gemeentewet uit het artikel vervallen, daar „rekening" wordt afgelegd
door hem, die het geldelijk beheer heeft, en „verantwoording" wordt gedaan door het
orgaan, dat het administratief beheer der geldmiddelen voert. Verg. Mr. R. KRÌLNENBURO
t. a. p. biz. 194/195.
*) Art. 151 geeft aan Gedeputeerde Staten het beheer der Inkometen, administratief
en geldelijk. Bij of krachtens de wet kan dit beheer geheel of gedeeltelijk aan anderen
worden opgedragen. Van het geldelijk beheer der uitgaven (waaronder valt het doen der
betalingen) wordt niet gesproken. Verg. O P P E N H E I M — V A N D E R P O T t. a. ρ. I blz. 480
en II blz. 135 e. v.
a
) Voor den vorm dor rekening zie art. 7 van het K. B.

197
betaling geheel of gedeeltelijk aan anderen kunnen worden toevertrouwd, b.v. aan eigen ambtenaren, den girodienst of een bankinstelling (artt. 3, 6 en 15) 1 ), die echter niet aan de Rekenkamer,
doch aan Gedeputeerde Staten verantwoording schuldig zijn (artt.
12, 13, 14 en 15) 2 ), zoodat gezegd kan worden, dat het geldelijk
beheer der provincie, niet zijnde dat van een aangewezen tak
van dienst 3 ), gevoerd wordt door Gedeputeerde Staten zelf.
Gedeputeerde Staten hebben mitsdien in de provinciale comptabiliteit de taak overgenomen van den vroegeren rekenplichtige
(Rijksbetaalmeester) en dat wel naast hun functie van ordonnateur
der provincie overeenkomstig art. 122 der provinciale wet. De leer
van de noodzakelijkheid der scheiding van het geldelijk en het
administratief beheer, tot heden nog steeds ook in de gemeente
gehuldigd, is hiermede voor de provincie verlaten.
Ook voor de gemeente is wijziging in dit opzicht aan de orde
geweest. Toen de Staatscommissie van 1918 tot voorbereiding van
de herziening van de gemeentewet het denkbeeld overwoog om
de functies van gemeente-ontvanger en hoofd der financieele
afdeeling ter secretarie in één persoon te vereenigen, kwam zij
echter tot de conclusie, dat een dergelijke regeling uit comptabel
oogpunt ernstige bedenking zou ontmoeten, daar zoodoende het
kasbeheer, het administratief beheer en het controleerend beheer
in één hand gebracht zouden worden *). Dergelijke bedenking kan
evenwel tegen de regeling van het K. B. van 1928, S. 57, niet worden
ingebracht, omdat in de provincie de toestand anders is. Daar bestaat
de plicht van het geldelijk beheer (behalve van een aangewezen
tak van dienst) rekening te doen aan de Rekenkamer. Gedeputeerde
Staten controleeren dus het geldelijk beheer der provincie niet,
doch worden integendeel voor dat beheer zelf gecontroleerd.
Wat deze contrôle betreft, wordt in art. li van het K. B. van
1928 de Rekenkamer bevoegd verklaard in de rekening van Gedeputeerde Staten desnoods zelf de noodig geoordeelde verbeteringen
aan te brengen en mitsdien bestaande posten te schrappen en
nieuwe op te nemen.
') Verg. ook art. 126duodeciee der provinciale wet.
') Art. 15 heeft de bedoeling nlt te sluiten de functie van een zelfstandigen rekenpllcbtigen provincialen ambtenaar.
') Zie art. 118.
') Zie baar verslag blz. 38.
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Dergelijke bevoegdheid, die op het eerste gezicht vèr strekkend
lijkt, is nochtans vanzelfsprekend1). Art. 118 van de provinciale
wet toch zegt, dat aan de Rekenkamer rekening wordt afgelegd
van het geldelijk beheer. Mitsdien verklaart het artikel de Rekenkamer bevoegd die rekening al of niet goed te keuren, d. w. z.
den rendant al of niet, dan wel gedeeltelijk, te ontheffen 2). In
het oog dient te worden gehouden dat het hier betreft de rekening
van Gedeputeerde Staten ex art. 118 der provinciale wet, d. i. de
rekening, die zij maandelijks afleggen als opvolger van den vroegeren betaalmeester, en waaruit dus zal moeten blijken, dat de
ontvangsten, welke volgens de verschillende bewijsstukken zijn
ingekomen, ook werkelijk en juist in de rekening zijn verantwoord,
alsmede, dat de betalingen zijn gedaan zooals zij zijn bevolen.
Deze rekening, ontvangersrekening zouden wij haar willen noemen, mag dus niet worden verward met de jaarrekening, welke
Gedeputeerde Staten straks aan de Staten en de Kroon zullen
afleggen ingevolge art. 119 der provinciale wet en waarbij zy
verantwoording zullen doen omtrent de rechtmatigheid en de
doelmatigheid der bevolen uitgaven en omtrent het hun opgedragen beheer der inkomsten. Ten aanzien van deze jaarrekening
heeft de Rekenkamer geen macht tot wijziging: hier beslist zij
slechts omtrent de deugdelijkheid der cijfers zulks алп de hand
van de maandelijksche rekening, bedoeld in art. 118.
In de wenschelijkheid van contrôle op het kasbeheer in de provincie zal wel de verklaring liggen van het feit, dat men in 1927
prijs bleef stellen op het behoud van de bemoeiing van de Rekenkamer met het geldelijk beheer der provincie. Overigens bestond
voor dat behoud in 1927 niet meer dezelfde reden als in 1850,
toen men dat geldelijk beheer ook voor de toekomst liet in handen
van een Rijkscomptabele.
Met het oog op het gebruik van den postcheque- en girodienst
voor de provinciën is in 1927 ook een wijziging opgenomen wat
') Dit kan niet worden gezegd van art. 5 van het E. B. van 1928. Ontvangsten en
betalingen bulten de begrooting können eigenlijk niet bestaan. Toch bewljat het artikel
in de practtlk goede dieneten.
') Bepalingen als vervat in de artt. 53 en 60 der vroegere wet op de Rekenkamer, In
de artt. 70 o. v. der Comptabiliteitswet of in den zin van art. 227 (264) der gemeentewet
ontbreken in do provlnoiale wet. Ook ontbreekt de persoonlijke aansprakelijkheid in den
zin van art. 121 provlnoiale wet.
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de bevelschriften aangaat. In overeenstemming met hetgeen
Minister en Rekenkamer sinds 1926 hadden voorgestaan, hebben
de wet van 1927 en het K. B. van 1928, S. 57, zich op het standpunt gesteld, dat cheques en girobiljetten zijn aan te merken als
bevelschriften van betaling in den zin van art. 122 der provinciale
wet. Daarom werd art. 123 der wet eenigszins gewijzigd 1 ) en
werden, vermits cheques en girobiljetten, eenmaal afgegeven, niet
meer naar de administratie der provincie terugkeeren, bij art. 4
van het K. B. speciale borderellen ingevoerd, die, geteekend op
de wijze van art. 122, 2e lid, der wet, de plaats innemen van de
verzonden girostukken 1 ). Min of meer in hun ouden vorm zijn
de bevelschriften slechts blijven bestaan voor de betaling van
renten en aflossingen van obligatieleeningen (artt. 9, 10 en 11
van het K. B.) 2 ).
Nu het administratief en het geldelijk beheer in de provincie
in één hand gekomen zijn, rijst voor ons de vraag, of er thans
in de provinciale administratie nog wel plaats is voor bevelschriften
van betaling in den zin, daaraan steeds gegeven. Een bevelschrift
van betaling toch is een schriftelijk bevel van het gezag, dat t o t
de betaling besloot, aan een zelfstandigen ambtenaar-kasbeheerder
om een bepaald bedrag uit te keeren. Mits het bevel in den juisten
vorm is opgemaakt, heeft deze de betaling t e doen en zich vervolgens omtrent de uitvoering van zijn opdracht te verantwoorden
aan de gestelde macht. Zoo bevolen Gedeputeerde Staten vroeger
den Rijksbetaalmeester de betaling van een bepaald bedrag en
was de betaalmeester rekenplichtig aan de Algemeene Rekenkamer. Zoo geschieden ook thans nog de betalingen uit de gemeentekas en doet de ontvanger rekening overeenkomstig de
regelen der gemeentewet.
Van een dergelijk bevel aan een dergelijken zelfstandigen rekenplichtige is thans geen sprake meer. De girodienst en de betrokken
bankinstelling immers doen van de opgedragen en gedane betalingen zelf geen verantwoording aan de Rekenkamer. Deze verantwoording geschiedt door Gedeputeerde Staten, die, zooals wij
zagen, rekening afleggen aan die Kamer. Zelfs formeel kan er van
een bevelschrift van betaling niet meer gesproken worden, aan•) Zie art. S van hot K. B. van 1928, S. 57.
*) Hooren de artt. 9 en 10 wel thuis in dit К. В.? Zij raken de functie van Gedepu
teerde Staten als ordonnateur.
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gezien de opdracht aan girodienst en bankinstelling practisch noch
onderteekening, als in art. 122, Ie lid, der wet, noch omschrijving,
als in art. 123, l n volzin, voorgeschreven, behoeft. Ook zonder
dit alles wordt aan de opdracht tot betaling voldaan 1 ).
Naar het ons voorkomt ie er in de provinciale administratie
voor bevelschriften van betaling in den tot nu toe gebezigden zin,
geen plaats meer en behoeven de artt. 122 en 123 der wet in dit
opzicht nadere wijziging.
De laatste der in 1927 op het gebied der financiën uit practische
overwegingen noodig gebleken aanvullingen betreft de invordering
der provinciale belastingen van nalatige betalers bij dwangbevel
met recht van parate executie.
Reeds in 1872 2 ), nadat de Noord-Brabantsche paardenbelasting
voor de eerste maal bij de wet bekrachtigd was, had men ondervonden, dat het gemis van parate executie voor deze belasting
in de practyk tot moeilijkheden aanleiding gaf. Tegen de nalatige
betalers toch moest nu op de gewone wijze een civielrechtelijke
procedure tot betaling van het verschuldigde worden gevoerd, en
dus worden aangevangen met een eisch tot betaling bij deurwaardersexploit. De Regeering haastte zich een wetsontwerp in
te dienen tot aanvulling der provinciale wet met enkele bepalingen
van ongeveer gelijken inhoud als die van de artt. 258 e. v. der
toenmalige gemeentewet, ten einde de gevoelde leemte weg te
nemen. Tegen dit ontwerp had de Kamer echter principieele bezwaren. Men meende, dat een dergelijke algemeene regeling als
de voorgedragene in het geheel niet paste bij het geldende provinciale belastingstelsel, dat totaal afweek van het stelsel der
plaatselijke belastingen en telkens een afzonderlijke bekrachtiging
bij de wet eischte voor elke door de Staten voorgedragen provinciale
belasting. In 1850 was gedacht aan een beperking van de provinciale belastingen en met deze gedachte was een algemeene regeling,
als door de Regeering gewild, en die tot uitzetting van het provinciaal belastinggebied ab het ware uitnoodigde, niet in overeen') Op wlen zal thans eventueel een bevelschrift van betaling van den Commiesarie
der Koningin ez art. 122, 2e lid, der provinciale wet, moeten worden afgegeven! Giro
en bankinstelling zollen аап dit bevel niet voldoen. ZU erkennen den Commiesarie niet
als hunnen opdrachtgever.
*) Zie Handelingen Tweede Kamer 1872/1873, vergadering 3 Maart 1873, Gedr. St. nr. 94.
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stemming. Gesproken werd zelfs van een schendende hand, die
hier op ruwe wijze in een onzer beste organieke wetten greep.
Voor de Noord-Brabantsche belasting — aldus werd betoogd —
was het middel tot uitkomst te vinden in aanvulling van de reglementaire invorderingsvoorschriften van art. 116 der provinciale
wet, die evenals destijds in Friesland voor de veebelasting (wet
1862, S. 235) het recht van parate executie konden inhouden, daar
zjj op grond van dat art. 116 geacht mochten worden tegelijk
met de belasting door den wetgever te zijn bekrachtigd, of, zoo
men deze wettelijke bekrachtiging voor het verleenen van dat
recht niet voldoende achtte, zou de wet, waarbij de bekrachtiging
der paardenbelasting had plaats gehad, met de noodige bepalingen omtrent zulk een recht kunnen worden aangevuld.
Hoewel de Regeering het betoog bestreed, zag zij haar ontwerp,
nadat het bij de artikelsgewijze behandeling was geamendeerd1)
en vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen, bij de
stemming over het ontwerp in zijn geheel, verworpen.
Sindsdien is de zaak blijven rusten. Wel werd bij de behandeling
van de wijzigingswet van 1905 in het voorloopig verslag aangedrongen op opneming in de provinciale wet van bepalingen in
den geest van de artt. 258 (291) e. v. der gemeentewet, om althans
de ontdoken retributies gemakkelijker te kunnen invorderen, doch
de Regeering bleef bij hare meening, dat de retributieheffing voldoende beschermd werd door de strafbedreiging ingevolge de wet
van 1880, S. 56. De practijk kwam deze uitspraak logenstraffen.
Vooral die provinciën, die een weggeld invoerden, ondervonden
de ongemakken van het gemis van het recht van parate
executie.
Toch duurde het nog tot 1927, vóórdat de wet eindelijk het
verlangde recht schonk. In zijn memorie van toelichting zeide de
Minister, dat de parate executie zoude kunnen worden aangewend
voor de inning van de belastingen, welke door de provincie anders
dan bij wijze van opcenten op de Rijksbelastingen worden geheven.
Om het meer bepaald te zeggen, is de parate executie dus alleen
bedoeld voor de retributies en leges ter griffie, daar volgens art.
126septies (slot) ook van de bijzondere belastingen de invordering
') Uit het (eenig) artikel werd door dit amendement gelicht de bevoegdheid tot inlegering van een krijgsman bt) den naJatlgen betaler: dit dwangmiddel werd uit den tijd
geacht.
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eventueel geregeld zal worden in de speciale wet (verg. art. 4
van de wet van 1914, S. 264).
De regeling van de invordering der belasting van nalatige betalers is m.m. nagenoeg gelijk aan die, vervat in de artt. 258 (291)
e. v. der gemeentewet1). De plaats van den „(gemeente)ontvanger"
in die artikelen wordt voor de provinciale belastingen ingenomen
door „den met de invordering belasten ambtenaar". Ook al was
de functie van rekenplichtig provinciaal ambtenaar behouden
gebleven, dan nog zou hij voor de inning der provinciale belastingen
niet hebben kunnen optreden, daar deze ambtenaar slechts kashouder der provincie en niet haar ontvanger in den zin der gemeentewet was.
Blijkens art. 12(iqiuittuordecies zijn voor de provinciale belastingen van toepassing de bepalingen omtrent de vervolgingen opgenomen in de wet van 22 Mei 1845, S. 22, op de invordering van
's Rijks directe belastingen, zooals zij bij latere wetten is gewijzigd,
met uitzondering van art. 17. Van toepassing zullen naar onze
meening mitsdien moeten worden geacht de artt. 7, 9, 10, 13, 14,
146is, 15, 16, 18, 19 en 21 der wet van 1845. Art. 12 echter, handelende over den voorrang van 's Rijks schatkist en niet over
vervolging, is dus niet van toepassing, zoodat de provinciale belasting niet preferent is 2 ).
De beteekening van stukken en de tenuitvoerlegging van dwangbevelen geschieden volgens art. I26quindecies door een ambtenaar, daartoe door Gedeputeerde Staten aan te wijzen. Naar de
Minister in zijne memorie van antwoord naar aanleiding van een
desbetreffende vraag opmerkte, zijn hier bedoeld de Gedeputeerde
Staten van de provincie, voor welke de te innen belasting bestemd
is. Een dergelijke opvatting is niet in overeenstemming met de
practijk van de gemeentewet, bevestigd door den H. R. bij arrest
van 17 Juni 1926. Op grond van dit arrest zou o. i. de deurwaarder,
in de eene provincie door Gedeputeerde Staten aangewezen, ook
bevoegd zijn tot beteekening enz. van een dwangbevel, uitgevaardigd door den betrokken ontvanger in een andere provincie. Toch
hebben beide opvattingen haar practische bezwaren, de eerste
') Dezo wet geeft een omschrijving van het recht van parate = dadelijke, gereode
executie.
') Verg. ook art. 1183 B.W. en het arreet van den H. R. van 10 Februari 1871. Do
opcenten zijn wel preferent (art. 21 wet 1815, S. 22).
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van wege de hooge kosten, verbonden aan de uitzending van een
deurwaarder naar een plaats buiten de provincie op grooten afstand, de andere, daar niet elke provincie een provincialen deurwaarder heeft aangewezen.
Evenals in de gemeentewet en in de wet van 1845, S. 22 (sedert
gewijzigd) is, sinds 1927, in de provinciale wet een bepaling opgenomen omtrent de verjaring van belasting. Ook de provinciale
belasting zal zijn verjaard, indien zij niet binnen drie jaren, te
rekenen van het tijdstip, waarop zij verschuldigd of waarop de
laatste acte van vervolging beteekend was, werd ingevorderd
(art. 126sedecies).
I n aansluiting aan de verjaring van de vorderingen van de
provincie op haar belastingdebiteuren plaatsen wij hier nog enkele
aanteekeningen omtrent de verjaring van de vorderingen ten laste
van de provincie, dus van hetgeen door de provincie zelf verschuldigd is. Voor deze verjaring zijn sinds eenige jaren met intrekking
van art. 125 der provinciale wet nieuwe voorschriften gegeven,
nl. bij de wet van 1924, S. 482, regelende de verjaring van geldvorderingen ten laste van het Kijk, de provinciën, de gemeenten
en de waterschappen.
Vóór dit wetje was krachtens evengenoemd art. 125 voor de
verjaring van de vorderingen ten laste der provincie van toepassing de wet van 1815, S. 51: de vorderingen, niet ingediend
binnen zes maanden, volgende op het jaar, waarover zij liepen,
werden gehouden voor verjaard en vernietigd. De wet van 1815
beoogde dus te zorgen, dat de begrootingsdienst tijdig kon worden
afgesloten. Zij was echter, gelijk wij zagen, slechts van toepassing
op vorderingen, voor welker betaling declaraties gebruikelijk waren,
zoodat voor vorderingen, waarvoor geen declaraties behoefden te
worden ingediend, het doel der wet niet bereikt werd. Evenmin
geschiedde dit voor de vorderingen, waarvoor wel declaraties op
tijd waren ingediend, doch die daarna, hoewel gemandateerd,
onbetaald bleven. Al deze vorderingen toch waren onderworpen
aan de gewone, meestal langere verjaringstermynen van het B. W.
Daarom werd in 1922 1 ) een nieuwe wettelijke regeling voorgesteld. In tegenstelling met de wet van 1815 zou de regeling
') Zie Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1921/22, nr. 463.
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alle vorderingen ten laste vun het Rijk, de provinciën enz. omvatten. Deze en ook de betalingsstukken zouden moeten zijn opgevorderd resp. aangeboden binnen een termijn van 3 resp. 5 jaren,
waarna zij definitief zouden zijn vervallen. De 3 en 5 jaren waren
dus déchéance-termynen, d. w. z. verval- of fatale termqnen,
waarbij in tegenstelling met een verjaringstermijn het recht tot
vorderen vanzelf na den bepaalden termijn ophoudt te bestaan
als zijnde slechts voor dien bepaalden termijn toegekend 1 ). Aan
den zoo langen verjaringstermijn van b.v. 30 jaren zou met deze
wettelijke regeling dus een einde komen.
Bij de schriftelijke behandeling kwam de Minister op zijn eerste
voorstel terug. Hij achtte het toen met de Algemeene Rekenkamer
principieel juister, dat door het stellen voor vorderingen ten laste
van het Rijk enz. van een korten verjaringstermijn meer aansluiting
gezocht werd aan de beginselen van het burgerlijk recht, „waaraan
ook de Staat zich in aangelegenheden van privaatrechtelijken aard
zooveel mogelijk dient te onderwerpen" 2 ). Met een nader voorstel
van wet in dezen zin hebben de Kamers zich vereenigd. Het is
geworden de wet van 1924, S. 482.
Ingevolge art. 1 dezer wet verjaren thans de rechtsvorderingen
ter zake van geldschulden ten laste van het Rijk, de provinciën,
de gemeenten en de waterschappen e. d., met afwijking van art.
2004 van het B. W., in elk geval door verloop van 5 jaren na
31 December van het jaar, waarin de schuld opvorderbaar is
geworden, tenzy zij reeds ingevolge de bepalingen van het B. W.
aan een kortere verjaring onderworpen waren s ). Bedoeling van
deze regeling is dus niet een tijdige afsluiting van den dienst,
doch een tijdige afwikkeling van de ten laste van het Rijk, de
provinciën enz. loopende verbintenissen. Gevolg ervan is ook, dat
de afgegeven betalingsstukken niet meer aan een eigen verjaringstermijn onderworpen zijn. De desbetreffende vorderingen verjaren
na 5 jaren, als boven gezegd, en gelijk de declaratie de verjaring
stuit (zie art. 1, 2e lid), waarna de 5 jaren opnieuw beginnen te
loopen, zoo zal ook het afgeven van een betalingsstuk de verjaring
') Zie
biz. 471,
blz. 273
*) Zie
·) Zie
en 2024

VEKOENS—OPPENHEIM: Schets Nederiandsch Burgerlijk Recht, 1921, deel III
en VAN BONEVAL FAUKE: Het Nederiandsch Burgerlijk Procesrecht, 18Θ3, deel I
e. v.
Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1922/23, nr. 99.
ook laataten volzin ran het 2e lid тап art. 1 der wet van 1924: verg. artt. 2013
B.W.
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der vordering overeenkomstig art. 2019 В. W. nogmaals, in het
algemeen voor de laatste maal, stuiten 1 ).
Onder de wet van 1924 vallen niet de vorderingen wegens rente
en aflossing van geldleeningen en wegens pensioenen, gelijk art. 2
van de wet bepaalt. Voor de verjaring van renten en aflossingen
van provinciale leeningen en van pensioenen ten laste der provincie
gelden dus de regels van het gemeene recht: in casu dus voor de
aflossingen art. 2004 B. W. en voor renten en pensioenen art. 2012
(laatste lid der opsomming) B. W., tenzij in het provinciaal leeningsplan, dat deel uitmaakt van den inhoud der overeenkomst
van geldleening tusschen provincie en geldschieter, en in de pro
vinciale pensioensverordening déchéance-termijnen zijn opgenomen 2 ).

Tot slot van ons historisch overzicht van het provinciale financiewezen bespreken wij nu nog de beide jongste wijzigingen daarin.
Zij zijn van 1929 en 1932 en hebben dit eigenaardige, dat zij
niet werden aangebracht als noodig of wenschelijk in het belang
van het provinciaal huishouden — zij beteekenden zelfs een verlies
voor de provinciale kas — doch enkel een gevolg waren van het
totstandkomen van maatregelen in anderer belang.
Zoo is de nieuwe regeling van de financieele verhouding tusschen
het Rijk en de gemeenten bij de wet van 15 Juli 1929, S. 388,
oorzaak geweest, dat de provincie de bevoegdheid verloor om opcenten te heffen op de personeele belasting, welke opcenten zij gedurende meer dan een eeuw genoten had 3 ). De wet van 1929, S. 388,
achtte het noodig de opbrengst der personeele belasting voortaan
ten goede te doen komen aan de gemeenten, aan iedere gemeente,
wat binnen haar gebied is geheven. Zelfs hebben deze laatste de
bevoegdheid gekregen om bij plaatselijke verordening voor de
heffing dier belasting regelen te geven met afwijking (op verschillende punten) van die der wet. Daar de gemeenten de personeele
') Zie art. 1, 2e lid, der wet van 1924.
') Het leenlngsplan kan ook verjaringstermijnen bevatten, die korter rtJn dan die
van het B. W.
') Zie schrapping letter b, in art. 12йЫа der provinciale wet door art. 33 der wet van
1929, S. 388. Tengevolge van deze schrapping werden c, d en e In art. 12вЪІ8 reep. b, с
en d. Verzuimd werd echter de noodlge wijziging aan te brengen In de artt. IWeexies
en iZBnoviee, laatste lid.
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belasting dus naar plaatselijke behoeften zouden kunnen vervormen en er als het ware een eigen gemeentelijke verteringsbelasting
van zouden vermogen te maken, kon de provinciale opcentenheffing op de personeele belasting in haar bestaanden vorm bezwaarlijk behouden blijven.
De provincie ziet zich thans — en dat in een tijd, dat de opbrengst der inkomsten- en vermogensbelasting den zwaren druk
der malaise weerspiegelt — beroofd van een harer beste bronnen
van inkomst, die van jaar tot jaar een aanzienlijk aceres te zien
had gegeven. Daarbij komt, dat een verteringsbelasting (wat de
Rijks personeele belasting was) naar de gangbare meening in een
goed belastingstelsel, dus ook in dat der provincie, toch eigenlijk
niet mag ontbreken. In 1905 bij de herziening van het provinciaal
belastingstelsel hadden de opcenten op de personeele belasting in
dat stelsel dan ook een bepaalde, wel overwogen plaats, zooals
wij zagen. Ook van het gemeentelijk belastingstelsel, speciaal juist
na de wijziging ervan door de wet van 1929, S. 388, maakt de
verteringsbelasting een voornaam onderdeel uit.
Daarenboven is als gevolg van de schrapping van de opcenten
op de personeele belasting het in 1905 opgezette systeem geheel
verdwenen 1 ). In dat systeem had elke opcentenheffing hare bepaalde plaats, bestond tusschen de verschillende opcenten een
bepaalde band, een rangorde. Sinds de wet van 1929 kan de provincie opcenten heffen op de grondbelasting en tegelijkertijd op
de vermogensbelasting en inkomstenbelasting. Zij kan zich ook
alleen bepalen tot opcenten op de vermogens- en inkomstenbelasting, of zelfs, in theorie tenminste, alleen tot opcenten op
de grondbelasting. De vroegere rangorde bestaat niet meer. Alleen
is gebleven de regel, dat de opcenten ongebouwd niet lager mogen
zijn dan die op het gebouwd en dat de opcenten op de vermogensen die op de inkomstenbelasting in aantal aan elkaar gelijk moeten
zijn.
Dat niettegenstaande dit alles de opcenten op het personeel
uit het provinciaal belastingstelsel verdwenen nagenoeg zonder
eenige toelichting, heeft terecht de aandacht getrokken. Zonder
meer werd tot goedmaking van het te lijden verlies „een iets ruimere
') Zie sohiapping van art. 126qualer en wijziging van art. 126auin4utee, Ie en 2e lid,
der provinciale wet door de artt. 34 en 35 der wet van 1929, 9. 388.
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bevoegdheid tot het heffen van andere opcenten" gegeven door
het maximum der te heffen opcenten op de vermogens- en inkomstenbelasting van 25 op 40 te brengen (art. 126qmnqmes).
Ten gevolge van genoemde wet van 1929, S. 388, moest ook
art. l26novies der provinciale wet nog verandering ondergaan,
die echter meer van administratieven aard was.
De toepassing van de wet van 1929 maakte het om verschillende redenen noodig art. 20 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259,
te herzien in dier voege, dat gebroken werd met het aloude systeem
van verantwoording in de Rijksrekening van het bruto-kohierbedrag der hoofdsom met aftrek daarvan van alle nog niet-ontvangen posten en van alle daarbij behoorende opcenten. Het bedrag
der nog niet ontvangen opcenten werd nl. toch aan de betrokkenen
(provinciën, enz.) uitgekeerd en later, zoo de opcenten werkelijk
om een of andere reden niet door het Rijk geïnd werden, wederom
van die provinciën enz. teruggevorderd (aandeel der provinciën
enz. in de z.g. kwade posten). In plaats nu van dat bruto-systeem
van uitkeering van opcenten kwam bij de wet van 14 Juni 1930,
S. 245, het netto-systeem, d. w. z. uitkeering van de zuivere
opbrengst der opcenten met verantwoording in de Rijksrekening
van de zuivere hoofdsom zonder aftrek van opcenten, als bovenbedoeld. Terugvordering van het aandeel der provincie enz. in de
kwade posten verviel hiermede 1 ).
Hoewel van het bruto-systeem nimmer in de provinciale wet
gewaagd was, is daar (art. 126nomes) in 1930 van het nieuwe
stelsel der netto, zuivere uitkeering wel melding gemaakt. Blijkbaar bedoelt men met de nieuwe bepaling 2) de netto-uitkeering
te dekken voor zooverre deze een afwijking zou zijn van den
algemeenen regel van art. 126, dat door het Rijk ontvangen gelden
vóór het einde der volgende maand aan de provincie worden
uitgekeerd.
Te gelijker tijd veranderde men in 1930 nog den aanhef van
art. l26novies. Daar is nu niet meer voorgeschreven, dat de
invordering der provinciale opcenten door de Rijksambtenaren
*) Voor de terngbetaling van de nog loopende kwade posten bevat de wet van 1930
een bepaling in art. IX. De daar bedoelde regeling van den Minister van Financiën Ie
van 23 October 1930, nr. 55. Die, bedoeld In art. 126novies der provinciale wet, is van
denzelfden datum en nummer.
') Vere. art. 263 (296) der gemeentewet, waar de netto-uitkeering moest vermeld
worden, daar zij van de vroeger aldaar vermelde wijze van uitkeering zou afwijken.
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zal geschieden „op dezelfde wijze" als de hoofdsom. De cursief
gedrukte woorden zijn in 1930 op dezelfde wijze uit het artikel
verdwenen als ze er in 1905 in gekomen zijn nl. zonder eenige
toelichting. Zij waren in laatstgenoemd jaar door de Regeering,
zooals wij reeds opmerkten, ten overvloede ingelascht en hun
verdwijnen levert geen moeilijkheden op, daar de invordering der
provinciale opcenten immers nog op andere wijze veilig is gesteld,
nl. door art. 21 (vroeger 24) der wet van 1845, S. 22, aangevuld
bij de wet van 1911, S. 248. Zelfs vragen wij ons af, of sinds de
wet van 1927, S. 388, de invordering der achterstallige provinciale
opcenten ook nog niet beveiligd wordt door de toen nieuw toegevoegde artt. l26duodecie8 e. v . 1 ) . Wel noemde de Regeering in
hare toelichting op de artikelen het gegeven recht Van parate
executie van beteekenis voor de provinciale belastingen, andera
dan bij wijze van opcenten geheven, doch de artt. l2Qduodecies e. v.
zelf spreken van provinciale belastingen in het algemeen zonder
onderscheid te maken tusschen opcenten en andere.
Evenmin als de wijziging van 1929 was die van 1932 in het
belang van het provinciale huishouden. De laatste had ten doel
vermindering van de Rijksuitkeering aan de provinciën ex art. 72
van de wet van 1905, op verhooging waarvan de provinciale besturen juist al jaren hebben aangedrongen.
Krachtens art. I I van de wet van 18 Maart 1932, S. 104, zal
deze uitkeering tijdelijk, voor een tijdvak van drie jaren, worden
verminderd met een bedrag, dat gelijk staat met drie procent
van de wedden en loonen over 1931 van het vaste personeel der
provincie. I n twee gevallen blijft voor de zwaarder belaste provinciën de vermindering achterwege (zie 2e en 3e lid van het
artikel). Nadere uitvoeringsvoorschriften zijn gegeven bij K. B.
van 18 April 1932, S. 166.
Eene bespreking van de strekking dezer wetsbepaling ligt buiten
het kader van onzen arbeid. Wij vermelden haar slechts volledigheidshalve en stippen alleen aan, dat wij de meening, bij de beraadslaging in de Kamer zoo dikwijls geuit, als zou de uitkeering
ex art. 72 van de wet van 1905 een zoodanig karakter hebben, dat
van een vermindering daarvan eigenlijk geen sprake kan zijn,
') Het recht van voorrang valt niet onder deze artikelen.
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niet kunnen onderschrijven. In deze uitkeering toch kan naar
onze meening, zooals wij hiervoor hebben betoogd, geen afkoopsom
gezien worden. Die uitkeering is o. i. inderdaad zonder meer een
subsidie in de kosten van het provinciaal bestuur (zij had zelfs
in overeenstemming met het doel, waarvoor zij gegeven werd, een
tijdelijk subsidie moeten zijn), en kan dus evengoed worden verminderd als elke andere door de overheid niet-contractueel toegekende bijdrage.
Hiermede is de wetsbepaling echter niet gerechtvaardigd. Ook
ons komt het voor, dat het middel, door de Regeering aangewend
om tot verlaging der salarissen te komen, in elk geval wat de
provinciën aangaat, om meer dan één reden ondeugdelijk is.
Eerstens, omdat tusschen het bedrag der Rijksuitkeering en het
totaal der provinciale wedden in het geheel geen evenredigheid
bestaat, daar die uitkeering destijds alleen is gebaseerd op de
(toenmalige) jaarwedden van Gedeputeerde Staten, den griffier
en de griffie-ambtenaren en de kosten der provinciale griffie.
Tengevolge hiervan werkt de vermindering van drie procent voor
de verschillende provinciën geheel ongelijkmatig. Zoo moet de
provincie met veel personeel1) van de uitkeering, die om historische reden voor de onderscheidene provinciën niet zoover uit
elkaar loopt, een bedrag missen onevenredig groot in vergelijking
met het totaal bedrag der uitkeering. Dan ook brengt vermindering van de uitkeeringen aan de provinciën, die voor alle te
zamen slechts 6 % ton bedragen, geen verlichting voor 's Rijks
schatkist van eenige beteekenis. De Regeering heeft steeds ontkend, dat salariskorting het eigenlijke doel van het wetje van
1932 zou zijn. Juist echter uit het betrekken in die wettelijke
regeling van de zoo geringe Rijksuitkeeringen aan de provinciën
blijkt, wat werd nagestreefd.

') De provincie b.v., die behalve baar griffie- een groot waterstaatepersoneel en een
of meer provinciale bedrijven (niet in den vorm eener N. V.) heeft.
14

KORTE SAMENVATTING.
Wij zullen thans trachten het verhandelde in het Не, ІПе en
IVe hoofdstuk in enkele zeer beknopte gedachten samen te vatten.
Hoewel de G. W. van 1814 autonome provinciën instelde, onthield zij fian die lichamen uit vrees voor een terugkeer der vroegere
souvereiniteit de bij de autonomie behoorende eigen financiën.
De kosten van het provinciaal bestuur kwamen ten laste van de
¿ftao&begrooting.
De G. W. van 1815 huldigde hetzelfde beginsel als die van 1814
met twee uitzonderingen nochtans, vervat in de artt. 150 en 219
der G. W., die de vrucht waren van het streven der Belgische
leden van de Herzieningscommissie naar meer decentralisatie in
het waterstaatsbestuur. Ingevolge art. 150 kon de provincie met
Koninklijke goedkeuring op eigen kosten werken van provinciaal
belang aanleggen en onderhouden, terwijl art. 219 den Koning
de bevoegdheid gaf waterataatswerken meer van locaal dan van
Ryksbelang in beheer bij de provinciën over te brengen met aanwijzing voor haar van de noodige middelen ter bekostiging. Aan
deze beide grondwettelijke bepalingen werd uitvoering gegeven
bij K. B. van 17 December 1819, nr. 1, en dat van 9 April 1820,
nr. 133 (later gewijzigd). Tot dekking der kosten van een en ander
kregen de Staten de baten en inkomsten van alle overgedragen
werken (weggelden, tollen, brug- en sluisgelden enz.), die zoo
noodig verhoogd mochten worden, en verder nog bepaalde sommen
uit 's Rijks kas. Bij ontoereikendheid van deze middelen konden
nog b.v. opcenten op de Rijksbelastingen geheven worden. Jaarlijks werd van inkomsten en uitgaven een begrooting opgemaakt
(de z.g. provinciale waterstaatsbegrooting) en ook rekening en
verantwoording gedaan. In zooverre kon men nu spreken van
provinciale financiën. Een eigen kas had de provincie niet. De
gelden bleven in handen en onder beheer van een Rijksambtenaar.
Naast de regeling van de Grondwet — en o. i. in strijd
daarmede — kwam art. 14 van de wet van 1821, S. 9, on-
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danks grooten tegenstand in de Kamers, nog een andere stellen.
Behalve de fondsen voor bedoelde waterstaatswerken zou elke
provincie voortaan ook nog de beschikking erlangen over de
opbrengst van 6 te haren behoeve geheven opcenten op de grond
en personeele belasting om daarmede te bekostigen de uitgaven
van enkel provinciaal belang en van die onderwerpen, welke ter
bezuiniging en vereenvoudiging in de administratie op haar gedemandeerd waren (de z.g. kleine justitiekosten, enkele kosten van
het onderwijs, van het armwezen enz.). Ook voor de uitgaven
van art. 14 zou een begrooting worden opgemaakt, zoodat de
kosten van het provinciaal bestuur over drie begrootingen zouden
zijn verdeeld: de jaarwedden van den Gouverneur, Gedeputeerde
Staten, griffier en griffiepersoneel, bureaukosten enz. op de Staatsbegrooting(en), de kosten van werken en wegen op de provinciale
waterstaatsbegrooting en de kosten van art. 14 van de wet van
1821 op een afzonderlijke begrooting. Op deze laatste kwam in
de practijk het meerendeel der provinciale bestuurskosten. De
Staatsbegrooting bevatte slechts een gedeelte der kosten van het
provinciaal bestuur, de bestuurskosten in engeren zin, ofschoon
volgens het stelsel der G. W. de Staatsbegrooting, behoudens het
bepaalde bij de artt. 150 en 219 der G. W., alle kosten van het
provinciaal bestuur moest bevatten.
Ter uitvoering van genoemd art. 14 werd aanvankelijk in 1822
een model vastgesteld voor een „provinciale begrooting van uit
gaven uit de 6 opcenten te bestrijden". Het was een begrooting
enkel van uitgaven. By К. В. van 7 April 1823, nr. 97, werd na
eenigen strijd tusschen enkele departementen onderling inge
steld een algemeene provinciale begrooting van inkomsten en
middelen en uitgaven en behoeften, die dus in tegenstelling
met het eerste model ook de inkomsten zou bevatten en
waarin zich tevens oploste de z.g. provinciale waterstaatsbegroo
ting, zoodat men in de plaats van het drie- het twee-begrootingenstelsel kreeg.
Een bepaald, vast model gaf het K. B. van 1823 nog niet. Dit
vaste model werd eenige jaren later ingevoerd bij K. B. van 22 Juli
1826, nr. 87, dat verder de noodige voorschriften gaf omtrent de
inrichting van de provinciale begrooting, de totstandkoming ervan
en haar beheer. Dit К. В., dat voor het eerst werd toegepast ten

212
aanzien van de provinciale begrooting voor het jaar 1828, bleef
in stand tot de invoering van de provinciale wet.
Art. 14 van de wet van 1821, S. 9, schonk dus aan de provinciën
eigen financiën en een eigen begrooting. Een eigen provinciale kas
werd ook toen nog niet ingesteld, omdat de reglementaire verordeningen, behoorende bij het K. B. van 17 December 1819, nr. 1
— o. i. ten onrechte — van toepassing werden verklaard op het
beheer der fondsen van art. 14. Erger was, dat met de eigen
financiën de provincie volstrekt geen financieele zelfstandigheid
erlangde. Evenals bij de kosten van het provinciaal bestuur, op
de Staatsbegrooting uit te trekken, hing ook bij de raming van
de kosten op de algemeene provinciale begrooting alles af van de
goedkeuring des Konings. Als en zooals de Koning het wilde,
werden ook op de eigen provinciale begrooting de verschillende
posten vastgesteld. Men houde in het oog: de algemeene provinciale
begroeting was geen credietgeving van de Staten aan het uitvoerend
gezag, de Gedeputeerde Staten, doch van den Koning aan het
provinciaal bestuur, de Staten. „De Koning bepaalde het gebruik
der β opcenten" aldus de memorie van toelichting op art. 14 der
wet van 1821. De Staten waren slechts de administrateurs des
Konings.
De verschillende hiervoor genoemde K. Bn. betreffende de alge
meene provinciale begrooting hadden tevens de provinciale comp
tabiliteit geregeld. Het K. B. van 7 April 1823, nr. 97, verklaarde
de voorschriften van comptabiliteit, vervat in de reglementaire
verordeningen, behoorende bij het K. B. van 17 December 1819,
nr. 1, voorloopig ook van toepassing op de algemeene provinciale
begrooting. Het K. B. van 22 Juli 1826, nr. 87, handhaafde die
toepasselijkverklaring met toevoeging van verschillende nieuwe
voorschriften. Evenals voor de vroegere provinciale waterstaatsbegrooting gold dus voor het beheer der algemeene provinciale
begrooting het preventieve comptabiliteitsstelsel, d. w. z. geen be
taling ten laste dier begrooting vóórdat de wettigheid ervan door
de Algemeene Rekenkamer was vastgesteld. De ordonnateurs dier
begrooting, de Staten, hadden dus later aan den Koning geen
verantwoording te doen omtrent die wettigheid. Wel had na afloop
van het dienstjaar de beheerder van de provinciale kas, de administrateur van 's Rijks schatkist, rekening af te leggen van zijn
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beheer (te beginnen voor het dienstjaar 1828 in drie tempo's).
Deze rekening werd ter voorloopige verevening overgelegd aan
de Staten en vervolgens ter finale sluiting aan de Algemeene
Rekenkamer ingezonden. De finale sluiting beteekende voor den
beheerder de ontheffing.
Ten einde den Staten althans in dit opzicht meer vrijheid en
zelfstandigheid te geven werd (als eenige vrucht van het voorschrift van het Koninklijk bevel van 1 Maart 1831, nr. 14) bij
K. B. van 20 Juni 1833, nr. 34, te beginnen voor het jaar 1834,
op het voorbeeld van hetgeen voor de gemeentebesturen gold,
het preventieve comptabiliteitsstelsel vervangen door het repressieve. Wat tien jaren geleden in strijd met den geest van art. 14
der wet van 1821, S. 9, was geoordeeld — invoering van het repressieve stelsel — werd thans met dien geest in overeenstemming
geacht. Ten gevolge van het K. B. van 1833 veranderde, gelijk
wij hebben betoogd, het karakter van de rekening van den administrateur van 's Rijks schatkist van de provinciale inkomsten
en uitgaven. Immers toen werd voortaan bij het onderzoek dier
rekening ook de wettigheid der bevolen uitgaven nagegaan en
kwam door de finale sluiting dier rekening door de Algemeene
Rekenkamer ook meteen de wettigheid der gedane uitgaven vast
te staan.
Behalve een eigen begrooting heeft art. 14 van de wet van 1821,
zooals wij zeiden, de provincie ook eigen belastingen geschonken.
Maar art. 14 was ook de aanleiding tot het scheppen van nog
meer belastingen voor de provinciën. Immers, toen reeds spoedig
bleek, dat de opbrengst der β opcenten niet voldoende was voor
de verschillende uitgaven, waarvoor men de provinciën had geplaatst, werden bij besluit der Staten onder goedkeuring des Konings geleidelijk andere belastingen dan de 6 opcenten in het
leven geroepen. Er werd dus gehandeld alsof er in de G. W. ten
aanzien der provinciën geschreven stond, wat art. 158 der G. W.
voor de gemeenten had bepaald: „Geene (andere) provinciale belastingen kunnen worden ingevoerd zonder voorafgaande goedkeuring des Konings".
Zoo hadden de provinciën een eigen begrooting en eigen belastingen erlangd, zooveel mogelijk in den geest van het bepaalde
voor de gemeentebesturen ondanks het groóte verschil in grond-
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wettelijk recht ten aanzien van de financiën dier beide lichamen.
Doch al werd voor de provinciën de grondwet op zijde gezet,
evenmin ab de gemeenten erlangden zij onder de G. W. van 1815
financieele zelfstandigheid.
Dat de autonomie der provincie onder de grondwetten van
1814 e. v. niet tot haar recht kwam, werd geweten aan de gebrekkige regeling harer financiën. De provincie ontbrak het aan
financieele zelfstandigheid. In 1848 wilde men op dit punt verbetering brengen. De G. W. gaf de algemeene regels en stelde de
uitwerking ervan onder de hoede van den wetgever: het provinciaal
bestuur zou worden beveiligd tegen het centrale Rijksbestuur;
reglementen en Koninklijke besluiten hadden hun plaats in te
ruimen voor den wetgever.
Het bestaande twee-begrootingenstelsel werd door de G. W. van
1848 in eenigszins gewijzigden vorm overgenomen en dus tot grondwettelijke regeling verheven. Tweeërlei begrooting steunde volgens
de voorstellers (oorspronkelijk de Negenmannen) op de gedachte
van de tweevoudige taak van het provinciaal bestuur. De kosten
van het Rijksbestuur der Staten wilde de G. W. op de Staatsbegrooting, de enkel d. i. de zuiver provinciale kosten op de eigen
begrooting der provincie gebracht zien. Toen het grondwettelijk
voorschrift in de provinciale wet moest worden uitgewerkt, werd
in overeenstemming met de mededeeling der Regeering bij de
grondwetsherziening, bepaald, dat ten laste der Staatsbegrooting
zouden zijn de gemengde uitgaven, dat zijn die, welke werden
gedaan deels ten behoeve van het Rijk en deels ten behoeve der
provincie, zooals de jaarwedden van de Gedeputeerde Staten, den
griffier en de ambtenaren ter provinciale griffie. De Staatsbegrooting zou dus meer bevatten dan de in de G. W. genoemde kosten
van het Rijksbestuur in de provincie. Het deel der provinciale
kosten, op de Staatsbegrooting uit te trekken, zou ook van grooteren omvang en dus van meer gewicht zijn dan dat op de eigen
provinciale begrooting te ramen, zoodat de Staten juist over het
grootere gedeelte der uitgaven van de provincie weinig of geen
zeggingsmacht zouden hebben. Dit zou de financieele zelfstandigheid der Staten geenszins ten goede komen. De Regeering van
1850 was die zelfstandigheid trouwens al evenmin als de Regeering
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van 1848 gunstig gezind. Volgens haar moest het provinciaal
budget zooveel mogelijk ontlast worden om het provinciaal belastinggebied binnen zoo eng mogelijke grenzen te kunnen houden.
Deze laatste gedachte had ook de Regeering van 1848 by de
herziening van de grondwet bezield. Ook op het gebied der belastingen zou de provincie geen zelfstandigheid hebben. Elke
provinciale belasting moest door de wet worden bekrachtigd,
zoodat de Staten practisch ook nog voor de dekking der eigen
provinciale uitgaven aan het oordeel van Regeering en StatenGeneraal onderworpen waren. Aan de zekere mate van vrijheid,
die de provincie zich geleidelijk met 's Konings gedoogen op belastinggebied verworven had, kwam in 1848 een einde. Toen in
de Tweede Kamer omtrent art. 129 der G. W. werd opgemerkt,
dat het provinciaal bestuur evenals het gemeentebestuur de bevoegdheid diende te bezitten om binnen de grenzen der wet zijn
eigen belastingen te regelen, daar dergelijke bevoegdheid behoorde
tot het wezen der provinciale zelfstandigheid, antwoordde de
Regeering, dat zij geen fmancieele gelijkheid tusschen provincie
en gemeente, geen derde fmancieele macht in het Rijk wenschte.
De gedachte van 1814 en 1815: beperking van de macht der provincie door beperking harer financiën, was dus nog steeds bij de
Regeeringen levendig.
Ondanks de felle oppositie der Kamer tegen de beginselen der
Regeering op dit punt, werd art. 129 der G. W. — vermoedelijk
om niet het geheele hoofdstuk in gevaar te brengen — toch door
de Kamer aanvaard.
Bij de provinciale wet wist de Regeering nog een andere beperkende bepaling voor de provinciale belastingen door te zetten.
Voor eens en voor al werd de voordracht van accijnzen als provinciale belasting verboden en daarmede voor de betrokken provinciën aan een milde bron van inkomsten een einde gemaakt.
Al werd de gewenschte fmancieele zelfstandigheid due niet voor
de provincie bereikt, toch moet worden geconstateerd, dat t. a. v.
de eigen provinciale begrooting de macht der Staten ontegenzeggelijk heel wat grooter was dan t. a. v. de 6 opcentenbegrooting
van art. 14 der wet van 1821, S. 9. De enkel provinciale begrooting
werd inderdaad door en niet meer voor de provincie opgemaakt.
Daarbij kwam, dat ook onder de G. W. van 1848 de practyk toch
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weer anders was dan het geschreven recht en in tegenstelling met
de bedoeling van G. W. en provinciale wet het zwaartepunt weer
kwam te liggen bij de enkel provinciale begrooting. Want evenals
onder de G. W. van 1816 werden ook na 1848 op de Staatsbegrooting steeds dezelfde, bepaalde uitgaven gebracht als: jaarwedden
van de Commissarissen des Konings, Gedeputeerde Staten, griffier
en griffie-ambtenaren enz. en kwam de rest der provinciale uitgaven
op de enkel provinciale begrooting.
Toen de provinciale wet tot stand was gekomen, behoorde art.
14 van de wet van 1821 te verdwijnen. Voor de „gedemandeerde"
uitgaven was in het nieuwe stelsel geen plaats meer. Wat geregeld
was bij de op art. 14 steunende K. Bn. van 22 Juli 1826, nr. 87,
en 20 Juni 1833, nr. 34, betreffende de algemeene provinciale
begrooting en rekening had opnieuw regeling gevonden in de
provinciale wet en den algemeenen maatregel van bestuur van
22 Augustus 1850, S. 52. Ook de comptabiliteit was in die wet
ondergebracht. Het repressieve stelsel werd behouden, doch juister
geregeld. Administratief en geldelijk beheer werden beter ondergescheiden en gescheiden: het laatste bleef in de practijk (tot 1926)
in handen van een Rijksambtenaar. Niettemin erlangde de provincie haar eigen kas. De Algemeene Rekenkamer zag haar taak
ten aanzien van de provinciale financiën gewijzigd. Voortaan zou
slechts de kasbeheerder der provincie aan haar rekenplichtig zijn
en zou de Kamer slechts de cijfers van de provinciale rekening
deugdelijk verklaren.
Ook de automatische heffing der 6 opcenten op de gronden personeele belasting, zooals art. 14 van de wet van 1821 die
had ingesteld, paste niet meer bij het nieuwe recht. Elke provincie
zou voortaan telkens met machtiging van den wetgever heffen
wat zij volgens de enkel provinciale begrooting noodig had, hetzij
meer hetzij minder dan 6 opcenten op de grond- en personeele
belasting. Zelfs al gedurende het overgangstijdvak tusschen de
inwerkingtreding van de G. W. 1848 en die van de provinciale
wet werden met het oog op de rechtszekerheid ook de bestaande
provinciale belastingen, steunende op Koninklijk goedgekeurde
Statenbesluiten, vervangen door belastingen met machtiging van
den wetgever.
Opcenten op de grond- en personeele belasting vormden ook
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na 1848 met de retributies het overgroote deel van de provinciale
inkomsten. Slechts enkele provinciën hebben daarnaast nog andere
belaetingvormen gekozen, die gedurende längeren of korteren tijd
in stand bleven (een veebelasting, een hondenbelasting en een
paardenbelasting).
Wat door de G. W. van 1848 wegens den tegenstand der Regeering voor de provincie niet bereikt werd: regeling van de financiën der provincie in den geest van die der gemeente, werd in
1887 andermaal nagestreefd. Het bepaalde in de G. W. omtrent
de gemeentefinanciën werd door de Herzieningscommissie als voorbeeld genomen voor de gewenschte regeling der provincie. Geen
twee begrootingen voor de provincie evenmin als voor de gemeente.
Het systeem, in 1815 als een reactie op de denkbeelden van 1814
schoorvoetend in de grondwet opgenomen, in 1821 in strijd met
de G. W. verder uitgebreid en in 1848 grondwettelijk gesanctionneerd, zou hiermede worden losgelaten. Voor de gemeente komen
de kosten van de uitvoering der Rijkswetten evenzeer ten laste
van de ééne begrooting als alle andere kosten van het bestuur
der gemeente. Tot dekking van beide kosten worden de gemeentelijke belastingen geheven. Zóó moest het ook voor de provincie
zijn. En ook moest voor de provinciale belastingen de wet algemeene regels geven juist als voor de gemeentebelastingen en met
inachtneming dier algemeene regels moest de provincie zelf, zonder
tuBschenkomst telkens van den wetgever, haar eigen belastingen
kunnen heffen.
Inderdaad werden de financieele bepalingen omtrent de provincie overeenkomstig de bedoelingen van genoemde commissie
herzien. Het gewenschte was dus in uitzicht gesteld, doch het duurde
nog verscheidene jaren voor en aleer het grondwettig recht in de
provinciale wet belichaamd werd. Dit gebeurde pas bij de wet
van 1906, S. 72. Toen maakten de begrooting voor het Rijksbestuur
in de provincie (vervat in de Rijksbegrooting) en de enkel provinciale begrooting plaats voor de ééne begrooting der provincie,
die alle hare uitgaven zou bevatten op een paar uitzonderingen
ná (voor de kosten van het gebouw van het provinciehuis b.v.
zou het provinciaal bestuur afhankelijk blijven van de Staatsbegrooting). Toen (in 1905) kreeg de provincie ook haar eigen
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belastingstelsel in den geest van het gemeenterecht. Welke belastingen de provincie met Koninklijke goedkeuring heffen mag,
werd geregeld in de provinciale wet.
Met de wet van 1905 was de verlangde gelijkstelling van provincie en gemeente wat de financiën aangaat, de financieele zelfstandigheid der provincie, de vrije regeling van het provinciaal
huishouden zonder tusschenkomst telkens van den Rijkswetgever,
verkregen. (De wet van 1927, S. 388, voerde het beginsel van
1905 verder door.) De derde financieele macht in het Rijk, door
zoovelen van 1814 af gevreesd, had haar intrede in ons Staatsrecht gedaan. Bijna een eeuw was noodig geweest om die vrees
te overwinnen en het denkbeeld der financieele zelfstandigheid,
zonder welke de autonomie niet tot haar recht komt, te verwezenlijken.
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STELLINGEN
1. De bepaling in de weggeldverordening der provincie Noord-Brabant, dat voor de belasting, door
een minderjarige verschuldigd, ook zijn wettelijke
vertegenwoordiger aansprakelijk is alsof deze zelf
was aangeslagen, is in strijd met het burgerlijk recht.
2. Indienstneming door de gemeente van den geneesheer, belast met de armenpraktijk, op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht overeenkomstig
de bepalingen, bedoeld in art. 134, 2e lid, der Ambtenarenwet 1929, verdient de voorkeur boven zijne aanstelling tot ambtenaar. Echter laat art. 37 der Armenwet het civielrechtelijk dienstverband in deze niet toe.
3. Het raadslid, dat middellijk of onmiddellijk deel
neemt aan leveringen ten behoeve van het burgerlijk
armbestuur zijner gemeente, handelt niet in strijd
met art. 26 (24) der Gemeentewet.
4. De heffing van leges ter secretarie is niet onderworpen aan den regel van art. 287 (254), Ie lid, der
Gemeentewet.
5. Heffing van leges door de gemeente voor eene
vergunning ingevolge art. 9 der Vogelwet 1912 is
onwettig.
6. De gewijzigde maatschappelijke toestanden maken herziening van het bepaalde in art. 30 der Armenwet noodig. Het belasten toch met de kosten der

ondersteuning van het burgerlijk armbestuur resp.
de gemeentekas van die gemeente, waar de arme zich
bevindt (ten tijde, dat in zijne ondersteuning moet
worden voorzien), is in vele gevallen onbillijk.
7. Artikel 258 (221) der Gemeentewet, dat de
(definitieve) sluiting der gemeenterekening aan Gedeputeerde Staten opdraagt, is niet in strijd met de
Grondwet.
8. In de Provinciale Wet ontbreekt ten onrechte
eene bepaling in den zin van art. 122 (114bis) jo.
art. 261 (224) der Gemeentewet.
9. Evenals de kosten van het gemeentehuis ten
laste der gemeente zijn, behooren de kosten van het
provinciehuis ten laste der provincie te komen.

