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RAPPORT DER COMMISSIE. 

(De vroegere stukken zijn gedrukt onder n*. 1 6 dei-
zitting 1888.) 

Bij besluit fder Tweede Kamer van den 17den Juli 1888 
werd het Verslag der Rekenkamer over 1887, dat den 
14den Mei te voren bij baar was ingekomen, in banden 
eener Commissie gesteld, waarvan de ondergeteekenden 
tot leden werden benoemd. 

Het Verslag is geheel ingericht als vorige verslagen en 
volgt bij de behandeling der verschillende ter spraak ge
brachte punten do volgorde van de artikelen der Instructie 
van de Rekenkamer, vastgesteld bij de wet van "> Uctober 
1841 {Staatsblad n°. 40). 

Ter zijde van het Verslag worden ook nu weer, even
als vroeger, ongeteekende opmerkingen aangetroffen der 
betrokken Ministers, naar aanleiding van door de Reken
kamer geopperde bezwaren of gemaakte aanmerkingen. 

Met deze kantteekeningen zijn do Ministers meestal zeer 
spaarzaam en niet allen maken in gelijke mate van de ge
legenheid gebruik om zich te verantwoorden of nadere 
inlichtingen te geven. Zoo bleven onbeantwoord de vragen : 
of bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken niet met 
minder dan zestien adresboeken van 'sGravenhage kon 
worden volstaan (pag. 3); of niet, ten einde moeilijk te 
weerleggen aanmerkingen van de Rekenkamer te ontgaan, 
door toekenning van schadeloosstellingen en vergoedingen 
zouder verantwoording, de bedragen van door de Kamer 
afgewezen aanvragen toch waren voldaan (pag. 10, 18 
(noot 2), 39 , 74); of het saldo der rekening van geheime 
fondsen niet moet worden teruggestort in do schatkist, ten 
einde vermenging van dienstjaren te voorkomen (pag. 17). 

Talrijk waren de gevallen, waarin de opmerkingen der 
Rekenkamer tot terugneming of vermindering van aan
vragen van betaling leidden (pag. 23, 30, 32, 35, 40/41, 
43). 
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Ter beëindiging van sommige geschillen tusschen de 
Regeering en de Rekenkamer gerezen en bij dit Verslag 
vermeld, was de tusschen komst van de Wetgevende Macht 
noodig (pag. 29, 41), terwijl bij de behandeling in de 
Tweede Kamer van bet IVde hoofdstuk der Staatsbegroo-
ting van 1889 verschillende punten werden aangeroerd , 
die aan het Verslag der Rekenkamer waren ontleend, u. a. 
de kostbare fout bij de eerste inrichting der verwarmings
toestellen in de strafgevangenissen te Arnhem en Breda 
begaan (pag. 2); de zware reparatie aan een splinternieuw 
dak op de cellulaire gevangenis te Groningen (p.43); bet 
toekennen eener toelage boren bet pensioen aan een eervol 
ontslagen hoofdambtenaar (p. 24). 

Het batig saldo raii bet zoogenaamde Veefoads ad 
f 8 071.206, een overblijfsel van de wet van 30 Mei 1840 
{Staatsblad n°. 10), werd in 's Rijks schatkist gestort en 
dit afzonderlijke fonds daarmede eindelijk ten grave gebracht 
(pag. 70). 

Overigens levert bet Verslag op bijna elke bladzijde bet 
bewijs van de zorg en nauwgezetheid , waarmede de Reken
kamer het financieel beheer der onderscheiden Ministers 
controleert, hen dikwijls op vergissingen en onregelmatig
heden heeft moeten wijzen en on handelingen, waarbij 
wetten of verordeningen niet voldoende waren in bet 
oog gehouden. 

De Rekenkamer liet zich te recht van het maken van 
opmerkingen en het weigeren van vereveningen niet weer
houden door de geringheid van het geldelijk bedrag, 
waarop de aanmerking dikwijls betrekking had , en liet 
zich met ontmoedigen door de beschuldiging van vitzucbt 
en bekrompenheid, haar niet zelden door oppervlakkige 
beoordeelaars wegens dergelijke opmerkingen ten onrechle 
voor de voeten geworpen. 

De Commissie stelt voor het Verslag der Algemeeius 
Rekenkamer over 1887 aan te nemen voor kennisgeving 
en afdrukken van dit rapport te zenden aan de hoofden 
van de Departementen van Algemeen Bestuur en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 
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