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Inleiding 

Op 30 mei 1960 overleed de heer E. A. Vermeer, de indiener 
van de motie van orde, op grond waarvan de Commissie Onder-
zoek Militair Aankoopbeleid is ingesteld. 

De commissie wil dit tweede deel van haar verslag aanvangen 
met haar deelneming te betuigen met dit voor het Nederlandse 
politieke leven zo grote verlies. 

Tijdens haar onderzoek is de samenslelling van de eommissic 
gewijzigd. De Voorzitter van de Kamer benoemde op 24 maart 
1959 in de plaats van de heer Visch de heer W. J. G. Peters; 
op 15 juli 1959 in de plaats van de heren C almeyer en Van Dijk 
de heren Van de Wetering en Couzy en op 17 juli 1959 in de 
plaats van de heer Janssen de heer Van Vliet. 

In totaal heeft de commissie 181 informatieve besprekingen 
gevoerd met hen, die len behoeve van het onderzoek inlich-
tingen of adviezen konden geven. 

De commissie wil ten aanzien van de in de hoofdstukken 
van het eerste deel behandelde aangelegenheden, voor zover 
deze aanvullingen behoeven, nog een aantal opmerkingen 
maken. 

Tevens zal zij beschouwingen wijden aan de verhouding van 
de aanschaffende diensten tot de particuliere leveranciers, het 
aankoopbeleid van de voertuigen en onderdelen, de positie van 
de Koninklijke Marechausee voor zover deze van belang is 
voor de hier behandelde materie en ten slotte zal zij een hoofd-
stuk wijden aan de controle op de besteding van 's Rijks gelden. 

I. De politieke leiding van het Ministerie van Defensie 
In haar conclusies op hoofdstuk I van het eerste deel van 

haar verslag heeft de commissie kritiek uitgeoefend op de orga-
nisatic van de politieke leiding, omdat deze naar haar oordeel 
niet was overeenkomstig de wet van 25 januari 1951, Sib. 42. 

In zijn artikel „Politieke verantwoordelijkheid" in het maand-
blad „Socialisme en Democratie" van 6 juni 1959 schrijft mr. 
F. J. Kranenburg: „De COMA geeft uitvoerig aandacht aan 
de moeilijkheden, die zij ten aanzien van het stellen der poIi-
tieke verantwoordelijkheid ondervond van het team- of directie-
stelsel bij het Ministerie van Oorlog. Deze moeilijkheden waren 
door Minister Staf bepaald wel bedoeld.". 

Verder schrijft de heer Kranenburg, dat de creatie van 
Minister Staf „een collectief politiek leiderschap" betekende. 
Nederland kent evenwel deze staatsrechtelijke figuur niet. 

Met belangstelling heeft de commissie ernaar uitgezien, hoe 
bij het optreden van het huidige Kabinet de taakverdeling tus-
sen de Minister en de Staatssecretarissen zou worden. 

De desbetreffende ministenëlc beschikkingen zijn te vinden 
in de Staatscouranten van 24 juni 1959, nr. 119, en van 6 
juli 1959, nr. 127, en luiden: „De Minister van Defensie maakt, 
ter voldoening aan artikel 3 van de wet van 25 januari 1951, 
houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering 
van de ambten van minister zonder portefeuille en van staats-
secretarissen (Stb. 24), het volgende bekend: 

De Staatssecretaris van Defensie, de luitenant-generaal b.d. 
M. R. H. Calmeyer, benoemd bij Koninklijk besluit van 18 
juni 1959 nr. 4, is meer in het bijzonder belast met het vol-
gens de richtlijnen van de Minister voeren van het beleid 
betreffende de Koninklijke landmacht en de Koninklijke lucht-
macht.". 

De aanhef van het andere besluit is hetzelfde. De tweede 
alinea daarvan luidt: 

„De Staatssecretaris van Defensie, de kapitein-ter-zee P. J. 
S. de Jong, benoemd bij het Koninklijk besluit van 25 juni 
1959 nr. 16, is meer in het bijzonder belast met het volgens 
de richtlijnen van de Minister voeren van het beleid betref-
fende de Koninklijke marine.". 

Gelet op hetgeen zij in het eerste deel van haar verslag 
heeft gesteld, op hetgeen de toenmalige Minister voor Defen-
sie in zijn nota van 27 februari 1959 (5450 no. 2) heeft op-
gemerkt en op hetgeen tijdens de behandeling van hoofdstuk 
VIII van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1960 hierom-
trent naar voren werd gebracht, is de commissie van oordeel, 

dat de huidige organisatie van de politieke leiding evenmin 
als de vroegere een duidelijke scheiding van de verantwoor-
delijkheden van de Minister en de Staatssecretarissen maakt. 
Ook nu weer is er sprake van een politieke leiding, waardoor 
het in vele gevallen niet mogelijk zal zijn de politieke verant-
woordelijkheden vast te stellen. 

II. I)c foehoeflebcpaHng voor de verwerving 

In hoofdstuk 11 van het eerste deel van het verslag „de 
organisaties van de aanschaffingsdiensten bij de militaire de-
partementen" heeft de commissie een aantal beschouwingen 
en conclusies gewijd aan de taak. de organisatie en de werk-
wijze van de militaire aanschaffingsdiensten. Hieruit is ge-
bleken, dat met name het Directoraat Materieel Landmacht 
slechts een deel van de werkzaamheden, zij het een belang-
rijk deel, voor de verwerving van militaire goederen verricht. 
Ten aanzien van de behoeftebepaling ligt immers het zwaarte-
punt bij de chef van de generale staf en de daaronder resor-
terende materieelinspecties en basisgroepen. 

Over het geheel der werkzaamheden voor de aanschaffingen 
heeft de toenmalige Minister voor Defensie een onderzoek 
doen instellen door een particulier efficiencybureau. 

Mede aan de hand van het door dit bureau uitgebrachte 
rapport voert de huidige Minister van Defensie een reorganisatie 
van de aanschaffingsdienstcn door. 

Het onderzoek, dat de commissie heeft ingesteld, kan er 
derhalve niet toe leiden, dat zij de Kamer een definitief beeld 
geeft van de taak. de organisatie en de werkwijze van het Direc-
toraat Materieel Landmacht. Het resultaat van het onderzoek 
kan uiteraard wel dienen als vcrgelijkingsbasis. nadat de Mi-
nistcr de Kamer zal hebben medegedeeld welke maatregelen 
hij heeft genomen en hoe hij de organisatie voor de verwer-
ving van materieel heeft ingericht. 

Ten einde deze vergelijkingsbasis zo breed mogelijk te maken, 
wil de commissie het eerste deel van haar verslag op dit punt 
completeren door hier nog een aantal beschouwingen aan de 
behoeftebepalende instanties te wijden. 

Het uitgangspunt van de matericelvoorziening is de organi-
satie van het militaire apparaat. Deze organisatie is neergelegd 
in een troepenplan, dat beoogt te voorzien in een bepaald aan-
tal militairen van een bepaalde graad van geoefendheid en 
voorzien van de benodigde uitrusting. Het troepenplan. dat is 
opgesteld door de chef van de generale staf. geeft in uit-
rustingsstaten aan, welke hoofduitrustingsstukken per troepen-
onderdeel noodzakelijk zijn. Rekening houdende met de voor-
geschreven aantallen in de uitrustingsstatcn. de troepensterkte, 
de gewenste oorlogsreserve, de reeds beschikbare aantallen, de 
in geval van oorlog te vorderen aantallen, de buitenlandse hulp, 
enz. worden de aan te schaffen aantallen berekend. Dit ge-
schiedt door de materieelinspecties op zosenaamde rekenvellen. 

De behocftebepaling van de bij de hoofduitrusting behorende 
reservedelen behoort ook tot de taak van de materieelinsnec-
ties. Zij stellen vast, welke aantallen rescrvedelen op de verschi!-
lende niveaus, in het leger echelons genaamd, aanwezig be-
horen te zijn. 

De aanvullende behoeftebepaling wordt berekend door de 
onder het basiscommando ressorterende eenheden of inrich-
tingen. Zij houdt in de noodzakelijke vervanging van reserve-
delen op basis van het vredesgebruik. 

Een enigszins andere procedure wordt gevolgd, wanneer het 
gaat om nieuwe artikelen. Dan gaat aan de berekening vooraf 
de typebepaling van het nieuwe artikel, waarbij de inspecteur 
van het betrokken wapen zijn mening geeft. De gebruikers-
wensen van de „troep" worden vervolgens door de materieel-
inspecties omgezet in tactisch militair technische eisen. De 
ontwikkeling van nieuwe artikelen is niet de taak van de 
materieelinspecties, maar van het Directoraat Materieel Land-
macht. Het aantal artikelen, waarvoor nieuwe specificaties 
moeten worden gemaakt, bedraagt ongeveer 5 pet. van het 
totale aantal aan te schaffen artikelen. Met andere woorden: 
95 pet. van de aanschaffingen hebben betrekking op artike-
len, waarvan het technische aspect bekend is en waarvan de 
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voorraden regelmatig moeten worden aangevuld. De aanvul-
ling van de voorraden van bestaande artikelen is dus verre-
weg het belangrijkste. 

De opgestelde behoefte-opgaven worden door vier instan-
ties gecontroleerd, t.w. de chef van de generale staf, de zoge-
naamdc kleine commissies, waarin de verschillende organen, 
die met de behoeftebepaling voor een bepaald artikel te maken 
hebben, zijn vertegenwoordigd, het directoraat-generaal en het 
Directoraat Materieel Landmacht. 

De controle door deze vier instanties heeft uitgewezen, dat 
ongeveer de helft van de opgaven van de behocftebepaling, 
zowel van de initiële behoeftebepaling als van de aanvullende, 
foute aantallen bevat. Bovendien blijken nog vele correcties 
noodzakelijk in de stocknummers en in de benamingen. 

Het is duidelijk, dat een niet ontdekte fout in de behoefte-
opgave, waardoor onjuiste aankopen worden gedaan, niet het 
Directoraat Materieel Landmacht kan worden aangerekend. 

De twee belangrijkste oorzaken, waardoor de fouten ont-
staan, zijn het ontbreken van een goede bedrijfsadministratie 
en de gevolgde personeelspolitiek. 

De bedrijfsadministratie geeft geen voldoende inzicht in de 
feitelijke gebruikscijfers, terwijl ook de gegevens over het 
voorraadpeil onvoldoende zijn. 

Door de gevolgde personeelspolitiek worden ongeveer iedere 
drie jaar andere militaire functionarissen voor de hierbedoel-
de taken aangewezen. Het hieruit voortvloeiende gebrek aan 
continuïteit moet wel tot fouten leiden. 

III. De verhouding tot de particuliere industrie 
In hoofdstuk II van het eerste deel van haar verslag heeft 

de commissie de verhouding tot de particuliere industrie alleen 
in institutioneel verband besproken, d.w.z. de verhouding van 
het bedrijfsleven als geheel tot de aanschaffende militaire 
diensten, in de adviesraad voor de militaire produktie. 

In dit hoofdstuk wil de commissie ingaan op de verhouding 
van de aanschaffende diensten tot de particuliere leveran-
ciers. 

a. Enige juridische aspecten. 
De commissie wil eerst een kort overzicht geven van de 

wettelijke bepalingen, waaraan de organen van het Rijk voor 
de uitvoering van werken en de aankoop van goederen zijn ge-
bonden. Artikel 33 van de Comptabiliteitswet 1927 regelt deze 
materie als volgt: 

1. Alle niet in eigen beheer uit te voeren werken en alle 
leveringen, die een vermoedelijke uitgaaf van meer dan f 2500 
ten gevolge hebben, worden in het openbaar aanbesteed. 

2. Nochtans kan door Ons bij gemotiveerd besluit, waarvan 
afschrift wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer, afwij-
king van deze regel, zowel voor verschillende gelijksoortige ge-
vallen, als voor elk bijzonder geval, worden toegestaan. 

3. Overeenkomsten tot bedragen van f 1000 en meer wor-
den schriftelijk aangegaan. 

4. Van alle krachtens openbare aanbesteding gedane gun-
ningen en van alle ondershands afgesloten schriftelijke overeen-
komsten wordt ten spoedigste aan de Algemene Rekenkamer 
kennis gegeven. 

Ondanks de bepaling van lid 1 van dit artikel is ten aanzien 
van de levering van roerende goederen de onderhandse aan-
koop algemene regel geworden. Deze aankoop geschiedt al 
dan niet na concurrenticstclling. 

De kenmerken van aankoop na concurrentiestelling zijn: 
<i. concurrentiestelling door persoonlijke uitnodigingen tot 

mededinging, gericht aan de door de opdrachtgever uitge-
zochte leveranciers: 

h. een waardcbeoordeling van alle elementen in de offer-
ten, waarna de voor de Staat meest voordelige aanbieding 
wordt gekozen. (Dit behoeft niet de aanbieding met de laagste 
prijs te zijn); 

c. de prijzen en condities blijven geheim. 

In acht nemende de bepalingen van de Comptabiliteitswet, 
kunnen de betrokken Ministers aan de leiders van de aan-
schaffingsdienslen de instructies geven, welke zij willen. Zo 
heeft de Regering in het Koninklijk besluit Regeling Werking 
Rijksinkoopbureau bepaald, dat dit bureau de centrale inkoop-
instantie zal zijn voor alle rijksdiensten. Aan dit Koninklijk 
besluit is een lijst gehecht, waarop staat welke artikelen niet 
door bemiddeling van het Rijksinkoopbureau behoeven te wor-
den aangekocht. Aan het Directoraat Materieel Landmacht is 
de inkoop opgedragen van de zuiver militair technische goe-
deren, alsmede van kleding en levensmiddelen. 

De bepalingen, krachtens welke het Directoraat Materieel 
Landmacht de aanschaffingen moet verrichten, zijn neerge-
Iegd in het Reglement van Administratie bij de Koninklijke 
Landmacht en meer in het bijzonder in het Reglement Mili-
taire Aanschaffingen 1956. Dit reglement gaat eveneens uit 
van de gedachte, dat de onderhandse aankoop de algemene 
regel is. 

De machtiging tot afwijking van de regel tot openbare aan-
besteding, als bedoeld in lid 2 van genoemd artikel 33, is 
gegeven bij Koninklijk besluit van 7 mei 1936 nr. 64. 

b. Uitnodigingen tot prijsopgaaf. 
Het inkoopsysteem volgens het Reglement Militaire Aan-

schaffingen 1956 beoogt voor elke aanschaffing een aantal 
offertes te verkrijgen, waaruit de offerte met de meest aan-
nemelijke prijs, in de praktijk is dat dikwijls de laagste prijs, 
kan worden gekozen. Het aanschaffend orgaan moet zorgen, 
dat een doelmatige aanschaffing op de voordeligste wijze ge-
schiedt. Hierbij zijn behalve de prijs, de kwaliteit, de lever-
tijden en andere factoren als „service", opgedane ervaringen 
met leveranciers, mogelijkheden voor onderdelenvoorzieningen 
en reparaties, mede van invloed. Het aanschaffende orgaan 
moet zorg dragen, dat offertes worden gevraagd aan de daar-
voor in aanmerking komende adressen. 

Over dit laatste heeft de commissie van verschillende zijden 
uit industrie en handel veel klachten gehoord. Men sprak er 
zijn ontevredenheid over uit, dat men ondanks herhaalde po-
gingen nimmer van het directoraat uitnodigingen tot prijsop-
gaaf ontvangt, ofschoon men wel geregeld levert aan marine, 
luchtmacht of de strijdkrachten van andere N.A.V.O.-landen. 
Voorts wees men er in dit verband op, dat het directoraat uit-
nodigingen tot prijsopgaaf stuurt voor orders van zo geringe 
omvang, dat het niet voordelig is hierop in te gaan, terwijl 
soms enige tijd later weer offertes in kleine hoeveelheden van 
hetzelfde materiaal worden gevraagd. Men meende ook, dat, 
wanneer het geen gewone handelsartikelen betreft, de tijd om 
de order voor te bereiden vaak te kort is. De behandeling van 
een dergelijke order loopt binnen het directoraat dan nog vaak 
over zoveel schijven, dat het moeilijk is de juiste functionaris 
te vinden, die de zaak behandelt. 

Daartegenover is bij het directoraat de keuzemogelijkheid 
uit de op de uitnodigingen tot prijsopgaaf binnengekomen 
aanbiedingen meestal gering. Op iets meer dan de helft van 
de verzonden uitnodigingen tot prijsopgaaf worden technisch 
aanvaardbare offertes ontvangen. Bovendien is hierbij zelfs 
een hoog percentage met slechts één technisch aanvaardbare 
offerte, waardoor keuzemogelijkheid van leverancier bepaald 
te gering is. 

Het is waarschijnlijk, dat zich zowel aan de kant van het di-
rectoraat als aan de kant van de particuliere industrie en 
handel tekortkomingen voordoen. Het directoraat zal dienen 
na te gaan, op welke wijze tot een zorgvuldiger leveranciers-
keuze kan worden gekomen, terwijl de betrokken industrieën, 
al dan niet via de verbonden, moeten trachten de voorwaar-
den te scheppen, waardoor de afname van hun produkten 
met succes zou kunnen worden bevorderd. 

c. Technische voorschriften. 
Van verschillende zijden uit de industrie en de handel had 

men aanmerkingen op de technische voorschriften, welke de 
uitnodigingen tot prijsopgaaf vergezellen. Over het algemeen 
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wits men van mening, dat tic technische beschrijving van het 
gewenste artikel te uitvoerig is. Soms berust de technische 
beschrijving op Amerikaanse technische voorschriften, welke 
zijn verouderd of niet zijn aangepast aan de Nederlandse in-
dustrie. In andere gevallen worden bepaalde bewerkingen 
voorgeschreven, waarvan de industrie meent, dat die beter op 
andere wijze kunnen geschieden. Het is voorts soms moei-
lijk tot een redelijk gesprek over dit soort zaken te komen 
of zelfs met de militaire technicus in contact te ko-
mcn. Een, naar de mening van vertegenwoordigers uit de 
industrie, ongemotiveerde geheimhouding van militaire zijde 
leidt er soms toe, dat men niet weet welke speciale eisen 
aan de artikelen gesteld worden. In dit verband werd ook 
gewezen op het feit, dat men b.v. bij een order, welke vroe-
gcr aan de buitenlandse industrie was gegeven en die men 
later in Nederland wilde plaatsen, uit gehcimhoudingsover-
wegingen het buitenlandse produkt niet wilde tonen. Het 
blijft dan bij eisen op papier, terwijl men van de zijde van 
het directoraat niet het — oude — artikel toont, dat men 
heeft en dat men nabestellen wil. 

Behalve deze kritiek sprak men van verschillende zijden 
ook vele waarderende woorden, wanneer men had ervaren, 
dat men op grond van de technische voorschriften en het 
overleg met het directoraat daarover tot betere produkten 
was gekomen dan men aanvankelijk voor mogelijk had ge-
houden. 

d. Buitenlandse mededinging. 
Ten aanzien van dit onderwerp werden uit handel en 

industrie verschillende geluiden gehoord, maar in de 
meeste gevallen gewaagde men van erkentelijkheid voor het 
streven van het directoraat om de Nederlandse industrie zo-
veel mogelijk in te schakelen. Men was van oordeel, dat in 
het bijzonder het Directoraat Materieel Landmacht op allcr-
Iei wijzen getracht heeft de Nederlandse industrie bij de voor-
ziening van de militaire behoeften voorrang te geven. Men 
had hier te meer waardering voor, omdat men aan de zijde 
van de industrie moest toegeven, dat het directoraat daarbij 
in verschillende gevallen risico's moest nemen. 

Op het Beneluxprotocol inzake de aanbestedingen door 
overheidsinstellingen werd van verschillende zijden uit han-
del en industrie kritiek geleverd. Men was van oordeel, dat 
de Belgische rijksdiensten, die de bestellingen moeten gun-
nen, de desbetreffende bepalingen op een dusdanige wijze 
uitleggen, dat de Belgische industrie daardoor bevoordeeld 
wordt. 

De commissie moge in dit verband opmerken, dat in het 
vierde gezamenlijke verslag de Nederlandse, Belgische en 
Luxemburgse Regeringen aan de Raadgevende interparlemen-
taire Beneluxraad, 12 april 1960, stuk 21-1, hierover hebben 
gerapporteerd. Deze aangelegenheid wordt in de Benelux-
raad regelmatig van verschillende zijden bestudeerd en be-
sproken. 

Naar de mening van de commissie zal het besef moeten 
groeien, dat het na de totstandkoming van de Benelux Eco-
nomische Unie onjuist is, de andere Beneluxlanden in eco-
r.omische zin als buitenland te beschouwen. 

Hier ligt nog een belangrijke taak van voorlichting. 

e. De beoordeling van de offertes. 
Vrij algemeen was men van de zijde van de industrie van 

mening, dat het directoraat bij de beoordeling van de offertes 
te veel naar de prijzen kijkt en te weinig let op de outillage van 
de fabriek en/of op de service, welke kan worden geboden. Dit 
achtte men des te ernstiger, wanneer men zich van de zijde van 
het Directoraat Materieel Landmacht ter verkrijging van een 
bepaald produkt wendt tot fabrieken, welke dit of nooit ge-
maakt hebben óf slechts in kleine series. Een dergelijke fabri-
kant krijgt dan de order, terwijl hij vaak niet weet welke spe-
ciale moeilijkheden aan de vervaardiging van het gevraagde 
produkt verbonden zijn, zodat hij ook feitelijk geen reële offer-
te kan maken. Dikwijls betekent dit, dat voor een lagere prijs 
wordt aangeboden dan het geval zou wezen, indien men wel 

met de moeilijkheden ten aanzien van de vervaardiging van 
zo'n produkt op de hoogte is. Ook voor de gunning is derhalve 
een systematisch bijgehouden leverancierskartotheek een bc-
langrijk hulpmiddel om de order op de beste wijze te plaatsen. 

f. De contracten. 
Verreweg de meeste contracten, welke voor de verwerving 

van materieel worden gesloten, zijn z.g. standaardcontracten. 
Dit zijn contracten, opgesteld volgens richtlijnen van de afde-
ling civielrccht en vorderingen. Het zijn formuliercontracten, 
welke worden gebruikt voor aanschaffingen, waarbij zich geen 
bijzondere juridische, comptabele of accountantsvraagstukken 
voordoen. 

De contraeten, welke een bijzonder karakter dragen, worden 
opgesteld door het Directoraat Materieel Landmacht. Deze 
contracten moeten ter beoordeling worden voorgelegd aan de 
afdeling civielrccht, de accountantsdienst en de afdeling comp-
tabiliteit. De functionarissen van deze afdelingen wonen, be-
houdens in uitzonderingsgevallen, de besprekingen en onder-
handelingen niet bij. Voor zeer bijzondere gevallen wordt soms 
het Ministerie van Economische Zaken om advies gevraagd. 

Van de zijde van de industrie had men over het algemeen 
geen bezwaren tegen de contracten, welke worden gesloten. 
Men was van mening, dat het uitermate moeilijk is om water-
dichte contracten te sluiten. Aan de onderhandelingen over de 
contracten met een bijzonder karakter nemen van de zijde van 
het directoraat verscheidene functionarissen van verschillende 
diensten deel: mede hierdoor worden de zaken zeer goed be-
keken. Het directoraat is — naar de mening van de industrie 
— een goed tegenspeler; het onderhandelt over het algemeen 
zeer bekwaam. 

Behoudens een uitzondering accepteren alle Nederlandse be-
drijven de contracten, waarin boetebepalingen, zoals men die 
van de zijde van het directoraat opneemt, voorkomen. Men 
acht dit boetebeding van die zijde noodzakelijk om te late 
leveringen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Ten aanzien van de toepassing van het boetebeding is het 
directoraat er zich van bewust, dat bij te rigoureuze toepas-
si ng de industrie hiermede bij de offertes rekening gaat hou-
den. Het tracht zoveel mogelijk een niet te strak beleid te 
voeren. Op grond van de billijkheid en ook wel om een goede 
verstandhouding met een leverancier niet te schaden, wordt 
van de boetebepaling nogal eens afgeweken. 

Van de zijde van de industrie had men verschillende menin-
gen over de toepassing van het boetebeding. Vertegenwoordigers 
van sommige industrietakken hadden de ervaring, dat boeten 
alleen worden opgelegd, wanneer een fabrikant met opzet een 
leverdatum noemt, die hij niet kan nakomen. Wanneer echter 
door onvoorziene omstandigheden niet aan de levertermijn kan 
worden voldaan en de fabrikant dit tijdig aan het directoraat 
bericht, wordt de boetebepaling niet toegepast. Vertegen-
woordigers van andere takken van industrie waren van oordeel, 
dat de boetebepalingen veel te stringent worden doorgevoerd. 
Ook meenden dezen, dat het directoraat zich weleens een boete 
aanmatigt, welke niet in verhouding staat tot datgene, wat 
usance is in de industrie. 

In dit verband merkt de commissie op, dat het zowel van de 
zijde van de industrie als van de handel als een groot bezwaar 
wordt gevoeld, dat bepaalde usantiële regelingen, welke men 
in het bedrijfsleven kent ten aanzien van kleine afwijkingen in 
aantal of kwaliteit, niet door het Directoraat Materieel Land-
macht worden geaccepteerd. 

Men achtte het voorts een bezwaar, dat de boete bij de be-
taling van het te betalen bedrag wordt afgehouden door de 
afdeling Comptabiliteit, zonder dat overleg met de inkopende 
instanties plaatsvindt. Het Directoraat Materieel Landmacht 
wordt hier eerst in betrokken, wanneer de leverancier protest 
aantekent tegen deze inhouding. 

Behalve het Ministerie van Defensie (Oorlog) besteedt ook 
de Algemene Rekenkamer grote aandacht aan het boete-
beding. Haar standpunt is, dat, wanneer het contract recht 
geeft om een boete op te leggen, dit ook dient te geschic-
den, indien er te laat geleverd wordt. Uiteraard kan over 
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de redenen, waarom te laat geleverd is, gesproken worden. 
Indien er geldige redenen zijn, indien er met name sprake is 
van overmacht, dan dient de boete, indien /ij reeds is op-
gelegd, te worden terugbetaald. Het is de gewoonte, dat de 
Minister een dergelijke zaak om advies aan de Rekenkamer 
voorlegt. Indien de ingehouden boete op grond van over-
macht, dus rechtens, moet worden terugbetaald, dan moet 
dit zonder meer uit de middelen gebeuren. Indien de Minister 
de boete terugbetaalt op grond van billijkheid, dan geschiedt 
dit via een speciaal artikel uit het begrotingshoofdstuk, zodat 
het Parlement kan zien welk bedrag aan boeten op grond van 
billijkheid is terugbetaald. 

In zeer vele contracten staat overeenkomstig artikel 24 van 
het Reglement Militaire Aanschaffingen 1956 een arbitrage-
clausule. Een uitgebreide regeling is hiervoor opgesteld, maar 
voor zover de commissie dit heeft kunnen nagaan, wordt van 
dit artikel slechts zelden gebruik gemaakt. 

g. Publikatle van opdrachten. 
Van de zijde van het bedrijfsleven werd er sterk op aange-

drongen aan de directies van bedrijven, die offertes hebben 
ingediend, bekend te maken, aan wie de order is gegeven en 
tegen welke prijs. Men meende, dat de bekendmaking van de 
betreffende gegevens voor de Nederlandse industrie van belang 
zou kunnen zijn. De groothandel zag daarin een prikkel voor 
de verkoper bij een volgende gelegenheid gunstiger aanbiedin-
gen te doen. 

De inschrijvers, aan wie de levering niet is gegund, worden 
hiervan in kennis gesteld. Inlichtingen over de gunning en de 
prijs worden daarbij echter niet verstrekt. Indien het Benelux-
protocol van toepassing is, wordt de prijs bij opdrachten boven 
f 40 000 echter wel genoemd. Dit betreft dan de totaalprijs, 
waarvoor de order is gegund. 

Behalve deze mededelingen, maakt het Directoraat Materieel 
Landmacht in het periodiek ,,Economische Voorlichting" alle 
orders, welke een bedrag van f 50 000 te boven gaan, bekend. 
Deze bekendmaking houdt in de naam van de fabrikant of 
leverancier, de aard der goederen of verrichte diensten en de 
totaalbedragen, die worden betaald. 

/;. Keuring en betaling. 
De keuring van de geleverde goederen geschiedt door keur-

meesters van de sectie techniek van de betrokken materieel-
afdelingen van het directoraat. De keuring geschiedt soms 
tijdens het produktieproces in de fabriek, soms in de opslag-
plaatsen van de fabriek en ook wel in de magazijnen van het 
leger. De enkele handtekening van een keuringsambtenaar voor 
de kwaliteit en die van de magazijnmeester voor de kwantiteit 
verbinden het Rijk tot aanvaarding en betaling van de leve-
rancier. 

Met betrekking tot deze keuring drong men van de zijde 
van de industrie en de handel aan op eenheid van optreden, 
waardoor voorkomen wordt, dat van sommige grote zendingen, 
welke naar verschillende depots gaan, het ene deel wordt afge-
keurd, terwijl in het andere depot de goederen worden gcaccep-
teerd. Men maakte er ook bezwaar tegen, dat soms zendingen 
van anderen worden goedgekeurd, waarvan de artikelen niet 
voldoen aan de betreffende technische voorschriften. 

Een ander bezwaar is, dat de keurmeesters soms artikelen 
moeten keuren, waarvoor zij feitelijk de deskundigheid missen. 
Het is voor de keurmeesters ook bijzonder moeilijk, wanneer, 
speciaal op technisch gebied, artikelen moeten worden gekeurd, 
waarvan de technische voorschriften voortdurend zijn gewijzigd. 

Ook werd er van de zijde van de industrie en de handel op 
gewezen, dat de keurmeesters van het directoraat in vergelijking 
met de keurmeesters uit het bedrijfsleven toch wel zeer veel 
minder verdienen. 

Wat de betaling van de geleverde artikelen betreft, moge de 
commissie nog opmerken, dat deze geschiedt buiten het Direc-
toraat Materieel Landmacht om. De financiële afwikkeling ge-
schiedt namelijk door de afdeling Comptabiliteit van het direc-
toraat-generaal. 

i. Conclusies. 
Over de onderhavige materie in het algemeen, dus niet bc-

perkt tot militaire aanschaffingen, heeft op 16 augustus 1954 
de Commissie Overheidsbestellingen een rapport uitgebracht 
aan de Minister voor Economische Zaken. In februari 1956 
heelt de Commissie Plaatsing Rijksorders een advies uitge-
bracht aan de Minister van Financiën. Beide commissies 
stonden onder voorzitterschap van prof. dr. S. L. van Muis-
winkel. Het zou voor de Kamer van groot belang zijn te weten, 
tot welke maatregelen deze rapporten hebben geleid. 

Voor de uitnodigingen tot prijsopgaaf, de beoordeling van 
de offertes en de gunning is het van het grootste belang, dat 
het directoraat materieel de beschikking krijgt over een vol-
ledige leveranciersdocumentatic, welke regelmatig wordt bijge-
houden. Deze zou een belangrijk hulpmiddel zijn om tot een 
goed commercieel inkoopbeleid te komen. 

Ten aanzien van de technische voorschriften meent de com-
missie, dat meer openheid tussen directoraat en industrie be-
tracht dient te worden. Wanneer men van de zijde van het 
directoraat op een bepaald onderdeel over grote deskundigheid 
beschikt, dan is het voor de industrie gunstig, wanneer zij daar-
van bij de uitvoering van de orders kan profiteren. Ditzelfde 
geldt, wanneer het directoraat een specifieke deskundigheid 
bij de industrie onderkent. Dit alles kan zeer wel geschieden 
zonder dat de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en 
fabrikant door elkaar worden gehaald. Een belangrijk deel van 
de gevoelens van onbehagen aan weerszijden zou voorts door 
goed en regelmatig overleg kunnen verdwijnen. 

Een van de redenen, dat over het algemeen bij de industrie 
geen grote belangstelling bestaat voor levering aan de strijd-
krachten, is, dat de vraag naar militaire goederen in het alge-
meen geen continuïteit vertoont. Op vrijwel geen enkel gebied 
is tot nu toe de militaire behoefte een constante geweest. Ook 
niet bij die goederen, zoals levensmiddelen, welke noodzake-
lijkerwijze geregeld worden gebruikt. Dit komt in deze sector 
b.v. door de geconserveerde levensmiddelen. Wanneer de 
oorlogsvoorraad levensmiddelen op peil moet worden gebracht, 
dan betekent dit een zeer grote order, daarna een heel matige 
vervanging en dan blijven de bestellingen weer geheel uit. Dit 
laatste is het geval, wanneer de voorraden gedeeltelijk worden 
ingeteerd, hetzij orndat de aard van de artikelen dit met zich 
brengt, hetzij omdat de geldmiddelen voor andere doeleinden 
benodigd zijn. 

De commissie is van oordeel, dat dit gebrek aan continuïteit 
voor een belangrijk deel zou kunnen worden verholpen, wan-
neer de bedrijfsadministratie een voldoende inzicht zou geven 
in de feitelijke gebruikscijfers en de gegevens over het voor-
raadpeil in orde zouden zijn. Op grond van deze cijfers en ge-
gevens zou men van de zijde van het Ministerie van Defensie 
met goede planning zeker een meer continu verwervingsbeleid 
kunnen voeren. Dat in de periode van opbouw dit niet bereikt 
kon worden, kan de commissie accepteren, maar dat dit nu nog 
niet mogelijk zou zijn, acht zij niet aanvaardbaar. 

Over de kwestie van publikatie is reeds vele malen van ge-
dachten gewisseld. Een belangrijk argument om niet tot publi-
katic over te gaan, is, dat de onderhandse aankoop een ver-
trouwelijk karakter draagt, zodat het geven van inlichtingen 
hieromtrent in strijd moet worden geacht met het wezen daar-
van. Ook een particuliere inkooporganisatie publiceert de bc-
dongen prijzen niet en wanneer het Rijk als koper in de privaat-
rechtelijke sfeer optreedt, kan het zich toch niet in een onvoor-
deligcr positie plaatsen dan andere inkopers. 

Met betrekking tot de toepassing van het boetebeding acht 
de commissie het onjuist, dat de afdeling Comptabiliteit de 
boete inhoudt zonder eerst overleg te plegen met het dirccto-
raat materieel. Immers, de toepassing van dit beding grijpt 
direct in in de verhouding tussen opdrachtgever, het Directo-
raat Materieel Landmacht, en de leverancier. Het is duidelijk, 
dat de opdrachtgever van de verstoring van deze verhouding 
op de hoogte dient te zijn. 

De adviesraad voor de militaire produktie werkt onder een 
geheimhoudingsplicht, zodat de industriëlen, die geen zitting 
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in de raad hebben, over het werk van de raad nauwelijks iets 
horen. 

De commissie zou erop willen aandringen wegen te zoeken, 
waardoor het wederzijds begrip, dat is gegroeid tussen de 
industriële en de ambtelijke leden van de adviesraad, wordt 
uitgedragen naar het bedrijfsleven in het algemeen. 

Een ander punt, waar de commissie op wil wijzen, is, dat 
men zich van de zijde van het directoraat niet bindt aan in 
bepaalde takken van het bedrijfsleven geldende conventies en 
usantiële regelingen. De commissie kan niet beoordelen, tot 
hoever het directoraat te dezen moet gaan, maar meent, dat 
een gesprek hierover hetzij in het kader van de bedrijfslicha-
men, hetzij in dat van privaatrechtelijke organisaties nuttig zou 
zijn. Ook op deze wijze zou een beter begrip voor de weder-
zijdse belangen van strijdkrachten en industrie en handel be-
vorderd kunnen worden. 

Ten slotte meent de commissie een herziening van de sa-
larissen van personeel, dat met keuring is belast, te moeten 
aanbevelen. In verhouding tot zijn taak wordt dit personeel 
onvoldoende betaald. Aan de belangrijke taak bij de verwerving 
der te keuren goederen is naar de mening van de commissie 
tot nu toe te weinig aandacht besteed. Voor de lage salarissen, 
welke thans voor deze werkzaamheden worden betaald, kan 
men nooit voldoende bekwame functionarissen aantrekken. 

IV. Het voertuigenbeleid 

a. Verwerving der voertuigen. 
Waren in 1940 de Nederlandse strijdkrachten op slechts 

bescheiden wijze gemotoriseerd, na de oorlog bleek de behoefte 
aan wiel- en rupsvoertuigen vele malen groter. Wanneer een 
grote fabriek vóór de oorlog enige honderden motorvoertuigen 
leverde, was dit veel, na de oorlog behoeft één infanteriedivi-
sic bij de huidige organisatie 2600 motorvoertuigen met 1700 
aanhangwagens, ongerekend de tanks en andere rupsvocr-
tuigen. 

Onmiddellijk na de oorlog verkreeg men dit materieel uit 
Canadese en Engelse overgebleven voorraden (dumps). Op 
deze wijze is men in het bezit gekomen van 6 a 8000 vracht-
auto's, die bijna uitsluitend bestemd waren voor het gebruik 
door de troepen in Indonesië, die een onbekend gedeelte daar-
van weer mee hebben teruggenomen. 

Tot ongeveer 1950 heeft men deze wijze van verwerving ge-
volgd. De voorziening met onderdelen leverde geen grote 
moeilijkheden op, omdat deze in verspreide dumps in bevre-
digende hoeveelheden lagen opgeslagen en tegen gunstige voor-
waarden vrij gemakkelijk konden worden verkregen. 

Opgemerkt zij, dat in deze periode het Directoraat Mate-
rieel Landmacht nog niet bestond en een en ander behoorde 
tot de zorg van de dienst van de kwartiermeester-gencraal. 

Hoewel men er zich omstreeks 1950 wel degelijk van be-
wust was, te zijner tijd een beroep te moeten doen op de 
auto-industrie, hetzij een nationale, hetzij de buitenlandse, 
waren de mogelijkheden op dit gebied nog gering. De ver-
strekking van Amerikaans M.D.A.P.-materieel was dan ook 
een uitkomst. Nederland kreeg de beschikking over een aantal 
niet meer in produktie zijnde Amerikaanse legervoertuigen 
ter waarde van enige tientallen miljoenen guldens, echter zon-
der bijlevering van onderdelen. Of men deze onderdelen niet 
meer uit officiële voorraden kon leveren dan wel of men de 
Westeuropese landen wilde noodzaken tot het opzetten van 
een eigen auto-onderdelenindustrie, is de commissie niet dui-
delijk geworden. 

Vast staat wel, dat de Amerikaanse autoriteiten het niet 
opportuun hebben geacht wijd en zijd verspreide voorraden 
aan onderdelen te verzamelen en te centraliseren, maar deze 
ter plaatse hebben verkocht aan handelaren in overtollige le-
gergoederen. 

Op de moeilijkheden, die zich hebben voorgedaan bij de 
onderdelenvoorziening, zal de commissie later nader ingaan. 

Nu reeds moge worden opgemerkt, dat de gevolgde, onver-
mijdelijke, procedure tot gevolg had, dat het voertuigenpark 
kwam te bestaan uit talloze verschillende typen, hetgeen het 

onderhoud ingewikkelder maakte en de bedrijfszekerheid af-
breuk deed. 

Reeds in de eerste jaren na de bevrijding waren opnieuw 
contacten gelegd met de leiding van de DAF-automobielfa-
brieken omtrent fabricage van motorvoertuigen voor het leger 
en de overige delen der krijgsmacht. Er zij aan herinnerd, dat 
reeds vóór de oorlog deze onderneming in samenwerking met de 
legerleiding bepaalde voertuigen had ontwikkeld en vervaar-
digd, zodat haar produktie in mei 1940 voor 90 pet. uit leger-
opdrachten bestond. Niettemin gingen de ambities der directie 
in de eerste jaren na de oorlog meer in de richting van de 
civiele dan van de militaire produktie. Na langdurige onder-
handelingen werd ten slotte einde 1951 toch een contract ge-
sloten tussen de Regering en de DAF voor de levering van 5000 
motorvoertuigen, t.w. 2100 ééntonners en 2900 drietonners, 
ten bedrage van 175 miljoen gulden. 

Voordien was een kleinere order van 500 wagens uitge-
voerd. 

Deze grote order — A-contract genoemd — is later nog 
gevolgd door een opdracht ter waarde van 100 miljoen gulden 
en andere opdrachten, terwijl tot op heden nog voertuigen —• 
o.a. gepantserde pcrsoncelswagens — worden geleverd. 

Een en ander noodzaakte genoemd bedrijf zijn industriële 
complex in zeer snel tempo uit te breiden. Op grond van elders 
opgedane, niet altijd aangename ervaringen heeft de leiding van 
het departement zich bij deze transacties wel verzekerd van een 
goede voorziening met onderdelen. 

b. Onderdelenvoorziening. 
Ernstige moeilijkheden hebben zich bij de voorziening met 

onderdelen voorgedaan, nadat de Amerikaanse motorvoer-
tuigen zonder de noodzakelijke wisselslukken waren geleverd. 
Zoals hierboven reeds werd opgemerkt, waren deze voertuigen 
niet meer in produktie en waren de onderdelen voor een groot 
deel opgekocht door handelaren in surplusartikelen. Een deel 
van deze artikelen had zijn weg naar Nederland gevonden. 

Aanvankelijk heeft het Directoraat Materieel Landmacht ge-
tracht rechtstreeks onderdelen uit deze „dumps" te verwerven, 
hetgeen een enkele maal is gelukt. Nadien was men echter 
aangewezen op meergenoemde handelaren, die door hun re-
laties in deze branche de weg wisten en ook personen in dienst 
hadden om op de vreemdste plaatsen en overal ter wereld deze 
voorraden op te sporen. 

Volgens de bekende procedure werd ingeschreven en ge-
gund en gedurende enige jaren heeft men zich redelijk van de 
nodige onderdelen kunnen voorzien. Het kwam voor, dat te 
veel werd betaald, maar dat een andermaal de koop zeer voor-
delig bleek. Wat men niet kon gebruiken, werd als schroot 
verkocht. Deze wijze van aankopen begon omstreeks 1951. 

Op 29 mei 1956 werd door de hoofdofficier van de Ko-
ninklijke Marechaussee, toegevoegd aan de Directeur Mate-
rieel Landmacht, gerapporteerd, dat een der leveranciers, de 
N.V. ,,Europa op Wielen", te hoge prijzen zou hebben bere-
kend. Op die datum had genoemde firma orders verworven 
tot een totaal bedrag van 8,4 miljoen gulden op een totaal 
onderdclenbudget over dezelfde periode, 6 jaar, van pl.m. 93 
miljoen gulden en, in opdrachten uitgedrukt, van de 2500 
opdrachten er 60 had verkregen. 

Door twee instanties werd een onderzoek ingesteld, name-
lijk door de Koninklijke Marechaussee en door de accoun-
lantsdienst van het Ministerie van Oorlog. 

Het onderzoek strekte zich uit over drie aspecten, nl. of de 
N.V.: 

a. een groot aantal voertuigonderdelen had geleverd, waar-
van de berekende prijzen onjuist zouden zijn; 

b. onderdelen had geleverd, waarvan de kwaliteit niet in 
overeenstemming zou zijn met de gestelde eisen; 

c. uitgaven met een corruptief karakter had gedaan. 

In het onderhavige geval ging het om een order van pl.m. 
6000 artikelen, die slechts summier met „stocknummers", 
soms nader aangeduid door fabrieksnummers, in de Ameri-



kaansc codeboeken vermeld waren. In vele gevallen wist men 
op het directoraat niet, welke onderdelen met die summiere 
aanduiding werden bedoeld. Het uitzoeken zou veel tijd en veel 
personeel heben gekost. Men beleefde de Koreaperiodc, zodat 
haast geboden was. Enerzijds werd soms te duur aangeschaft, 
anderzijds konden bepaalde artikelen bijzonder goedkoop wor-
den verkregen. Zo kon worden vastgesteld, dat volgens de 
Amerikaanse Pricing Ciuide — die slechts betrekkelijke waarde 
heeft — bepaalde partijen f 800 000 te hoog waren berekend, 
maar andere f 492 000 te laag, zodat het nadelige verschil 
f 308 000 bedroeg. 

Hangende het onderzoek werd de N.V. uitgesloten van Icve-
ring, maar na bel ontslag van de directeur weer toegelaten. 

Hieromtrent heeft zich een geschil voorgedaan tussen de 
Departementen van Justitie en van Defensie (Oorlog). 

De justitiële autoriteiten hadden namelijk een vervolging 
ingesteld tegen enkele employés van genoemde N.V. wegens 
vermeende frauduleuze handelingen, terwijl het Ministerie van 
Defensie haar van leveringen had uitgesloten op grond van de 
binnengekomen klachten. Toen deze klachten waren onder-
zocht door het directoraat-generaal, werd toegezegd, dat de 
uitsluiting zou worden opgeheven, hetgeen is geschied. 

De justitiële autoriteiten waren met de opheffing der uit-
sluiting, die haar onderzoek doorkruiste, niet bijster gelukkig 
en wendden zich tot de Minister van Justitie. Deze heeft met 
zijn ambtgenoot voor Defensie de nodige correspondentie ge-
voerd, waarvan het resultaat was, dat de Minister van Justitie 
zijn ambtgenoot voor Defensie zou inlichten zodra ter zake van 
leveranties of werkzaamheden ten behoeve van de defensie 
een strafrechtelijk onderzoek gaande was. 

Overigens wees het onderzoek van de accountantsdienst uit, 
dat van uitgaven met een corruptief karakter niet was geble-
ken. dat er op bepaalde artikelen exorbitant hoge winsten 
waren gemaakt en dat er minstens éénmaal met een gefingeer-
de buitenlandse rekening was gewerkt. 

Na de opheffing der uitsluiting zijn de lopende contracten 
afgewikkeld. Nieuwe zijn niet aangegaan. 

In de loop der jaren zijn de documentatie en de codificatie 
der onderdelen belangrijk verbeterd. Met de voltooiing der me-
chanische administratie hoopt men de voorraadbeheersing en 
de onderdelenverstrekking goed in de hand te hebben, zodat 
het niet meer kan voorkomen, dat men voorraden gaat be-
stellen, die als Amerikaanse hulpgoederen reeds in de maga-
zijnen liggen. 

c. Prijzen tier nieuwe voertuigen. 
Zoals vermeld, ontstond er bij de motorvoertuigen in de 

loop der jaren een groot aantal typen en variaties, die het on-
derhoud en het beheer ingewikkeld maakten. Het spreekt dan 
ook vanzelf, dat bij degenen, die betrokken waren bij en be-
last met de verwerving van wielvoertuigen, de wens opkwam, 
het aantal types sterk te verminderen en een standaardisatie 
in te voeren, die zou leiden tot grote verwisselbaarheid van 
onderdelen. Men was er zich daarbij van bewust, dat men daar-
door voor de leverancier een monopoliepositie schiep, die 
grote waakzaamheid bij de prijsvaststelling zou vereisen. 

De Minister voor Defensie heeft deze consequentie aan-
vaard en men is met Van Doorne's Automobielfabrieken, de 
DAF, in zee gegaan. 

Oorspronkelijk is er in een soort regie gewerkt, omdat noch 
de fabrikant, noch de opdrachtgever voldoende inzicht hadden 
in de vermoedelijke kostprijs. Na de produktie van pl.m. 1000 
wagens in regie, hetgeen naar men aannam 15 a 20 pet. duur-
der uitkwam, meende de vastcprijzencommissie, die inmiddels 
was ingesteld, tot een juiste kostprijsberekening te kunnen 
komen. Dit was geen eenvoudige zaak, te meer omdat bij het 
contract, dat uit tegenwaardefondsen werd gefinancierd, vier 
departementen te pas kwamen, nl. Financiën, Defensie, Eco-
nomischc Zaken en Buitenlandse Zaken. 

Men werd het ten slotte eens; de winstmarge werd bepaald, 
met een clausule betreffende verhoogde loonkosten en mate-
riaalprijzen, die niet zouden worden doorberekend zolang 
deze lager dan 21 pet. bleven. Vooral het Departement van 

Financiën bleek daarbij een taaie onderhandelaar. Geruime 
tijd is er nog gesproken over de vraag of aan de fabri-
kant een gedeelte zou toevallen van het gunstige prijsverschil 
tussen het DAF-produkt en de prijs van buitenlandse wagens, 
omdat de fabrikant zijnerzijds aan een maximum was gcbon-
dcn. Men kwam ten slotte uit op vergoeding van een/derde 
deel van dit verschil, hetgeen toch weer niet is doorgegaan na 
het sluiten van opvolgende contracten. De gemiddelde prijs 
van een drietonner heeft zich steeds rond een bedrag van 
f 40 000 bewogen, terwijl de fabrikanten de garantiebepalingen 
ruim hebben opgevat. Vermeldenswaard is nog, dat van de 
bestede gelden voor voertuigen 80 pet door de DAF is ver-
werkt voor 43 pet. van het totale aantal voertuigen. 

De onderdelcnvoorziening heeft geen moeilijkheden opge-
leverd. DAF leverde er voor twee jaar wisselstukken bij, ter-
wijl het Directoraat Materieel Landmacht een zekere vrijheid 
genoot bij het aanschaffen van niet specifieke DAF-onder-
delen. 

tl. Munitievoertuigen 
Daar in sommige persorganen enige aandacht is gewijd aan 

een minder gelukkige fabricage van munitievoertuigen, kwam 
het de commissie dienstig voor, haar onderzoek ook hierover 
uit te strekken. 

Einde 1950, toen de organisatie van het directoraat nog 
hiaten vertoonde, werd opdracht verleend tot de bouw 
van 40 munitievoertuigen met een draagvermogen van drie 
ton. De uitvoering van deze order is niet gelukkig geweest. 
Men had de chassis gekozen op drie ton laadvermogen, maar 
de bovenbouw is in verband met het karakter der lading veel te 
zwaar gemaakt, zodat slechts een fractie van drie ton munitie 
kon worden geladen. Onophoudelijk is aan deze wagens ge-
dokterd, een technisch hoofdambtenaar heeft zich daarmee 
uitvoerig beziggehouden, tot ten slotte het hoofd Sectie Voer-
tuigen de nodige maatregelen tot afdoende verbetering heeft 
genomen. Met dat al heeft de definitieve verbetering dezer 
voertuigen f 500 000 gekost. De commissie heeft de indruk 
gekregen, dat een ernstige fout als deze bij de huidige perso-
neelsbezetting niet meer zal voorkomen. 

Ook heeft de publieke opinie zich ongerust gemaakt over 
het feit, dat talrijke voertuigen geruime tijd in weer en wind 
buiten hebben gestaan, waardoor ze onvermijdelijk in kwali-
teit moesten achteruitgaan. Afdoende preservering leidt tot 
tijdverlies bij het rijklaar maken, oppervlakkige preservering, 
die snel kan worden verwijderd, leidt tot achteruitgang in kwa-
liteit. Opslag in gesloten magazijnen was wegens de hoge kos-
tcn niet mogelijk. Mitsdien moest een tussenweg worden ge-
zocht tussen een afdoende preservering en de eisen van paraat-
heid. 

e. Conclusies. 
De commissie meent te mogen stellen, dat van een positief 

voertuigenbeleid pas kan worden gesproken na de beslissing 
om de min of meer toevallige verwerving van Canadees, Brits 
en Amerikaans materieel te vervangen door nationale pro-
duktcn en de systematische verkrijging uit buitenlandse bron, 
bijvoorbeeld van centuriontanks. Daarvoor was men te zeer 
afhankelijk van hetgeen toevallig aanwezig was of werd ver-
kregen. Het is immers gebleken, dat de M.D.A.P.-zendingen èn 
wat het tijdstip van binnenkomst èn wat het assortiment be-
treft niet steeds in de planning konden worden verwerkt, zo-
dat veel moest worden geïmproviseerd. 

Na de terugkeer der Nederlandse troepen uit Indonesië 
ging het beleid zich duidelijker aftekenen. 

De geschiedenis met de munitiewagens bewijst, dat men de 
juiste technische voorbereiding nog niet onder de knie had; 
de samenwerking met de DAF toont aan, dat intensieve voor-
bereiding, voortdurende samenwerking met inachtneming van 
ieders verantwoordelijkheden en een harde beproeving tot een 
bevredigend resultaat hebben geleid. De vraag blijft of men 
in het laatste geval door wat soepeler onderhandeling het eind-
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resultaat niet sneller had kunnen bereiken; hetgeen geldt voor 
heide contracterende partijen. 

De tussenfase, waarbij het ging om de ondcrdelenvoorzie-
ning der Amerikaanse voertuigen, zij het in een periode van 
grote internationale spanning, vertoont een minder roosk!eu-
rig beeld. Toegegeven dient te worden, dat het gebrek aan de 
vereiste documentatie de aankopende instanties meer dan eens 
op de gis heeft doen handelen, maar aan de andere kant kan 
worden gesteld, dat men in transacties met de dumphandel niet 
steeds de nodige zorgvuldigheid heeft betracht. 

De uitsluiting en het weder toelaten tot levering van de 
N.V. „Europa op Wielen" door het Departement van Defensie 
(Oorlog), terwijl terzelfder tijd door de justitiële autoriteiten 
een strafvervolging tegen enige employé's dier N.V. was in-
gesteld, geeft de commissie nogmaals aanleiding twijfel uit te 
spreken over de wenselijkheid organen van het Ministerie 
van Defensie in te schakelen bij onderzoeken buiten het de-
fensieapparaat. Al acht zij de gemaakte afspraak tussen de 
beide departementen gelukkig, zij meent niettemin te moeten 
aanbevelen, deze externe bevoegdheden nader te overwegen. 
(Zie ook hoofdstuk V, sub c.) 

Ten slotte meent zij te moeten constateren, dat het in de 
laatste jaren gevoerde beleid in deze sector tot vermindering 
van het aantal typen voertuigen, een geregelde voorziening met 
onderdelen en een goed produkt heeft geleid en vertrouwen 
in de verwervende instanties wettigt. 

V. De Koninklijke Marechaussee 
a. De hoofdofficieren van de marechaussee hij de militaire 

aanschaffingsdiensten. 
Krachtens het Koninklijk besluit van 6 februari 1954, Stb. 

45, oefent de Koninklijke Marechaussee de politietaak uit ten 
behoeve van de strijdkrachten, alsmede op plaatsen onder be-
heer van het Ministerie van Defensie. In de uitvoering van deze 
taak treedt de Koninklijke Marechaussee niet alleen op tegen 
militairen, maar ook in vele gevallen tegen burgers, die met 
het Ministerie van Defensie samenwerken. 

De militaire politietaak kan worden onderscheiden in een 
preventief en een repressief gedeelte. Het preventief gedeelte 
betreft het optreden ter voorkoming van strafbare feiten ter 
handhaving van de discipline en ter bevordering van de veilig-
heid van het militaire verkeer. Onder dit gedeelte valt ook de 
taak van de hoofdofficieren van de marechaussee bij de mili-
taire aanschaffingsdiensten. 

Zoals op blz. 45, linkerkolom, van het eerste deel van het 
verslag reeds is opgemerkt, werd in december 1954 een hoofd-
officier van de Koninklijke Marechaussee bij de Directoraten 
Materieel Landmacht en Materieel Luchtmacht geplaatst, en 
een andere bij het basiscommando en de afdeling technische 
zaken en materieel van de luchtmachtstaf. 

Deze aanvankelijk horizontale verdeling bemoeilijkte de 
uitvoering van de taak der hoofdofficieren, omdat zij beiden 
bij twee diensten betrokken waren. Bij schrijven van 16 no-
vember 1955 is deze horizontale scheiding veranderd in een 
verticale en treedt voortaan één hoofdofficier van de Konink-
lijke Marechaussee op bij het Directoraat Materieel Land-
macht en het basiscommando en een bij het Directoraat Mate-
rieel Luchtmacht en de afdeling technische zaken en materieel 
van de luchtmacht. 

Pij de vlagofficicr materieel van de Marine werd een der-
gelijke hoofdofficier niet geplaatst. 

Het doel van de instelling van deze functies is het voor-
komen van malversaties. 

Een aantal van de werkzaamheden van de inkooporganisatie 
bezit een zodanige corruptiegevoeligheid, dat een bijzondere 
aandacht voor de corruptiebewaking nodig is. 

De betrokken hoofdofficieren zijn geen opsporingsambte-
naren in eigenlijke zin; zij hebben geen executieve taak. 

De hoofdofficier der Koninklijke Marechaussee, toegevoegd 
aan de directeur materieel landmacht, behoort tot diens ka-
binet en heeft tot taak deze bij te staan en van advies te die-

nen met belrekking tot het bestrijden en voorkomen van enige 
criminele activiteit binnen het kader van de vveik/aamheden 
van het Directoraat Materieel Landmacht. Hij vormt de liaison 
tussen dit directoraat en de Koninklijke Marechaussee. Zeer 
speciaal richt hij zijn werkzaamheden op de preventie van cri-
minele activiteiten door het personeel van het directoraat en 
door personen uit het bedrijfsleven, die in enige relatie staan 
tot het directoraat. Hij dient het daarvoor in aanmerking 
komende personeel voortdurend te observeren en wint infor-
maties in over leveranciers van het Directoraat Materieel 
Landmacht. 

De hoofdofficier van de marechaussee houdt contact met de 
afdelingshoofden. Deze laatsten wijzen hem op mogelijke mal-
versaties of misstanden. Indien een ernstig vermoeden daarvan 
ontstaat, brengt de hoofdofficier dil ter kennis van de betrok-
ken korpscommandant. Deze beslist in overleg met de hoofd-
officier of zal worden overgegaan tot het instellen van een 
huishoudelijke commissie tot onderzoek of tot overdracht van 
de zaak aan de marechaussee. 

Tevens gaat de hoofdofficier toegevoegd na, door welk 
manco in het beheer deze malversaties of misstanden zich kon-
den voordoen. Ook verzamelt hij de gegevens, benodigd voor 
de onderzoeken, omdat hij op de hoogte is van de verhoudin-
gen ter plaatse en gemakkelijk toegang heeft. 

Maandelijks brengt de hoofdofficier van zijn bevindingen 
verslag uit aan de directeur materieel landmacht, c.q. lucht-
macht, en aan de commandant van de Koninklijke Mare-
chaussee. Deze laatste staat direct onder de bevelen van 
de chef van de generale staf. Ten aanzien van de militaire po-
litietaak kan hij zich dan ook niet rechtstreeks tot de Minister 
van Defensie wenden. 

b. Het bureau criminele onderzoeken van de staf van de 
marechaussee. 

Wanneer de hoofdofficier toegevoegd bij het directoraat 
materieel van oordeel is, dat een nader onderzoek gewenst is 
en het zich laat aanzien, dat dit onderzoek een landelijk 
karakter zal dragen of door het specifiek administratief of 
technisch karakter daarvan ingewikkeld zal worden, dan wendt 
hij zich tot het hoofd van het bureau criminele onderzoeken, 
dat het onderzoek verricht. Dit bureau heeft een aantal ge-
specialiseerde krachten, officieren en onderofficieren, en kan 
beschikken over enkele accountants van het Ministerie van 
Defensie, wanneer accountantsonderzoeken nodig zijn. Indien 
het een burger-verdachte betreft, vindt het onderzoek plaats in 
overleg met de autoriteiten van de burgerlijke justitie, met 
name de betrokken officier van justitie. 

Betreft het een eenvoudige zaak met een lokaal karakter, 
dan wordt het onderzoek opgedragen aan de brigadecomman-
dant van de marechaussee ter plaatse. 

c. Conclusies. 

De commandant van het wapen ressorteert ter vervulling van 
de taak van de marechaussee rechtstreeks onder verschillende 
Ministers en militaire autoriteiten, hij is evenwel niet recht-
streeks onder de Minister van Defensie geplaatst. Zijn rappor-
tage aan de Minister van Defensie dient immers te geschieden 
via de chef van de generale staf. Vooral ten aanzien van de 
militair-politiële taak zou de commandant van het wapen zich 
rechtstreeks tot de Minister moeten kunnen' wenden. Hiervoor 
zou de bijzondere band tussen de Koninklijke Marechaussee, 
als onderdeel van de landstrijdkrachten, en de chef van de 
generale staf, tevens bevelhebber van die strijdkrachten, geens-
zins behoeven te worden verbroken. 

Gezien de bijzondere aard van de werkzaamheden van de 
hoofdofficier toegevoegd bij het directoraat materieel, komt 
het de commissie bezwaarlijk voor daarover nadere opmer-
kingen te maken. Wel meent zij, dat een nadere studie van dit 
instituut gewenst is, omdat het haar voorkomt, dat een gewij-
zigde werkwijze te overwegen zou zijn, nu de moeilijkheden 
uit de jaren 1949—1954 grotendeels overwonnen zijn. 
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De commissie acht het optreden van de marechaussee in 
verband met de naleving van contracten, gesloten tussen het 
Directoraat Materieel Landmacht en het bedrijfsleven, een 
moeilijke aangelegenheid. De Overheid treedt via het Direc-
toraat Materieel Landmacht immers op in de privaatrechte-
lijkc sfeer. Ontstaat er echter een ernstig geschil over de uit-
leg van bepaalde contractsbepalingen, dan treedt de Overheid 
— die partij is — op in de publiekrechtelijke sfeer en gebruikt 
de marechaussee alsmede de eigen accountantsdienst, die vaak 
bij het opstellen of afwikkelen van het betreffende contract be-
trokken is gev/eest, om in dit geschil in te grijpen. Deze moei-
lijkheden zijn er uiteraard niet, wanneer duidelijk vaststaat, 
dat er strafbare feilen zijn gepleegd, maar wel wanneer de 
vraag of al dan niet malversaties zijn gepleegd, moeilijk te 
beantwoorden is. Bij een geschil over de uitleg van contrac-
ten zou naar de mening van de commissie veel meer dan thans 
geschiedt een beroep moeten worden gedaan op de arbitrage-
clausule. Dit zou ook veel meer in overeenstemming zijn met 
hel feit, dat de Overheid als opdrachtgever in de privaatrechle-
lijke sfeer optreedt. De onderhandse aankoop vindt immers 
in de persoonlijke en vertrouwelijke sfeer plaats. 

In dit verband wil de commissie er nog op wijzen, dat in de 
contracten met de artikelen 332 en 105 van het Wetboek van 
Strafrecht, welke ten doel hebben de leveranties aan de stiïjd-
krachten te waarborgen, ook geen rekening wordt gehouden. 

Immers, in die contracten wordt veelal de clausule opge-
nomen, dat de goederen geacht worden geleverd te zijn na de 
keuring. Wordt dus bij de keuring ontdekt, dat de leverancier 
een bedrieglijke handeling heeft gepleegd, dan is strafvervoL 
ging uitgesloten, omdat de levering pas geacht wordt geschied 
te zijn na de keuring. Deze handelwijze past ook in het sy-
steem van onderhandse aankoop. 

Met nadruk wil de commissie erop wijzen, dat het geens-
zins haar bedoeling is met deze opmerkingen de objectiviteit 
van de marechaussee in twijfel te trekken. Uiteraard moet de 
polilie objectief zijn; zij is wat dat betreft het verlengstuk 
van de wet, hetzij van de strafvordering, hetzij van de rechls-
pleging. Indien een politieambtenaar gaat opsporen, dan zou 
hij inbreuk maken op zijn ambtseed, indien hij niet objectief 
zou zijn. 

Naar de mening van de commissie zal ook dit aspect door 
de betrokken autoriteiten van Defensie en Justitie nog eens 
in overweging moeten worden genomen, omdat het een be-
langrijke rol speelt in de verhouding tussen het Directoraat 
Materieel Landmacht en de particuliere industrie. 

VI. De helmen 
Over de huidige stand van zaken ten aanzien van de buiten-

helmcn wil de commissie de Kamer nog de volgende inlich-
tingen verstrekken. 

Öp blz. 26, paragraaf 17, van het eerste deel van haar ver-
slag heeft zij de stand van zaken weergegeven, zoals die onge-
vcer was, toen zij op 21 februari 1959 het eerste deel van haar 
verslag vaststelde. Zij kan thans mededelen, dat van de groep 
van 73 000 helmen verreweg het grootste aantal is gecon-
troleerd, met als resultaat, dat iets meer dan 50 pet. is goed-
gekeurd en de rest is afgekeurd. 

Van de groep van 346 000 helmen is — voor zover gecon-
trolccrd — ongeveer 75 pet. goedgekeurd, terwijl van het res-
terende percentage aan helmen ongeveer de helft niet kan 
worden gebruikt voor de zogenaamde gevechtstroepen, maar 
wel voor personeel, zoals dat van de B.B., dat geen gevechts-
taak heeft. De andere helft van deze 25 pet. is, en wel voor-
namelijk wegens randschcuren, afgekeurd. 

Ongeveer de helft van de 346 000 helmen moet nog gecon-
troleerd worden. De militair, die met groot verlof gaat, neemt 
zijn persoonlijke standaarduitrusting mee naar huis en daar 
behoort de helm bij. Het ligt in de bedoeling successievelijk 
bij opkomst voor herhalingsoefeningen de helm in te nemen en 
om te ruilen. De helmen kunnen niet in één keer worden in-
genomen, omdat er geen voldoende grote voorraad aan goede 
helmen is om dit te doen. Voorts zal van de met groot verlof 

zijnde militair, die geen mobilisatiebeslemming heeft, de per-
soonlijke standaarduitrusting worden ingenomen. 

Eerst over enige jaren, wanneer dit zal zijn geschied en al-
len voor herhalingsoefeningen in werkelijke dienst zijn geweest, 
zal deze omruiling zijn beslag gekregen hebben. De commissie 
acht het van belang, dat de Kamer aan deze aangelegenheid 
aandacht blijft besteden. (Zie Verslag van de Algemene Re-
kenkamer betreffende haar werkzaamheden voor het jaar 
1959, 5957, blz. 61 en 62). 

VII. De gasmaskers 
Ook over de feitelijke gang van zaken met betrekking lot 

de gasmaskers wil de commissie de Kamer nog de volgende 
gegevens verstrekken. 

In de vervanging van de ventielen is een aanzienlijke vertra-
ging opgetreden. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn van 
technische aard. Bovendien is men, sinds deze kwestie in de 
openbaarheid is gekomen, zowel aan ambtelijke, aan weten-
schappelijke als aan de zijde van de industrie ten aanzien hier-
van wat terughoudend. 

Op het tijdstip, waarop de commissie het eerste deel van 
haar rapport afsloot, was het nieuwe uitlaatventiel in het sta-
dium van beëindiging der laboratoriumontwikkeling. Kort daar-
op werd besloten een kleine serie te doen aanmaken, ten einde 
na te gaan hoe de massafabricage diende te worden opgezet. 
Hierbij deden zich nogal wat moeilijkheden voor, welke gelei-
delijk aan werden overwonnen. Vervolgens is besloten tot een 
proefproduktie van 20 000 stuks, welk aantal is besteld en 
einde maart 1960 geleverd. Vermoedelijk zal vóór het einde 
van dit jaar het aantal van 400 000, waarnaar men streeft, zijn 
aangemaakt. 

De commissie acht het van belang, dat de Kamer ook aan 
deze aangelegenheid aandacht blijft besteden. 

VIII. De Organisch Chemische Industrie „Ossendrecht" 
(O.C.I.O.) 

Heeft de commissie ten aanzien van de gevechtsschoenen 
en de jeepwielen geen nadere opmerkingen ter aanvulling te 
maken, ten aanzien van de O.C.I.O. meent zij de Kamer wel 
nadere mededelingen te moeten doen. Deze nadere medcdelin-
gen beogen niet anders dan het beeld, dat de commissie in het 
eerste deel van haar verslag over deze zaak heeft gegeven, op 
enkele punten duidelijker te maken. 

Zo moge zij in de eerste plaats opmerken, dat de O.C.I.O. 
niet de eerste trotylfabriek in Nederland is geweest. Het was 
de vierde maal, dat in Nederland met trotylfabricage was be-
gonnen. 

In 1915/1916 heeft een particuliere onderneming, waarin de 
gezamenlijke buskruitmakers waren verenigd, een kleine trotyl-
fabriek opgericht. Deze fabriek heeft gewerkt tot 1917, toen 
zij afbrandde. Inmiddels had de Bataafsche Petroleum Maat-
schappij met behulp van de Regering een trotylfabriek opge-
richt. Deze maatschappij had bepaalde grondstoffen, waarmede 
de fabricage op een gunstige basis ter hand kon worden ge-
nomen. In 1918 is ook deze fabriek stopgezet. Later is deze 
overgenomen door de Artillerie-Inrichtingen, welke de fabriek 
evenwel niet hebben gebruikt om trotyl te maken. In 1937/ 
1938 ontstond opnieuw behoefte aan trotyl. De Staatsmijnen 
zijn toen annex aan het stikstofbindingsbedrijf met het opzetten 
van een trotylfabriek begonnen. Eerst hebben zij een proef-
fabriek opgezet, welke tot 1940 trotyl heeft geproduceerd. Na 
1940 is de produktie uiteraard stopgezet. 

Toen in 1949 opnieuw plannen voor de fabricage van trotyl 
werden gemaakt, was er in Nederland geen produktiecapaciteit 
voor trotyl. In het eerste deel heeft de commissie gesteld, dat 
de capaciteit om trotyl te fabriceren in Nederland „zeer ge-
ring" was; zij was er echter in het geheel niet. 

Het meest in aanmerking komende bedrijf om dit opnieuw 
op te zetten waren de Staatsmijnen, welke weigerden hiertoe 
over te gaan. De N.V. Rids was toen de enige in Nederland, 
welke in deze tak van de chemie, nl. de organische chemie, 
produceerde. Bovendien had de leiding van deze N.V. bewe-
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zen, dat zij de nodige vakkennis bc/ut en zoals de commissie 
in het eerste deel van haar verslag heeft gesteld, heeft de trotyl-
fabriek technisch ook geheel aan de verwachtingen beantwoord. 

Verschillende redenen hebben geleid tot de financiële moei-
lijkheden met de N.V. O.Cl.O. De commissie heeft de be-
langrijkste daarvan reeds opgesomd en moge hier nog 
wij/en op twee punten. Het eerste is, dat men voor de begroting 
voor de oprichting van de/e fabriek was uitgegaan van een 
bepaald aantal arbeiders. Men meende te weten, hoe groot de 
investering per man voor een dergelijk bedrijf is en op deze 
wijze is men gekomen tot het totaalbedrag. Achteraf bleek, dat 
het aantal arbeiders verkeerd was geschat, waardoor de totale 
Stichtingskosten hoger uitkwamen dan aanvankelijk was be-
groot. 

Het volgende punt betreft de grondstoffen; één daarvan is 
toluol. Van de zijde van de N.V. O.C.I.O. meende men een 
toezegging te hebben van de Staatsmijnen, dat de benodigde 
toluol tegen een bepaalde prijs zou worden geleverd. Toen deze 
toezegging gerealiseerd diende te worden, werd aan de N.V. 
O.C.I.O. bij monde van het N.V. Nederlands Verkoopkantoor 
van Chemische Producten verklaard, dat deze grondstof van de 
Staatsmijnen niet in de gewenste hoeveelheid te verkrijgen 
was, omdat de verf- en lakindustrie daaraan dringend behoefte 
had. De N.V. O.C.I.O. zag zich toen genoodzaakt toluol uit 
het buitenland te betrekken, waarop zij een hoog invoerrecht 
moest belalen. Tegelijkertijd werd de prijs van de eindpro-
dukten van de N.V. Rids aanzienlijk gedrukt, omdat deze uit 
het buitenland tegen uiterst lage prijzen konden worden bc-
trokken. 

In haar conclusies van hoofdstuk VII in het eerste deel van 
haar verslag schreef de commissie, dat het bestaan van enkele 
grote Europese kartels de fabricage van trotyl niet aantrekke-
lijk maakte. Zij neemt aan, dat men van de zijde van het 
Ministerie van Oorlog hiervan op de hoogte is geweest. In 
ieder geval had men via het Ministerie van Economische Zaken 
de nodige gegevens kunnen verkrijgen. Dit te eerder, omdat 
de Staatsmijnen bij deze kartelafspraken met name door hun 
binding in de N.V. Nederlands Verkoopkantoor voor Chc-
misehc Producten daarbij ten nauwste betrokken waren. Langs 
deze weg had men de invloed van dit verkoopkantoor op de 
gang van zaken kunnen onderkennen en daarmee bij de op-
richting rekening kunnen houden. 

Over de huidige stand van zaken wil de commissie nog het 
volgende mededelen. De fabriek, zoals zij er thans staat, is 
nu eigendom van het Ministerie van Oorlog. Deskundigen 
menen, dat deze nog steeds een volwaardige fabriek is, al 
zal men om deze te gebruiken wel investeringen moeten doen. 
Er bestaan thans plannen, dat het Staatsbedrijf der Artillerie-
Inrichtingen, dat zijn vestiging in Rijswijk ten behoeve van de 
Rijksvcrdedigingsorganisatie T.N.O. zal ontruimen, het com-
plex van O.C.I.O. zal betrekken om daar een werkplaats ter 
renovatie van munitie te stichten. Ook waren er nog onder-
handelingen met particuliere bedrijven aan de gang om in dit 
kader èn de renovatieproblemen èn het O.C.I.O.«probleem tot 
een oplossing te brengen. 

In de nota van opmerkingen van 27 februari 1959 deelde 
de Minister van Defensie mede: „dat momenteel ondcrhan-
delinucn worden gevoerd O.C.I.O. door een particuliere com-
binatie weer in bedrijf te doen stellen, onder behoud van de 
trotylproduktiefaciliteiten in geval van oorlog. Mochten deze 
onderhandelingen niet tot het gewenste resultaat leiden, dan 
zal op het terrein van O.C.I.O. een deel van de op den duur 
noodzakelijk wordende renovatie van munitie kunnen gcschie-
den". 

Betekenen de thans bestaande plannen tot renovatie, dat de 
onderhandelingen tot wcderinbedrijfstelling geen succes hebben 
gehad? 

De commissie meent, dat het van belang is, dat de Regering, 
wanneer de onderhandelingen hun beslag hebben gekregen 
en de O.C.I.O.-fabriek haar bestemming heeft gevonden, de 
Kamer hierover nader zal inlichten. (Zie het Verslag van de 
Aleemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over 
het" jaar 1959, 5957, blz. 62). 

IX. De sectie aankoop buitenland 

Naar aanleiding van hetgeen de commissie in het eerste 
deel van haar verslag hieromtrent heelt gesteld, wil zij er nog 
eens op wijzen, dat zij krachtens haar opdracht voor de Kamer 
het overheidsbeleid dient te controleren. Van deze gezichtshoek 
uit heeft de commissie ook de gebeurtenissen rond de sectie 
aankoop buitenland van ongeveer 1950 tot 1955 onderzocht. 
Zij heeft deze derhalve niet uit strafrechtelijk oogpunt uit be-
keken. De commissie wil dat nog eens nader onder de aandacht 
brengen, omdat haar is gebleken, dat dienaangaande nogal wat 
misverstanden bestaan. 

Op 3 juli 1959 heeft majoor H. E. I. H. Koopmann aan 
de Kamer een nota aangeboden naar aanleiding van het eer-
stc deel van het verslag van de commissie en in het bijzon-
der naar aanleiding van het onderhavige hoofdstuk daarvan. 

De commissie zal aan de in de nota met bijbehorende be-
scheiden gebruikte invectieven jegens haar voorbijgaan. 

Op 7 juli 1959 heeft de Kamer besloten, deze nota met de 
daarbij behorende bescheiden neder te leggen ter griffie, ter 
inzage van de leden. Deze nota is derhalve niet in handen 
van de commissie ter behandeling gesteld, maar haar leden 
hebben laarvan, evenals de andere leden van de Kamer, 
kennis kunnen nemen. Deze kennisneming heeft ertoe geleid, 
dat de commissie enige punten, welke zij reeds in het eerste 
deel van haar verslag heeft behandeld, in dit hoofdstuk nader 
zal toelichten. 

Als algemene opmerking vooraf moge zij de Kamer mede-
delen, dat zij naar deze punten een uitvoerig en zo nauw-
keurig mogelijk onderzoek heeft ingesteld. Zij heeft daartoe 
opdracht gegeven aan twee deskundige medewerkers, die voor 
haar de vele jaren geleden plaatsgehad hebbende gebeurtenissen 
hebben onderzocht. Mede aan de hand van het materiaal van 
deze deskundigen heeft de commissie nog een vrij groot aantal 
informatieve besprekingen gevoerd met bij deze gebeurtenissen 
betrokkenen. 

Ten slotte heeft zij nog kennis kunnen nemen van het 
resultaat van een onderzoek, dat in opdracht van de chef van 
de generale staf is gehouden. 

Met betrekking tot het contract met de heer Van Benthem 
heeft de commissie in het eerste deel van haar verslag gezegd, 
dat in het bijzonder de toenmalige plaatsvervangend directeur 
materieel landmacht de Minister heeft geadviseerd het contract, 
voor zover het de aanschaffingen betrof, aan te gaan. Majoor 
Koopmann meent, dat het o.m. de directeur-generaal van Oorlog 
was, die de Minister op dit punt heeft geadviseerd. 

Majoor Koopmann voert daarvoor aan een persoonlijk 
schrijven van de directeur-generaal, waarin deze de heer Van 
Benthem zou hebben aangesproken met „amice" en waarin 
hij hem verzekerd zou hebben, dat de verlenging en de wijziging 
van het contract, dat ten slotte op 1 juni 1954 is ingegaan, 
zeker tot stand zou komen. 

De directeur-generaal ontkent ooit een dergelijke brief ge-
schreven te hebben; de heer Van Benthem ontkent ooit een 
dergelijke brief van de directeur-generaal met de aanhef 
,,amice" ontvangen te hebben. 

Een nader nauwkeurig onderzoek heeft de commissie geen 
enkele reden gegeven tot de veronderstelling, dat de directeur-
generaal een dergelijke brief zou hebben 'geschreven. 

Op blz. 47, rechterkolom, onderaan, schrijft de commissie, 
dat bij het onderzoek naar de moeilijkheden rondom het 
contract met de heer Van Benthem is komen vast ie staan, dal 
de sectie aankoop buitenland aan de heer Van Benthem blanco 
offertebrieven ter hand stelde. Uit nadere informatieve bespre-
kingen is haar gebleken, dat model-offerteformulieren in de 
letterlijke zin van het woord niet aan de heer Van Benthem zijn 
gezonden. Deze formulieren werden alleen gebruikt voor 
bestellingen in Nederland of België; zij waren in de Neder-
landse taal gesteld en konden derhalve niet in Engeland worden 
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gebruikt. De sectie aankoop buitenland liet de heer Van 
Benthem in Engeland offertes maken door hem te zenden: 
de specificatie in veelvoud van de verlangde artikelen, alsmede 
een aantal blauwe enveloppen. Daarmede kon de heer Van 
Benthem die fabrikanten, die hij wenste, aanbiedingen laten 
doen. De combinatie van deze bescheiden had derhalve dezelfde 
betekenis als blanco olïertebrievcn. Het contract met de heer 
Van Benthem sloot een dergelijke handelwijze formeel niet uit. 

Over de order van 2345 kooktoestellcn en verwisselstuk-
ken, waartoe in mei 1954 een contract was gesloten, heeft 
de commissie in het eerste deel van haar verslag, hoofdstuk 
VIII, S 5, reeds een uiteenzetting gegeven. Majoor Koop-
mann stelt, dat degene, die toen in Nederland voor deze 
fabriek optrad, geen agent was. De betrokkene zelf verklaart, 
dat dit wel zo was. In de correspondentie tussen de Engelse 
fabriek en betrokkene wordt deze laatste uitdrukkelijk als 
agent voor de kooktoestellcn aangemerkt, met name in een 
brief van 14 januari 1954, terwijl in een brief van 15 decem-
ber 1953 wordt gesteld, dat in de prijzen van de kooktoestel-
len een „agency-commission" is verdisconteerd. Betrokkene 
ontving dan ook van de leverancier van de kooktoestcllen 
voor zijn bemoeiingen een bedrag van £ 1000. 

Op blz. 43, § 5, deelt de commissie mede, dat de concur-
rerende fabriek niet over een belangrijk patent ter vervaar-
diging van een onderdeel kon beschikken en dus geen goed 
produkt kon leveren. Bij haar nader onderzoek is haar ge-
bleken, dat majoor Koopmann, die verklaart hiervan toen op 
de hoogte te zijn geweest, bij brief van 17 maart 1954 aan 
deze fabriek vraagt, een offerte te maken voor de 2345 kook-
toestellen en verwisselstukken. Hierop antwoordt de directie 
van deze fabriek, dat zij niet in staat is het complete kook-
toestel te leveren. Toch vermeldt het door majoor Koopmann 
getekende proces-verbaal van inschrijving, dat er twee offertes 
zijn binnengekomen. De door hem op 31 maart 1954 opge-
maakte toelichting bij de Aanvrage Machtiging tot Aanschaf-
fing (A.M.T.A.), de ontwcrp-A.M.T.A. en de A.M.T.A. doen 
het telkenmale voorkomen alsof twee gelijkwaardige offertes 
zijn binnengekomen. Dit was niet het geval, omdat de directie 
van de ene fabriek geen compleet kooktocstel offreerde. Er was 
dus slechts één geldige offerte, en dit zowel in formele als in 
materiele zin. 

Majoor Koopmann heeft op genoemde stukken vermeld, dat 
er twee geldige offertes waren, zonder nadere toelichting. De 
genoemde stukken zijn door hem tweemaal ondertekend, nl. 
als hoofd van het inkoopbureau en als hoofd van de sectie aan-
koop buitenland. 

Met betrekking tot de stelling van de heer Koopmann, dat op 
de bestclaanvrage voor deze order getypt zou hebben gestaan 
,,te bestellen bij E.N.CO.-Holland" deelt de commissie mede, 
dat hiernaar een zeer uitvoerig en nauwkeurig onderzoek is in-
gesteld. Niettemin is op de officiële stukken betreffende deze 
order, noch op andere stukken een dergelijke aantekening ge-
vonden. De twee subalterne officieren, die rechtstreeks 
bemoeienissen hadden met het opmaken van de bestelaanvrage, 
ontkenden bedoelde woorden op een bestelaanvrage getikt te 
hebben of te hebben doen tikken. Ook ontkenden zij een ver-
zoek daartoe gehad te hebben. Majoor Koopmann stelt in zijn 
nota, dat „vaststaat", dat deze woorden op de bestelaanvrage 
getikt waren, maar kon voor zijn stelling geen overtuigende 
argumenten aanvoeren. 

Ten slotte moge de commissie nog opmerken, dat het nadere 
onderzoek rond de gang van zaken bij de sectie aankoop bui-
tenland haar geen aanleiding geeft het in het eerste deel van 
het verslag gestelde, alsmede de conclusies, aan te vullen. 

X. Controle op de besteding van de rijksgcldcn 

§ 1. Inleiding 
In het tweede deel van de op woensdag 7 mei 1958 zonder 

hoofdelijke stemming aangenomen gewijzigde motie van orde 
van de heer E. A. Vermeer heeft de Tweede Kamer als haar 

oordeel uitgesproken dat het gewenst is, dat de commissie (On-
derzoek Militair Aankoopbeleid), voor zover haar onderzoek 
daartoe aanleiding mocht geven, zich uitspreekt over de vraag 
of en, zo ja, in hoeverre en op welke wijze verbetering ware te 
brengen in de controlcmogclijkheid van de Kamer op een 
efficiënte besteding van door haar gevotcerde gelden. 

De indiener van de motie merkte hieromtrent op, dat het 
bij de behandeling van defensieaangelegcnheden niet de eerste 
keer is, dat de Kamer, wanneer het gaat om de details van 
het beleid op belangrijke onderdelen, te weinig de mogelijkheid 
heeft om tot een onderzoek over te gaan. In de besprekingen 
in de Defensiecommissie is men — aldus vervolgde hij — ge-
stuit op het feit, dat zij niet het geëigende orgaan is om een 
onderzoek in te stellen, omdat zij daar met haar apparatuur 
niet op is ingesteld (zie: Handelingen Tweede Kamer 1957— 
1958, blz. 985). 

Verder stelde de indiener van de motie, dat wel gebleken 
is, hoezeer de Kamer in moeilijkheden zit, wanneer het erom 
gaat de controle over de besteding van door haar gevotcerde 
gelden effectief uit te oefenen (zie: Handelingen Tweede 
Kamer, 1957—1958, blz. 1040). 

Tijdens de discussies op 23 april 1958 bij de interpellatie van 
het lid der Kamer de heer Ritmeester en bij de behandeling 
van de moties van orde van de heren Ritmeester c.s. en E. A. 
Vermeer c.s. is van verschillende zijden gewezen op vorige 
malen, dat de Statcn-Gencraal zich met dit probleem hebben 
beziggehouden. 

In dit verband mogen worden vermeld de beraadslagingen 
en de gewisselde stukken omtrent de algemene financiële be-
schouwingen over de rijksbegroting voor het dienstjaar 1956 
(stuk nr. 4100, Handelingen Tweede Kamer 1955—1956, 
blz. 170). Daarbij werd vanuit de Kamer bepleit de 
instelling van een nieuw orgaan, rechtstreeks ter beschik-
king staande van en uitsluitend ressorterende onder de Kamer, 
om haar te helpen een effectieve doelmatigheidscontrole uit 
te oefenen, opdat de Kamer gedocumenteerd kan oordelen 
over mogelijk aan te brengen verbeteringen in de efficiency 
van het overheidsapparaat. In de loop van dit verslag zal de 
commissie hierop nog nader terugkomen. 

Tijdens de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer der 
Staten-Gencraal — zo moge in dit verband verder worden op-
gemerkt — van de ontwerpen van wet tot vaststelling van 
de hoofdstukken VIII A en B der rijksbegroting 1957, Oor-
log en Marine, verklaarde het lid dier Kamer de heer Sassen 
namens zeer vele leden: „het op hoge prijs te stellen het oordcel 
van de Defensiecommissie te mogen vernemen over de vraag, 
of een verder gaande parlementaire controle op de militaire 
uitgaven noodzakelijk, gewenst, dan wel mogelijk wordt geoor-
deeld en, zo ja, hoe dat op de beste wijze zou kunnen worden 
geëffectueerd". (Zie Handelingen Eerste Kamer 1956—1957, 
blz. 339.) 

De Defensiecommissie, een bij Koninklijk besluit van 12 mei 
1948 ingestelde staatscommissie, achtte het niet op haar weg 
liggen een oordeel uit te spreken over een verder gaande parle-
mentaire controle op de militaire uitgaven. Zij was van mening, 
dat de beoordeling hiervan aan het eigen inzicht van de beide 
Kamers der Staten-Generaal diende te worden overgelaten. 

Overeenkomstig het gevraagde in de motie en binnen het 
algemene kader van haar opdracht zal de commissie — gelet 
op de directe aanleiding tot haar onderzoek — in het bij-
zonder aandacht besteden aan de parlementaire controle op 
de militaire uitgaven. Ter verkrijging van een goed inzicht 
in deze problematiek moet zij ook wijzen op de controlevraag-
stukken bij de civiele departementen. 

De controle op de doelmatige besteding der defensiegelden 
is over het algemeen nog moeilijker dan op die van de civiele 
uitgaven. Deze is daarom moeilijker, omdat de geheimhouding 
en de voortgaande snelle ontwikkeling in de bewapeningstech-
niek, waardoor de materieelvoorziening steeds gecompliceerder 
wordt, extrabeperkingen zijn voor het Parlement bij het verkrij-
gen van het zo noodzakelijke inzicht bij de besteding van de 
gelden. 
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De commissie kan niet volstaan met uitsluitend de controle-
mogelijkhcid van de Kamer in beschouwing te nemen. 
Weliswaar geschiedt haar controle primair vanuit een politiek 
oogpunt en is zij daardoor een zeer bijzondere, maar het object 
van haar controle is betzelfde als dat vanwege de uitvoerende 
macht of van de Algemene Rekenkamer. Naar de mening van 
de commissie is het daarom voor de Kamer van belang te 
weten, op welke wijze de uitvoerende macht en de Algemene 
Rekenkamer haar controle uitoefenen om dan met deze we-
tenschap na te gaan, hoe de controle door de Staten-Generaal 
effectiever kan worden uitgeoefend. 

De commissie wil in dit hoofdstuk dan ook nagaan 
krachtens welke grondwettelijke en wettelijke bepalingen en 
staatsrechtelijke conventies de controle moet plaatsvinden, 
welke instanties daarvoor zijn aangewezen en hoe dit in de 
praktijk geschiedt. 

Noot van de commissie: De samenvoeging van de Ministeries 
van Oorlog en van Marine tot het Ministerie van Defensie 
heeft tijdens het onderzoek der commissie plaatsgevonden. 
Wanneer zij één van de vroegere Ministeries speciaal bedoelt, 
schrijft de commissie: „Ministerie van Defensie, Oorlog, en 
Ministerie van Defensie, Marine". 

§ 2. Juridische aspecten 

Het beheer van 's rijks financiën wordt, wat zijn beginselen 
betreft, geregeld door enige bepalingen van de Grondwet. Zo 
bepaalt artikel 72, dat de Koning het opperbestuur van de 
algemene geldmiddelen heeft. In het derde hoofdstuk, ,,Van de 
Staten-Generaal", zesde afdeling, „Van de begroting" en het 
negende hoofdstuk, „Van de Financiën", is voorts de basis 
gelegd, waarop de regelingen en voorzieningen betreffende de 
begrotingswetgeving en de controle op de uitgaven zijn vast-
gesteld. 

Enerzijds wordt in deze grondwetsartikelen geregeld op 
welke wijze de begrotingen van de uitgaven worden vastgesteld 
en anderzijds hoe de middelen tot dekking worden aangewezen. 
Artikel 133 van de Grondwet eist, dat de begroting bij de wet 
moet worden vastgesteld, en wel zoals in artikel 135 wordt 
bepaald voor ieder departement afzonderlijk. Ook de aanwij-
zing van de middelen geschiedt bij de wet, de z.g. Middelcn-
wet. Artikel 136, derde hoofdstuk, zesde afdeling, van de 
Grondwet stelt, dat de verantwoording van de rijksuitgaven 
en -ontvangsten over elke dienst, onder overlegging van de 
door de Rekenkamer goedgekeurde rekening, aan de wetge-
vende macht naar de voorschriften van de wet wordt gedaan. 
Artikel 188, negende hoofdstuk, zegt, dat geen belastingen ten 
behoeve van 's Rijks kas kunnen worden geheven dan uit 
kracht van een wet. Artikel 193 van dit hoofdstuk bepaalt, dat 
er een Algemene Rekenkamer is, welker taak en samenstelling 
door de wet worden geregeld. 

Men krijgt op grond van deze artikelen de volgende gang 
van zaken: 

de Regering vraagt gelden; 
de wetgevende macht staat de gelden toe; 
de Regering geeft de toegestane bedragen uit en doet daar-

van rekening en verantwoording; 
de rekening wordt gecontroleerd door de Algemene Reken-

kamer; 
de Algemene Rekenkamer brengt hiervan verslag uit aan de 

Koningin; 
de Koningin legt de rekeningen, goedgekeurd door de Reken-

kamer, aan de wetgevende macht over bij het wetsontwerp tot 
vaststelling van het slot dier rekeningen. 

De begroting wordt vastgesteld bij een wet in formele zin. 
Zij houdt in een machtiging om maximaal een zeker bedrag 
uit te geven. De uitvoerende macht behoeft van deze machtiging 
niet of niet ten volle gebruik te maken. Het initiatief berust 
uitsluitend bij de Koning (artikel 134 Grondwet). 

Wanneer de wetgevende macht de wet ter vaststelling van 
de rekening en de verantwoording der toegestane gelden heeft 
goedgekeurd, verleent zij daarmede decharge aan de Regering. 

Naast deze algemene grondwettelijke bepalingen bestond er 
vroeger een samenstel van regelen, als een soort gewoonte-
recht, dat na vele vergeefse pogingen van velschillende Minis-
lers van Financiën tenslotte onder Minister De Geer werd 
vastgelegd in de wet van 21 juli 1927, Si/>. 25'). Deze wet, 
de Comptabiliteitswet, bevat de regeling van hel beheer van 
's Rijks financiën. De wet geeft regels betreffende: 

a. de inrichting van de rijksbegroting; 
b. het begrotingsbeheer en de bevoegdheden van de beheers-

organen en van de comptabelen; 
c. het vaststellen van de uitkomsten; 
<l. de verantwoording van het gevoerde beheer, en 
e. de controle door de Algemene Rekenkamer. 

Sub a. De inrichting van de rijksbegroting. 
De eerste acht artikelen van de Comptabiliteitswet houden 

de hoofdlijnen in omtrent de inrichting der begroting, de ver-
deling in hoofdstukken, de splitsing in Gewone en Buitenge-
wone Dienst. Voorts geeft de wet bepalingen omtrent de ver-
deling van de hoofdstukken in afdelingen, onderafdelingen, 
paragrafen en artikelen. De artikelen dienen een overzichtelijk 
beeld te geven van het te voeren beheer. Hij elk hoofdstuk moet 
een uitgewerkte en toelichtende staat worden overgelegd, waarin 
zoveel nodig een nadere splitsing en specificatie van de artikelen 
staan vermeld. 

Sub b. Het begrotingsbeheer en de bevoegdheden van de 
beheersorganen en van de comptabelen. 

Uitgangspunt is, dat iedere Minister zelfstandig het beheer 
voert over het aan zijn zorg toevertrouwde hoofdstuk der 
begroting (artikel 14). 

De tweede hoofdlijn van de wet is, dat voor het financieel 
beleid in zijn geheel de Minister van Financiën verantwoorde-
lijk is (artikel 11). 

Hoewel bij de grondwetswijziging van 1922 de mogelijkheid 
werd geschapen het tijdperk, waarvoor de begroting moet 
dienen, te verlengen van één lot twee jaar, is tot heden het 
systeem der éénjaarlijkse begroting gehandhaafd. Artikel 11 
van de Comptabiliteitswet heeft deze éénjaarlijkse termijn na-
drukkelijk vastgelegd. De Minister van Financiën biedt het 
ontwerp der begroting jaarlijks aan de Koningin aan ter in-
diening bij de Tweede Kamer. Deze Minister ontvangt daartoe 
jaarlijks van ieder van zijn ambtgenoten de wetsontwerpen tot 
vaststelling van die hoofdstukken der begroting van uitgaven, 
waarover dezen het beheer voeren. Krachtens hetzelfde artikel 
11 voegt hij aan de ontwerpbegroting toe: 

a. een nota betreffende de toestand van 's Rijks financiën; 
b. een algemene verzamelstaat, gescheiden in Gewone en 

Buitengewone Dienst en bevattende de totalen van alle hoofd-
stukken der begroting van uitgaven en de totalen van de 
ramingsstaten der middelen. 

Krachtens dit artikel 11 en krachtens de artikelen 12, 13, 24, 
36 en 37 van de Comptabiliteitswet zijn aan de Minister van 
Financiën bijzondere bevoegdheden toegekend dan wel is aan 
hem een bijzondere taak opgedragen. Hij neemt in het finan-
cieel beheer de centrale plaats in. Ten aanzien van de begroting 
en het begrotingsbeheer der andere departementen heeft hij 
bepaalde bevoegdheden. Hier moge wel met nadruk nogmaals 
worden gezegd, dat als hoofdregel op de voorgrond dient te 
worden gesteld, dat iedere Minister zelfstandig het beheer 
voert over het aan zijn zorgen toevertrouwde begrotings-
hoofdstuk en dat hij over de daarbij toegestane geldmiddelen 
kan beschikken (artikel 14). 

De Minister van Financiën kan (artikel 11) evenwel be-
zwaar maken tegen het opnemen der wetsontwerpen tot vast-
stelling van begrotingshoofdstukken in de ontwerpbegroting als 
geheel. Hij bepaalt, welke uitgaven in de Buitengewone Dienst 
der begroting worden opgenomen. In het eerste geval beslist 
in laatste instantie de Ministerraad, in het tweede geval be-
slist de Minister van Financiën eigenmachtig. Voorts is aan hem 

I 5450 3 (3) 
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(artikel 12) opgedragen het toezicht op de uitgaven ten laste van 
's Rijks kas. 

Aan de Minister van Financiën (artikel 13) moet van 
overschrijvingen uit de artikelen voor onvoorziene uitgaven 
mededeling worden gedaan. Dit artikel berust op artikel 135 
van de Grondwet. De uitvoering van dit grondwetsartikel is wat 
artikel 13 betreft evenwel beperkt tot een aanvulling uit het 
artikel van de daarvoor aangewezen artikelen in artikel IV van 
de begrotingswet voor onvoorziene uitgaven. Op dit artikel 
kunnen voorts de uitgaven worden geboekt, welke niet zijn 
omschreven in de andere artikelen van een begrotingshoofdstuk 
van hel dienstjaar en welke onverwachts opkomen. 

De Minister van Financiën heelt voorts de controle op de 
uitvoering van artikel 24, krachtens hetwelk bij de begrotingswet 
artikelen van uitgaaf kunnen worden aangewezen, welke, indien 
en voor zover geen vorderingen zijn ontstaan tot het volle 
bedrag der geraamde sommen, voor hel restant kunnen worden 
overgeboekt naar de begrotingen van het volgende jaar. Het 
centraal toezicht en de centrale boekhouding zijn in hel Mini-
sterie van Financiën ingepast. 

De Minister van Financiën is dan ook verantwoordelijk voor 
het financiële beleid in zijn geheel in die zin, dat hij het 
financiële geweten van de Ministerraad kan worden genoemd. 
Ten einde zijn taak op dit punt goed te kunnen vervullen, 
beschikt hij over de generale thesaurie. 

Behalve over het begrotingsbeheer handelt dit deel van de 
Comptabiliteitswet, de artikelen 26 t /m 44, ook over de be-
voegdheden van de beheersorganen en van de comptabelen. 

De artikelen 26 en 27 geven regels omtrent de boekhouding 
en het verantwoorden van rijksontvangsten. Artikel 29 geeft 
bepalingen over de verkoop en afstand van roerend en on-
roerend goed en over de verantwoording van opgelegde boete. 
Voorts wordt in dit deel gehandeld over de verplichtingen 
der comptabelen en de verplichting, welke dezen hebben tot 
hel verstrekken van opgaven aan de Minister van Financiën 
en de Algemene Rekenkamer (artikel 44). 

Sub c. Het vaststellen van de uitkomsten. 
In de artikelen 16 t /m 23 zijn bepalingen opgenomen om-

trent het dienstjaar, alsmede die houdende aanwijzing van het 
dienstjaar, waartoe de ontvangsten en uitgaven behoren. De 
artikelen 84 t/m 86« geven bepalingen over het opmaken van 
de rekeningen van ontvangsten en uitgaven. 

Sub d. De verantwoording voor het gevoerde beheer. 
In de Comptabiliteitswet is het voorschrift van artikel 136 

van de Grondwet, dat de verantwoording van de rijksuitgaven 
en -ontvangsten aan de wetgevende macht wordt gedaan, 
nader uitgewerkt in de artikelen 90 en 91. Hierbij wordt scherp 
onderscheid gemaakt tussen de begrippen rekening en verant-
woording. De rekening behoeft de goedkeuring van de Alge-
mene Rekenkamer. De verantwoording wordt onder overlegging 
der rekening gedaan aan de wetgevende macht bij gelegenheid.. 
dat het ontwerp van wet betreffende het slot van de rekening 
wordt ingediend. 

Algemeen nemen de staatsrechtsgeleerden aan, dat de hier-
bedoelde vaststelling van het saldo der rekening door de wet-
gevendc macht niet meer is dan een vorm. Immers, een werke-
lijke verantwoording aan de wetgevende macht kan men een 
vaststelling van het slot ener rekening zonder dat nader wordt 
verklaard, hoe men tot dit slot is gekomen, toch moeilijk 
noemen. (Zie o.a. Kranenburg „Het Nederlands Staats-
recht". Haarlem, 1958. blz. 363, en Van der Pot ..Handboek 
van het Nederlandse Staatsrecht", Zwolle, 1957, blz. 411). 

Bij het tot stand komen van de Comptabiliteitswet merkte 
de Regering dan ook op, dat de taak der Statcn-Generaal be-
staat uit de vaststelling der goedgekeurde rekening, een daad, 
welke gelijk te stellen is aan een decharge der Ministers. Wel 
heeft het Parlement hierdoor het recht om de Regering voor 
elke uitgave ter verantwoording te roepen. Het Parlement, van 
de rekening kennis nemende, kan namelijk voortdurend, b.v. 

door het interpellatierecht, als algemeen controlerend orgaan 
optreden. Het goedkeuren of vaststellen van de hierbe-
doelde rekening heeft uitsluitend betrekking op de rechtmatig-
heid van het gevoerde financiële beleid. Het eigenlijke, in bij-
zonderheden afdalende controlerende werk doet de Reken-
kamer. 

Artikel 91 van de Comptabiliteitswet houdt in, dat de ver-
antwoording, bedoeld in artikel 136 der Grondwet, wat vorm 
en indeling betreft, geschiedt naar voorschriften, bij algemene 
maatregel van bestuur vast te stellen. Deze zijn laatstelijk vast-
gcsteld bij het Koninklijk besluit van 28 september 1950, Sth. 
K 421. 

Sub e. De controle door de Algemene Rekenkamer. 
De artikelen 45 t /m 83 geven bepalingen over de samen-

stelling en de laak van de Algemene Rekenkamer. Zij regelen 
haar verplichtingen en haar bevoegdheden, de controle op de 
ontvangsten en de controle op de uitgaven. 

Deze controles zijn repressief, d.w.z. nadat de handeling heeft 
plaatsgehad, zulks in tegenstelling met b.v. België, waar de 
controle preventief is, dus voorafgaande aan de handeling. 
Bij goedkeuring van de uitgaven worden zij „verevend", waarna 
zij in de rijksrekening worden opgenomen (artikel 80). Maakt 
de Algemene Rekenkamer bezwaar om een uitgave goed te 
keuren, dan kan de Minister in de eerste plaats trachten de be-
denkingen van de Kamer te ontzenuwen. Aanvaardt de Alge-
mene Rekenkamer het verweer, dan wordt de post alsnog 
goedgekeurd. Blijft de Rekenkamer toch bezwaar maken, dan 
is de Minister verplicht een wetsvoorstel bij de Staten-Generaal 
in te dienen, waarin wordt bepaald, dat de uitgave alsnog onder 
de rijksuitgaven zal worden opgenomen. Zou dit worden ver-
worpen, dan is de Minister verplicht het bedrag in de schatkist 
terug te storten (artikel 83). 

In artikel 37 van de wet van 22 april 1855, Stb. 33, wordt 
vermeld, dat de vermogensrechtelijke aansprakelijkheid bij een 
nadere wet zal worden geregeld. Deze wet is echter niet tot 
stand gekomen. Daarin zou eventueel deze aansprakelijkheid 
van de Minister worden beperkt. Thans bestaat derhalve de 
vermogensrechtelijke aansprakelijkheid van de Minister in theo-
rie nog volledig, al is deze dan niet bij de wet geregeld en al 
zullen ook hier de consequenties in feite alleen op politiek 
terrein liggen. 

Jaarlijks brengt de Algemene Rekenkamer verslag uit van 
haar werkzaamheden (artikel 59), welk verslag wordt gepu-
bliceerd. 

Nu de commissie in deze paragraaf heeft vermeld krach-
tens welke grondwettelijke en wettelijke bepalingen de controles 
op de rijksuitgaven en "Ontvangsten moeten plaatsvinden, wil 
zij in de volgende paragrafen aangeven hoe deze in de praktijk 
geschieden. Aangezien de Minister van Financiën de centrale 
plaats in het financiële beleid inneemt, wil de commissie haar 
beschouwingen vervolgen met een bespreking van de con-
troles van de zijde van het Ministerie van Financiën. 

§ 3. De controle van de zijde van het Ministerie 
van Financiën 

A. De organisatie van de generale thesaurie 
In de vorige paragraaf heeft de commissie reeds in het kort 

uiteengezet, welke bijzondere taken de Minister van Financiën 
heeft. Ter uitvoering van de hierbedoelde taken beschikt hij 
over de generale thesaurie. Deze bestaat uit een zestal directies. 
Er is een grote directie, namelijk de directie van de „Rijks-
bcgroting". Voorts zijn er de vier directies „Binnenlands geld-
wezen", „Buitenlands betalingsverkeer, „Bewindvoering" en 
„Financieringen en Coördinatie Oorlogsschade", welke voor dit 
verslag van minder belang zijn. De zesde is de directie „Defen-
sieaangelegcnheden", welke het meest te maken heeft met het 
Departement van Defensie. Deze directie behandelt de defensie-
begroting, alsmede de financiering der internationale militaire 
verplichtingen. 
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De thesaurier-generaal zelf houdt zich hoofdzakelijk hezig 
met de algemene financiële en monetaire problematiek en geeft 
leiding aan de directies, wanneer deze met belangrijke kwesties 
en vragen bij hem komen dan wel wanneer die kwesties en 
vragen met zijn advies aan de Minister moeten worden voor-
gelegd. De directeuren van de directies hebben namelijk een 
grote mate van zelfstandigheid bij de behandeling van de pro-
blemen, welke op hun gebieden liggen; aan hen zijn de normale 
uitvoerende werkzaamheden opgedragen. 

Wat de defensie betreft, zijn er twee directies, welke zich 
hiermee bezighouden. 

De directie rijksbegroting heeft op tweeërlei wijze te maken 
met het Departement van Defensie. In de eerste plaats, omdat 
de algemene budgettaire politiek mede door de directeur van 
deze directie moet worden bezien, hetgeen geschiedt door de 
afdeling begrotingszaken der directie. In de tweede plaats heeft 
de directie rijksbegroting bemoeienis met het Departement van 
Defensie, omdat de Afdeling Centrale Accountantsdienst, 
welke de repressieve controle op de begrotingsuitgaven uit-
oefent, een onderdeel van deze directie uitmaakt. 

De preventieve doelmatigheidscontrole geschiedt door de 
directie „Defensieaangelegenheden". 

B. De directie der rijksbegroting 

a. De afdeling inspectie der rijksfinanciën 

In het kader van een nadere beschouwing van de taken en 
werkwijze van de directie'rijksbegroting, wil de commissie 
eerst de Afdeling Inspectie der Rijksfinanciën, haar taak en 
werkwijze nader in beschouwing nemen. Deze afdeling maakt 
deel uit van de directie rijksbegroting. Zij oefent haar controle 
uit bij de civiele departementen. Bij het Ministerie van De-
fensie wordt dit werk gedaan door een afdeling van de directie 
defensie-aangelegenheden, welke haar taak vervult overeen-
komstig die der inspectie. 

Voor sommige departementen, b.v. Verkeer en Waterstaat, 
Landbouw en Visserij, Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, 
zijn er twee of drie inspecteurs; voor andere, b.v. Binnenlandse 
Zaken en Buitenlandse Zaken, ieder één. Zij zijn de vooruit-
geschoven posten van de Minister van Financiën; zij hebben 
hun bureaus echter op het Ministerie van Financiën. Via hun 
rapporten kan de inspectie van 's Rijks financiën haar Minister 
adviseren inzake alle uitgaven, investeringen. inkomens- en ver-
mogensoverdrachten, de personeelssterkte en dergelijke vraag-
stukken. 

De gang van zaken ten aanzien van de begrotingsopstelling 
is aldus, dat op ieder departement de beleidsafdelingen haar 
eigen plannen opstellen, rekening houdende met de richtlijnen 
van de Minister. Bij deze plannen, ook bij die voor meer jaren, 
voegen de afdelingen de eigen begrotingen. Wanneer dit is 
geschied, worden deze intern op het eigen departement ver-
der kritisch bekeken door de afdeling comptabiliteit van dat 
departement. De chef comptabiliteit heeft hierbij een coördi-
nerende functie. Indien de betrokken Minister de begrotings-
opstelling heeft goedgekeurd, dan wordt deze vóór 1 mei — 
dit lukt echter niet altijd — naar het Departement van Finan-
ciën gezonden. Daar wordt de begroting besproken door amb-
tenaren van de inspectie van 's Rijks financiën met de ambte-
naren van het andere departement. Tijdens deze besprekingen 
wordt de nodige kritiek uitgeoefend en worden ook wel wijzi-
gingen aangebracht. Aan de Minister van Financiën wordt ver-
volgens medegedeeld wat zijn ambtenaren ervan denken en 
daarna vindt meestal een bespreking plaats tussen de beide 
Ministers. Eventuele geschilpunten worden door de Minister-
raad beslist. Daarna gaat de begroting voor advies naar de 
Raad van State en wordt zij aan de Koningin aangeboden. Bij 
Koninklijke Boodschap wordt zij in september bij de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal ingediend. 

De inspectie van 's Rijks financiën heeft dus een belangrijke 
taak bij de begrotingsvoorbereiding. Zij behandelt in het bijzon-
der nog te voteren gelden, maar hiertoe bepaalt haar taak zich 
niet alleen. Budgetteren is immers een continu proces. Er komen 

voortdurend nieuwe plannen, nieuwe wetsontwerpen en sleeds 
dient de inspectie na ie gaan, wat redelijkerwijze wèl of rede-
lijkerwijze niet kan worden toegezegd of eventueel uitgegeven. 
Zij bekijkt, of een bepaald wetsontwerp of plan al dan niet 
aanvaardbaar is. 

Het betreft niet alleen het beoordelen van de aanvaardbaar» 
heid in de strikt financiële /in. Ook de algemene coördinatie 
tussen de velschillende departementen is in haar handen ge-
legd. Zij gaal na. of men op het gebied van subsidiepolitiek, 
het gebied van het aanstellen van personeel, de representatie-
uitgaven, de investeringen, enz. een evenwichtig beleid voert. 

Ofschoon de inspectie een orgaan is, dat vooral de nog te 
voteren gelden behandelt, gaat zij ook na, hoe het in vorige 
jaren gevoteerde geld is gebruikt, hoe bepaalde investeringen 
zich ontwikkelen, wat het rendement daarvan in de praktijk 
blijkt te zijn, hoc de personeelsbezetting bij een departement 
op een gegeven moment is en of een departement minder 
noodzakelijke taken blijft vervullen dan wel entameert. Uit dien 
hoofde is de inspectie ook geïnteresseerd in de gang van zaken 
in het recente verleden; dit is immers altijd mede een basis 
voor het beoordelen van de toekomst. De inspectie werkt dan 
ook nauw samen met de centrale accountantsdienst van het 
Ministerie van Financiën, waarvan zij o.a. gegevens verkrijgt. 

Behalve de bovengenoemde taken heeft de inspectie ook 
bemoeienis met de doelmatigheid ten aanzien van het algemeen 
beleid. Dit wordt wel genoemd de grote doelmatigheid, welke 
dan nog kan worden onderscheiden in de doelmatigheid van 
het voorgenomen beleid — deze ligt praktisch geheel in de poli-
tieke sfeer — en in de doelmatigheid ten aanzien van de wegen, 
waarlangs dit beleid wordt verwezenlijkt. Over deze laatste 
soort van doelmatigheid geeft zij advies aan de Minister van 
Financiën. Zij is erop gericht de conformalie van het werk 
aan de beleidslijnen van de Minister van Financiën mogelijk 
te maken. Zij verdiept zich in allerlei vragen van financieel 
beleid. Dit geldt voor de uitgaven, maar ook voor de middelen, 
voor zover deze niet geput worden uit de belastingen, welke 
ressorteren onder de directeur-generaal fiscale zaken (wet-
geving) en de directeur-generaal der belastingen (uitvoering). 
Met betrekking tol de andere middelen, zoals de tarieven bij 
de overheidsbedrijven, de boetes, de tarieven der rijksveren, 
enz., doet de inspectie suggesties aan de civiele departementen. 
Wanneer een zaak niet in der minne kan worden geschikt, 
wendt de inspectie zich tot haar Minister om te trachten tot 
een beter beleid bij de uitgaven en inkomsten te komen. Dit 
gaat dus om de z.g. grote doelmatigheid, de doelmatigheid ten 
aanzien van het beleid. 

De kleine doelmatigheid, de doelmatigheid van de uitvoering, 
is voor de inspectie veel moeilijker te beoordelen. Zo kan zij 
nauwelijks nagaan of een bepaald bureau van een bepaal-
de dienst ergens in het land één of meer ambtenaren te veel 
heeft. Primair zijn het de departementen zelf, die op de kleine 
doelmatigheid moeten letten. In de eerste plaats zullen dit moe-
ten zijn de beleidsafdelingen van de departementen en in de 
tweede plaats die organen op de departementen, die daar een 
coördinerende taak hebben, zoals een afdeling personeel, een 
afdeling comptabiliteit en vooral een afdeling organisatie en 
efficiency, welke thans op verschillende departementen is in-
gesteld. Zij moeten aan de secretaris-generaal en uiteindelijk 
aan de Minister kunnen rapporteren, dat een bepaalde af-
deling gereorganiseerd moet worden, moet worden ingekrom-
pen, enz. Het accent moet hier bij de departementen liggen, 
omdat men die zaken alleen dan in de goede sfeer kan oplossen, 
indien in het bijzonder de eigen Minister, de eigen secretaris-
generaal en de eigen beleidsafdelingen deze zaken beoordelen en 
erover beslissen. Van het Departement van Financiën uit kan 
men te dezer zake een nuttige invloed uitoefenen. Dit depar-
tement heeft de vergelijkende cijfers, het heeft een indruk van 
de bezetting van een departement, het kan het ene depar-
tement met het andere, met een soortgelijk departement in 
andere landen, en het ene instituut met het andere verge-
lijken. Met het personeelsapparaat, de kantoorvoorziening en 
met de kwestie van de investeringen bemoeit de inspectie zich 
concreet, al blijft het bij een globale controle en bemoeienis. 
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/). De kredietopening 

Artikel 12 van de Comptabiliteitswet bepaalt, dat de Minis-
ter van Financiën is belast met het toezicht op de uitgaven ten 
laste van 's Lands kas, ook voor zover de nodige gelden daar-
voor op de begroting zijn toegestaan. Krachtens artikel 36 
bestaai hei toezicht hierin, dat voor elke uitgave door de Minis-
ter van Financiën een krediet moet worden geopend. In het 
tweede lid van dit artikel worden de gronden aangegeven, 
waarop de kredietopening kan worden geweigerd. Dit ge-
schiedt: 

a. indien hem blijkt, dat de voorgenomen betaling niet is 
aangewezen op het juiste begrotingsartikel; 

/>. indien voor de voorgenomen betaling op het betrokken 
begrotingsartikel geen voldoende gelden beschikbaar zijn; 

C. indien het betrokken hoofdstuk der begroting van uit-
gaven nog niet bij de wet is vastgesteld en van het bepaalde 
in artikel 15, eerste lid, zonder noodzaak zou worden afge-
weken; 

tl. indien op grond van het aan hem in artikel 12 opge-
dragen toezicht daartoe naar zijn oordeel termen bestaan; 

In geval van verschil van mening tussen de Minister van 
Financiën en een andere Minister beslist de Ministerraad. 

In de wet staat niet aangegeven of het toezicht, dat de Mi-
nister van Financiën uitoefent, preventief dan wel repressief of 
wel beide zou moeten zijn. Dit wordt in de wet in het 
midden gelaten. De wetgever heeft vermoedelijk gedacht aan 
een repressieve controle. Eerst na de tweede wereldoorlog is 
men tot het instituut van de zogenaamde voorafgaande kre-
dietopening gekomen. De vroegere Minister van Financiën, 
prof. mr. P. Lieftinck, heeft dit instituut ingesteld. Vóór de 
oorlog wachtte men met de kredietopening totdat de betalings-
opdracht klaar was. In feite waren toen derhalve op het mo-
ment, dat de betalingsopdracht geheel gereed was, de verplich-
tingen aangegaan en bestond toen de juridische gebonden-
heid. Minister Lieftinck heeft hier verandering in gebracht en 
het moment van de kredietopening verlegd naar het moment 
van het aangaan van de verplichtingen. Hierdoor werd een 
preventieve controle door de inspectie van "s Rijks financiën 
geboden. 

Een verschil van inzicht hieromtrent tussen de toenmalige 
Ministers van Financiën en van Economische Zaken — laatst-
bedoelde was destijds prof. dr. J. R. M. van den Brink — was 
oorzaak, dat de Minister van Economische Zaken steeds ge-
weigerd heeft de procedure van de voorafgaande kredietope-
ning, welke door alle departementen aanvaard was, ook over 
te nemen Deze situatie is onder zijn opvolgers gecontinueerd. 

De inspecteurs van de inspectie der rijksfinanciën oefenen 
voor de Minister van Financiën deze controle op de uitput-
ting van de begroting uit. De controle is preventief, maar kan, 
gezien het geringe aantal inspecteurs op ieder departement, 
slechts globaal zijn. De inspecteurs gaan na, in hoeverre zij 
voor een geheel jaar een kredietopening voor bepaalde uit-
gaven kunnen toestaan en voor welke uitgaven incidentele 
kredieten. Periodieke posten zijn in de eerste plaats de appa-
raatskostcn, voor zover die een regelmatig terugkerend 
karakter hebben en zich derhalve met een zekere gelijkmatig-
heid over het gehele jaar uitstrekken. Voorts kunnen 
onder deze categorie ook worden begrepen die begrotings-
posten, waarvan zowel de verplichting als het uitgavenverloop 
door wet of besluit worden bepaald en waaraan uit dien hoofde 
een periodiek karakter moet worden toegekend. Bij de kre-
dietopening komt het in eerste instantie niet aan op de beta-
ling, zoals men vóór de oorlog artikel 36 interpreteerde, maar 
op de rechtshandeling, waaruit de betaling voortvloeit, met 
andere woorden op het aangaan van de verbintenis. 

Incidentele posten zijn in de regel die, welke niet periodiek 
terugkeren. Naast de niet-periodieke beleidsuitgaven vallen nier-
onder die beheerskosten, welke niet als regelmatig wederkeren-
de apparaatskosten kunnen worden beschouwd. 

Ten slotte moge in dit verband nog worden opgemerkt, dat 
het niet in eerste instantie tot de taak van de Minister van 

Financiën behoort om na te gaan of voor de betaling van alle 
vorderingen krediet wordt aangevraagd op de juiste begro-
tingsposten. Deze taak is weggelegd voor de Algemene Reken-
kamer, welk college inzage van de bewijsstukken verkrijgt en 
aan de hand daarvan onder meer de juiste aanwijzing kan 
beoordelen. 

f. De centrale accountantsdienst 
De centrale accountantsdienst is een afdeling van de direc-

tie der rijksbegroting, zoals in de paragraaf, handelende over 
de organisatie van de generale thesaurie, reeds is gesteld. De 
controle van deze dienst vindt haar wettelijke basis in de arti-
kelen 12, 26 en 75 van de Comptabiliteitswet. Zij is gericht op 
het beheer van 's rijksgelden en "goederen en omvat dus zowel 
de uitgaven als de ontvangsten. 

Deze centrale accountantsdienst heeft voornamelijk de 
volgende taken: hij is het interne accountantsapparaat voor 
de Minister van Financiën zelf, voorts het accountantsapparaat 
voor de gezamenlijke ministeries — vandaar de naam ,,cen-
trale" — en verder heeft deze dienst nog een taak in verband 
met de bemoeienis van de Minister van Financiën met andere 
departementen. 

Ter uitvoering van zijn in artikel 12 neergelegde taak beschikt 
de Minister van Financiën over enkele apparaten. Reeds 
werd genoemd de inspectie van de rijksfinanciën, welke 
krachtens ditzelfde artikel speciaal belast is met het preventief 
toezicht op de begroting. Dit geschiedt dus, zoals hiervóór ge-
zegd, in twee fasen: de fase, welke voorafgaat aan de totstand-
koming van de begroting, en de fase van de begrotinguitvoe-
ring. De inspectie van de rijksfinaniën komt bij de begrotings-
uitvocring het eerst aan bod, omdat daarbij, voornamelijk via 
de procedure van het openen van krediet, de mogelijkheid be-
staat tijdig een oordeel te geven over voorgenomen aan te gane 
verplichtingen. Deze inspectie heeft dus een taak, liggende in de 
preventieve sfeer, voordat tot daadwerkelijke uitgaven wordt 
overgegaan. 

De taak van de centrale accountantsdient bestaat uit het 
achteraf, dus repressief, controleren in beperkte zin. Naar zijn 
aard is het een repressieve controle op de begrotingsuitgaven, 
de begrotingsmiddelen en ook op de extra budgettaire muta-
ties, waaronder worden verstaan mutaties zoals die van aflos-
sing van schatkistpapier en die van tijdelijk onder beheer van 
het Rijk zijnde vermogens. Eén van de redenen, waarom deze 
repressieve controle is ingesteld, waar van de zijde van het 
Ministerie van Financiën toch al een vrij ver gaande preven-
tieve controle bestaat, is de volgende. Wanneer de Minister van 
Financiën met behulp van zijn apparaat kredieten geopend 
heeft, dan kunnen daarbij bepaalde wensen zijn geuit ten 
aanzien van de bcsicding. Wat aangevraagd is kan goed-
gekeurd zijn zonder meer, maar ook onder een bepaald voor-
behoud. De besteding onder de daaraan verbonden voorwaar-
den is object van controle door de centrale accountantsdienst. 

Behalve de incidentele uitgaven, waarvoor incidenteel een 
krediet is geopend en waarvoor dikwijls zeer concreet wordt 
aangegeven voor welk doel, voor welke levering en tot welk be-
drag het krediet wordt verleend, zijn er de periodieke uitgaven, 
welke veel algemener zijn. Hierbij laat de uitvoering ruimte 
voor variaties. Hier vindt de centrale accountantsdienst dan 
weer een taak. Hij dient de aanwending van deze krediet-
gelden ook uit een oogpunt van doelmatigheid en efficiency 
te beoordelen. 

Daarnaast komt bij het toezicht, dat de centrale accoun-
tantsdienst uitoefent, ook aan de orde de wijze, waarop de ad-
ministratie in technische zin gevoerd wordt. Deze dienst 
bekijkt bij voorbeeld of de administratie doelmatig is en in 
overeenstemming met de algemene voorschriften, welke 
voor de diverse departementen en rijksdiensten krachtens 
artikel 26 van de Comptabiliteitswet gelden. Krachtens dit 
artikel immers dient de Minister van Financiën de uniformi-
teit in het financiële beheer door de vaststelling van de boek-
houdingsvoorschriften te verzekeren. 

In verband daarmede is aan hem en aan de door hem aan te 
wijzen ambtenaren tevens de bevoegdheid toegekend inzage te 
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nemen van alle boekhoudingen en daarmee samenhangende 
administraties. In de praktijk doet de centrale accountants* 
dienst dit. 

De controle van de centrale accountantsdienst is niet alleen 
een formele maar ook een materiële controle. De formele 
controle is de rcchtmatigheids- en wetmatigheidscontrole. Ook 
de materiële controle kan van twee kanten bekeken worden. 
Aan de ene kant is er de controle, waarbij wordt nagegaan 
of datgene wat in de administratie voorkomt, dus de goederen 
en dergelijke, ook daadwerkelijk geleverd zijn; de cijfers 
moeten derhalve in overeenstemming zijn met de realiteit. Aan 
de andere kant is er de doelmatigheidscontrole, waarbij niet 
alleen moet worden nagegaan of er werkelijk geleverd is en 
of formeel de juiste weg is bewandeld, maar ook, of dit op een 
efficiënte manier is gebeurd. Door de centrale accountants-
dienst wordt aan alle genoemde aspecten aandacht geschonken. 

Ook wanneer een departement zelf een eigen goed geoutil-
leerde accountantsdienst heeft, moet toch de Minister van 
Financiën zich ervan overtuigd weten, dat de organisatie daar 
goed is; voldoende steekproeven moeten genomen kunnen wor-
den om te controleren, of alles inderdaad bevredigend loont en 
of de boekhouding aan de uniforme voorschriften voldoet. De 
bemoeienis van de centrale accountantsdienst is dan echter veel 
minder intensief dan bij een departement, dat geen eigen 
accountantsdienst heeft. Bij de jaarlijkse controle zullen de 
departementen met een eigen accountantsdienst zo uitvoerig 
rapporteren, dat de centrale accountantsdienst er voor een 
groot gedeelte mee kan volstaan deze rapporten te bestuderen. 

De werkwijze van de centrale accountantsdienst is aldus, dat 
één accountant de supervisie heeft over enkele departementen. 
De accountant wordt bijgestaan door enige assistenten. De 
praktijk is, dat hij zelf betrekkelijk weinig controleert, maar 
dat het accent valt op het onderzoek naar de organisatie en de 
functionering van de interne controle. 

Iedere Minister is primair verantwoordelijk voor de organisatie 
van zijn departement en als onderdeel daarvan voor de interne 
departementale controle. De organisatie kan niet geacht worden 
voldoende te zijn, wanneer aan het aspect controle niet ge-
noeg aandacht is besteed. In de loop der jaren is bij prak-
tisch alle departementen een controle-instantie ontstaan. De 
controleprogramma's daarvan worden door de centrale ac-
countantsdienst kritisch bekeken en zo nodig worden verzoeken 
gedaan om hierin wijzigingen aan te brengen. Voorts krijgt de 
centrale accountantsdienst van alle controlerapporten één 
exemplaar. Hij kan dus de vorderingen van de controle door 
de interne controle-instantie nagaan. 

Aanvankelijk waren de andere departementen van de nood-
zakclijkheid van deze controle moeilijk te overtuigen. Boven-
dien heeft de Comptabiliteitswet deze materie betrekkelijk vaag 
geregeld. Thans heeft de centrale accountantsdienst een rede-
lijk goed entree op alle departementen. Een andere moeilijkheid, 
waarmee hij te kampen heeft, is de werving van personeel, 
waarbij de resultaten bijna steeds onbevredigend zijn. 

Ter nadere toelichting op de controletaak van deze dienst 
bij de departementen moge hier schematisch worden weerge-
geven, waar de controle van de CA.D.«accountants op gericht 
dient te zijn. 

I. Organisatie en administratie van de afdeling Compta-
bilitcit. 

1. Komt het preventieve toezicht van deze afdeling tot zijn 
recht? 

2. Hoe is de verificatie geregeld van de ter betaling ont-
vangen declaraties? 

3. Voldoen de op deze afdeling bijgehouden administraties 
aan de daaraan te stellen eisen: 

a. administratie van de geopende kredieten, de aangegane 
verplichtingen en de gedane betalingen (administratie van de 
begrotingsuitgaven); 

b. administratie van de te ontvangen en de ontvangen 
middelen (middelen-administratie); 

c. overige administraties als: inlia-comptabcle tussen*'en 
derdenrekeningen, extra-comptabele posten, salarisadministratie 
enz.? 

4. Bestaat er voldoende interne controle binnen de afd. 
Comptabiliteit? 

II. Controle op de comptabelen. 
1. Voldoen de controleprogramma's aan de te stellen eisen? 
2. Worden deze programma's op bevredigende wij/e uit-

gevoerd? 
3. Hoe is de rapportering en foutenberichtgeving omtrent 

deze controle? 
4. Is er een systematische „nazorg" van de rapportering? 

III. Organisatie van de behecrsafdelingcn. voor zover van 
belang voor het financiële beheer. 

IV. Juistheid van de verslaglegging. 
1. Verschaft deze verslaglegging een voldoende inzicht in 

de gevolgen van het gevoerde beheer? 
2. Is zij zodanig, dat waar mogelijk het kostenbesef in het 

ambtelijk apparaat wordt bevorderd? 
3. Worden periodieke overzichten uit de begrotingsadmini-

stratie opgesteld? 
4. Welke andere verslagen worden gemaakt? 

De onder IV, 3, genoemde periodieke overzichten worden 
maandelijks bij het Ministerie van Financiën ingediend; zij 
geven per artikel aan het begrotingsbedrag, het totaalbedrag 
der gedane uitgaven (eventueel met vermelding van de lopen-
de verplichtingen), de geopende kredieten en de ontvangen 
middelen. Door de controle van de C.A.D. wordt bevorderd, 
dat deze overzichten een betrouwbare informatiebron voor 
Financiën vormen omtrent de ontwikkeling van de bcgrotings-
uitgaven en middelen in de loop van het jaar. 

Vermeld zij voorts, dat over de controle in het algemeen 
halfjaarlijks wordt gerapporteerd. Tussentijdse rapportering 
vindt plaats, wanneer daarvoor bijzondere redenen bestaan; 
behalve aan belangrijke opmerkingen omtrent de organisatie en 
de interne controle, kan hierbij worden gedacht aan b.v. be-
langrijke begrotingsoverschrijdingen welke nog niet aan het 
Ministerie van Financiën zijn medegedeeld, of uitgaven, waar-
voor nog geen begrotingsartikelen bij de wet zijn vastgesteld en 
waaromtrent Financiën nog niet is ingelicht; voorts belang-
rijke afwijkingen van incidentele kredieten. 

Van deze rapporten worden exemplaren o.m. aan de Inspectie 
der Rijksfinanciën en aan de Algemene Rekenkamer gezonden. 
De centrale accountantsdienst rapporteert soms ook aan de 
Minister van het departement, dat gecontroleerd wordt. 

Uit het vorenstaande blijkt, dat van een min of meer vol-
ledige controle der departementen door de C.A.D. geen sprake 
is. Hiermede is in overeenstemming de relatief geringe omvang 
van het met deze controle belaste personeel (gemiddeld nog 
geen l i man per departement). 

d. De werkwijze van de centrale accountantsdienst bij het 
Departement van Defensie 

De centrale accountantsdienst kan moeilijker bij het Dcparte-
ment van Defensie dan bij andere departementen nagaan, of 
de interne controle qua omvang en kwaliteit voldoende is en of 
een goede scheiding is gemaakt tussen beheersfuncties, admini-
stratieve functies, bewaarfuncties en controlefuncties, omdat 
de vertakkingen van Oorlog en Marine zich over de gehele 
wereld uitstrekken. Daardoor kan de centrale accountantsdienst 
niet op korte termijn beoordelen of op elk punt de functie-
verdeling goed is doorgevoerd c.q. gehandhaafd. 

Bij Oorlog is reeds in de top een functiespreiding ontstaan, 
omdat de behoeftebepaling door de materieel inspecteurs, de 
aanschaffingen door het directoraat-materieel landmacht en 
de bewaring van de bulkvoorraden door het basiscommando 
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geschieden. Voor de functiesplitsing binnen deze organen gaat 
de centrale accountantsdienst af op de bevindingen van de 
eigen organisatie en controlediensten van Oorlog. 

Drie instanties verrichten op het Departement van Defensie 
de werkzaamheden voor de controle en de organisatie. Zoals 
de commissie in § 1, hoofdstuk II, van het eerste deel van haar 
versla;? heelt gesteld, is het directoraat-generaal belast met de 
bevordering van de efficiency, alsmede met de opstelling en uit-
werking van administratieve regelingen, welke een waarborg 
zullen zijn voor de juiste uitvoering van een doelmatig beheer. 
De afdeling efficiency en administratieve organisatie van het 
directoraat-generaal oefent deze taak uit. De accountantsdienst 
van het ministerie heeft de controle voor het civiele gedeelte; 
de inspectie militaire administratie is belast met de controle op 
de geld- en goederenbeweging bij alle troepen, welke staan 
onder de chefs van de generale staf en van de luchtmacht-
staf. Aangezien de voormalige Minister van Oorlog, de heer 
Staf, een particulier efficiency-bureau de organisatie van de 
aanschaffingsdiensten heeft laten onderzoeken, heeft de cen-
trale accountantsdienst zich tot nu toe van dit terrein terug-
gehouden. 

Ook in een vroeger stadium heeft de centrale accountants-
dienst zich niet op intensieve wijze hiermede beziggehouden, 
omdat deze dienst niet dan na zeer veel moeite entree op het 
Ministerie van Oorlog kon krijgen. Het voornaamste wrijvings-
punt was, dat men van de zijde van Oorlog stelde, dat men 
een eigen accountantsdienst had, zodat er geen behoefte kon 
bestaan aan bemoeienis van een accountantsdienst van Fi-
nanciën. Daartegenover werd gesteld, dat de Minister van 
Financiën in verband met zijn verantwoordelijkheid een 
eigen controletaak heeft en dat deze geschiedt, voor wat 
betreft de preventieve doelmatigheidscontrole door de directie 
defensieaangelegenheden en voor wat betreft de repressieve 
controle door de centrale accountantsdienst. 

Nadat formeel in 1955 een compromis tussen de twee 
Ministers was bereikt, heeft de centrale accountantsdienst deze 
controle sedert 1955/1956 uitgeoefend. Dit compromis hield 
in, dat de centrale accountantsdienst zonder toestemming van de 
directeur-generaal niet de administratie van Oorlog zou mogen 
onderzoeken. Het werd dus een bepaalde vorm van samenwer-
king tussen de accountantsdienst op het ministerie en de inspec-
teur van de militaire administratie aan de éne kant en aan de 
andere kant de centrale accountantsdienst. Het eerste rapport, 
dat de centrale accountantsdienst heeft gemaakt, liep over het 
jaar 1956. Deze rapporten, welke nadien ieder jaar zijn opge-
maakt, worden gezonden aan de Ministers van Defensie en van 
Financiën en aan de Algemene Rekenkamer. 

De werkwijze is aldus, dat de centrale accountantsdienst aan 
de hand van de organisatieschema's nagaat, welke objecten ge-
controlecrd moeten worden; met de controlediensten wordt be-
keken, of deze inderdaad gecontroleerd worden. De volgende 
fase is, dat. wanneer deze gecontroleerd worden en er controle-
programma's worden opgesteld, de centrale accountantsdienst 
daarvan de rapporten ontvangt. Incidenteel wordt dit aange-
vuld met een bezoek aan het controle-object ter plaatse om 
een idee te krijgen, hoe de gang van zaken is, hoe een bepaald 
onderdeel werkt en hoc de diverse functies verdeeld zijn. Ge-
lcidelijk krijgt de centrale accountantsdienst thans een inzicht 
in de gang van zaken. 

C. De directie defensieaangelegenheden 
Naast de Directie der Rijksbegroting staat binnen het alge-

menc kader van de generale thesaurie de Directie Defensie-
legenheden. De normale procedure voor alle departe-

menten was aldus, dat de opstelling van de begroting onder 
leiding van de directeur van de rijksbegroting plaatsvond. In 
1949 is hierin een verandering aangebracht voor de defensie-
aangelegenheden, omdat in 1949 het Noord-Atlantisch Ver-
drag in werking trad. 

Toen het defensiebeleid van de bij de N.A.V.O. aangesloten 
landen geïnternationaliseerd werd, leidde dit uiteraard tot een 
intensieve internationale militaire samenwerking en het aan-
gaan van verplichtingen, z.g. „commitments", in N.A.V.O.-

verband. Daar deze internationale aspecten van het defensie-
beleid niet door de inspectie der rijksfinanciën behandeld 
konden worden, doch door andere organen, zoals de Directie 
Buitenlands Betalingsverkeer, werden bekeken, achtte de toen-
malige Minister van Financiën, de heer Lieftinck, het nood-
zakelijk de behandeling van alle defensiezaken op zijn mi-
nisterie op te dragen aan één orgaan. Door deze coördinatie 
van taken werd tevens bereikt, dat een stringent veiligheids-
systecm kon worden toegepast, hetgeen consequenties had voor 
het personeel, de huisvesting en de inrichting van het archief. 

Minister Lieftinck heeft toen ingesteld een Directie Defensie-
aangelegenheden, welke bestaat uit twee afdelingen: de afdeling 
inspectie defensiezaken en de afdeling internationale defensie-
zaken. De eerstgenoemde afdeling verricht werkzaamheden, 
welke bij de andere departementen worden gedaan door de 
inspecteurs van de inspectie der rijksfinanciën; de tweede ge-
noemde afdeling behandelt de aangelegenheden in het kader 
van de N.A.V.O., de Westeuropese Unie, de militaire hulpver-
iening en andere buitenlandse kwesties, voortvloeiende uit het 
defensiebeleid. 

De Directie Defensieaangelegenheden heeft dus tot taak 
preventieve doelmatigheidscontrole uit te oefenen. 

De afdeling inspectie defensiezaken is een klein apparaat, 
bestaande uit drie inspecteurs, één voor marine en twee voor 
oorlog, die geassisteerd worden door een hoofdcommies en 
onder leiding staan van een hoofdinspecteur. Deze hoofdin-
specteur zetelt op het Ministerie van Financiën; de inspecteurs 
zijn — in tegenstelling tot hun collega's bij de civiele departe-
menten — op Oorlog en Marine gehuisvest. Zij zijn aanwezig 
bij de interne besprekingen betreffende de voorbereiding van de 
begroting en kunnen aan discussies hierover deelnemen. Vervol-
gens wonen zij de besprekingen over de defensiebegroting bij 
op het Ministerie van Financiën. Ook hebben zij toezicht op de 
uitputting van de begroting, nadat deze is goedgekeurd, door 
middel van het instituut van de voorafgaande kredietopening. 

Zowel de inspecteurs als de hoofdinspecteur en de directeur 
der directie plegen in gevallen, waarover meningsverschil be-
staat, overleg met het directoraat-generaal van defensie. Wan-
neer er zaken zijn van belang en het overleg tussen de direc-
teur-generaal en de directeur defensieaangelegenheden niet 
tot resultaat leidt, vindt overleg plaats op ministerieel niveau; 
eventueel komt de zaak in de Ministerraad. 

De inspectie defensiezaken voert geen tot in details gaande 
controle op iedere uitgave van defensie uit. Dit is niet rea1iseer-
baar, omdat het te controleren object daarvoor veel te groot 
en te gecompliceerd is. De inspecteurs hebben op grond van 
hun ervaring een goed inzicht in de defensieproblematiek. 
Bovendien kennen zij in het ambtelijke apparaat van defensie 
de ambtenaren, die hun de nodige gegevens kunnen verschaf-
fen. Dit is van belang, wanneer de Minister van Financiën 
snel iets wil weten. Zelfs indien men over meer dan drie in-
specteurs zou beschikken, zou men geen tot in details gaande 
controle op iedere uitgave kunnen uitvoeren. 

De controle gaat dan ook niet zover, dat de inspectie bij 
het afsluiten van contracten door de directeur materieel 
landmacht betrokken is, behoudens in enkele uitzonderings-
gevallen, indien het nl. om zeer belangrijke contracten gaat. 

Bij aanschaffingen of opdrachten tot werkzaamheden wordt 
aan de inspecteurs een kredietopeningsformulier voorgelegd, 
waarop o.m. vermeld staat de soort van het artikel, het aan-
tal, de geraamde factuurorijs en het bearotinüsartikel. Fiatteert 
de inspecteur het formulier, dan wordt het krediet geopend en 
kan de directeur materieel landmacht of de andere aanschaf-
fendc en verkrijgende instantie op grond van deze krediet-
onenine een contract tot stand brengen. De inspecteur van 
Financiën staat, nadat hij het krediet geopend heeft, buiten de 
commerciële en technische kant van de aanschaffingsprocedure, 
behoudens een enkele uitzondering. Hij houdt zich uitsluitend 
bezig met de financiële controle op de begrotingsartikelen en 
daarmede op het begrotingsbeleid, respectievelijk de doelmatig-
heid daarvan. Deze controle gaat in een enkel geval wat dieper, 
maar alleen steekproefsgewijs. 
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Het personeel van Defensie is gehouden antwoord te geven 
op vragen door de inspecteurs te stellen. Ook hebben de/e 
inspecteurs de mogelijkheden om de hun verstrekte gegevens 
te verifiëren. Hierbij gaat het om feitelijke gegevens. Wanneer 
de inspecteurs zich bezighouden met de doeltreffendheid vun 
een uitgave en daarmee in de beleidssfeer komen en wanneer 
van de zijde van het Departement van Defensie geen antwoord 
wordt gegeven, gaat een dergelijke zaak via de hoofdinspecteur 
naar de directeur van tic directie; komt deze niet tol overeen-
steniming dan wordt de kwestie via de thesaurier-generaal voor-
gelegd aan de Minister van Financiën, die deze met zijn collega 
van Defensie bespreekt en de kwestie eventueel in de Minister-
raad brengt. 

Het inspectieapparaat moet men ook zien als de ogen van 
de Minister van Financiën binnen het Departement van De-
fensie. Dit apparaat verschaft hem de gegevens, welke hij be-
hoeft om met zijn ambtgenoot over het begrotingsbeleid te 
discussiëren. 

De afdeling internationale defensiezaken behandelt, zoals 
gezegd, kwesties, welke zich voordoen in het kader van de 
N.A.V.O., de Westeuropese Unie. de militaire hulpverlening en 
andere buitenlandse kwesties, welke het defensiebeleid raken. 
Daarvoor heeft de afdeling een hoofdambtenaar in Parijs, die in 
de budgetcommissie zitting heeft en de vergaderingen van de 
infrastructuurcommissie kan bijwonen. Deze hoofdambtenaar 
maakt deel uit van de gezamenlijke Nederlandse vertegcnwoor-
digint; bij de Noord-Atlantische Raad. Wanneer er uitgaven 
worden gedaan in internationaal verband, is het — indien 
men alleen komt te staan — dikwijls moeilijk om tegen de 
draad in te gaan. De preventieve doclmatigheidscontrolc is op 
het internationale vlak, mede gelet op de een grote rol sne-
lende diplomatieke overwegingen, aanzienlijk moeilijker dan 
in nationaal verband. Het is een kwestie van beraadslagingen 
en, waar nodig, weerstand bieden. Het gaat hierbij dikwijls om 
kwesties als de rechtspositie van personeel, salaris, financiële 
reglementen, fiscale zaken, organisatie en om de controle op 
de uitgaven. 

Verder behandelt deze afdeling mede de verdeelsleutels van 
de gemeenschappelijke budgetten, welke periodiek worden 
vastgesteld. Dit geschiedt soms op basis van het principe van 
het vermogen tot betalen en soms op basis van het geschatte 
verbruik door een bepaald land. 

§ 4. Het defensieplafond 

Hoewel de term defensieplafond reeds vele jaren gangbaar 
is, blijkt het moeilijk een sluitende omschrijving van het begrip 
te geven. Volslaan zal daarom worden met een poging de 
volgens de commissie wezenlijke kenmerken van dit plafond 
aan te geven. 

Bij de gebruikelijke wijze van begrotingsvoorbereiding wor-
den de afzonderlijke artikelen der begrotingshoofdstukken 
stuk voor stuk geraamd en besproken. Het begrotingstotaal 
resulteert dan uit de ramingen der onderdelen. Het is duidelijk, 
dat bij deze ramingen èn voor reeds bestaande èn voor nieuw 
op te brengen posten bij voorbaat rekening moet worden 
gehouden met de totale omvang der uitgaven, die met name 
door de Minister van Financiën voor een komend jaar, ge-
geven de te verwachten omvang der middelen en uit een oog-
punt van algemene financiële politiek, geoorloofd wordt 
geacht. 

Het is denkbaar, dat de Minister van Financiën, eventueel 
na overleg in de Ministerraad, aan een of meer Ministers hetzij 
voor hun begrotingshoofdstuk als geheel, hetzij voor een groter 
of kleiner deel daarvan een bedrag toewijst, terwijl de betrok-
ken Minister in meerdere of mindere mate vrij is dit bedrag 
over de diverse artikelen te verdelen. Een dergelijke procedure 
raakt echter de Staten-Gcneraal niet; het is een interne aan-
gelegenheid van de Ministerraad. 

Volgens de geldende opvattingen dient artikel 24 van de 
Comptabiliteitswet slechts bij uitzondering te worden gehan-
teerd en dan in het bijzonder voor die kapitaalsuitgaven, waar-

van een exacte raming der te besteden bedragen door al!er-
lei onzekerheden moeilijk is, maar waarvoor wel reeds con-
tracten zijn aangegaan. Deze beperkte toepassing dwingt tot 
/o nauw keurig mogelijke raming, tol een zoveel mogelijk pa-
rallel lopen van kasuitgaven en begroting en laat het budget-
recht dei Staten-Generaal zoveel mogelijk onverlet. Ten slotte 
pasl in de gebruikelijke procedure een strenge limitering van 
de post „onvoorzien". Voorkomen wordt dus zoveel mogelijk 
een dooreenvloeien der uilgaven geraamd op de artikelen en 
een verschuiving van uitgaven in de tijd. 

Kenmerkend nu voor het defensieplafond, zoals dit sinds 
1951 is gehanteerd, is een zeer ruime toepassing van genoemd 
artikel 24, zowel voor kapitaals* als lopende uitgaven, een 
vrijwel onbeperkte mogelijkheid tot verschuiving van uitgaven 
tussen de begrotingsartikelen onderling via artikel V van de 
wel ter vaststelling van het begrotingshoofdstuk, het toewijzen 
van een plafondbedrag voor de gehele begroting niet slechts 
voor één maar voor meer — meestal vier — jaren en het 
vooraf kennen van de Staten-Generaal in dit begrotingssysteem 
d.m.v. een Regeringsverklaring en/of een defensienota, waar-
door de Staten-Generaal weliswaar formeel niet, maar feitelijk 
wel min of meer gebonden zijn, en waardoor dus de behan-
deling der begrotingen, vallende binnen de plafondperiode, 
aan betekenis verliest, 

a. Het ontstaan en de toepassing van hei defensieplafond 
Door de gebeurtenissen in Indonesië was vóór 1950 in 

Nederland de opbouw van een eigen defensie niet op gang ge-
komen. Men schatte de kosten van deze opbouw in 1949 op 
omstreeks 900 miljoen per jaar. Terzelfder tijd werden de inter-
nationale spanningen groter en ontstond het dringend verlangen 
de algemene verdediging van het Westen en ook die van Neder-
land te versterken. 

De Regering heeft zich toen afgevraagd wat Nederland finan-
cieel en economisch voor de defensie zou kunnen dragen. De 
Ministers van Financiën en van Economische Zaken kwamen 
in 1949 tot dit bedrag van 900 miljoen per jaar. Bij het toe-
nemen van de internationale spanningen werd dit in 1950 ge-
bracht op 1500 miljoen. Voor dit bedrag, zo dacht de Regering, 
kon zij een redelijke defensie opbouwen. Daar kwam bij, dat, 
indien Nederland deze last op zich nam, aanzienlijke Ameri-
kaanse hulp zou worden verstrekt. Terzelfder tijd hebben be-
sprekingen plaatsgevonden in N.A.V.O.-verband. Enige ,.wijze 
mannen" hebben uitgerekend wat de draagkracht van ieder 
van de aangesloten landen zou zijn en met de uitkomsten 
daarvan hebben de verschillende Regeringen ingestemd. 

Toen in 1951 het tweede Ministerie-Drees werd geformeerd, 
werd tijdens de besprekingen hieromtrent dit plafond van 1500 
miljoen aanvaard. Inmiddels waren toen leger- en luchtmacht-
plannen gereed. Het vlootplan was reeds in 1949 in grote lijnen 
klaar. Met de defensienota van 6 mei 1951 heeft de toen-
malige Minister van Oorlog en van Marine deze aan de Kamer 
voorgelegd. Het is derhalve zo, dat de Regering toen is uitge-
gaan van het bedrag van 1500 miljoen en dat de militaire plan-
nen daarin zijn gepast. Bij de eerste verdeling van de gelden 
tussen de drie krijgsmachlonderdelen werd 325 miljoen per 
jaar aan marine toegewezen en de rest bestemd voor de 
opbouw van land- en luchtmacht. Het plafond werd voor vier 
jaren vastgesteld. Aan Amerikaanse hulpverlening werd mate-
rieel ter waarde van circa 5 miljard verwacht. 

Door een veelvuldige toepassing van artikel 24 van de Comp-
tabiliteitswet werden de in het ene jaar niet-bestede bedragen 
van de artikelen overgeheveld naar dezelfde artikelen van het 
volgende jaar. Deze bedragen vormen tezamen de zgn. over-
loop. 

Ingevolge artikel V van de begrotingswet kan het Ministerie 
van Defensie, analoog aan het bepaalde in artikel 13 van de 
Comptabiliteitswet, betreffende de onvoorziene uitgaven, gelden 
van het buitengewoon krediet van landmacht en luchtmacht 
overschrijven op artikelen, waarop een tekort bestaat. 
Dit buitengewoon krediet, ten laste waarvan in de eerste plaats 
de oorlogs- en mobilisatievoorraden worden gebracht, omvat 
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levens bedragen, waaraan nog geen vaste bestemming is ge-
geven, of die de Minister voorlopig nog zelf in de hand wil 
houden. Het is derhalve de som van de ongebruikte kredieten. 
Er Komen op het buitengewone krediet ook overschotten van 
de personeelsartikelen, welke niet volgens artikel 24 voor 
overschrijving in aanmerking komen. 

De procedure ingevolge artikel V werd tot dusver voor 
Marine niet toegepast. Voor dekking van eventuele in de loop 
van het begrotingsjaar opkomende nieuwe behoeften van be-
perkte omvang bevat het bedrag, opgenomen in het artikel 
voor de aanschaffing en de nieuwbouw van schepen, altijd wel 
enige ruimte. 

Het buitengewoon krediet en artikel V van de begrotingswet 
zijn in het leven geroepen om snelle budgettaire aanpassing aan 
gewijzigde omstandigheden en aan de variabele Amerikaanse 
hulpverlening mogelijk te maken. Bovendien bracht deze me-
thode met zich een vermindering van het grote aantal supple-
toire begrotingen. Verder kunnen, als op een artikel gelden 
over zijn, deze worden teruggeboekt op het artikel van het 
buitengewone krediet en vandaar weer naar een post, waarop 
een tekort bestaat. 

In de jaren rond 195ü was het aantal onzekere factoren bij 
de opbouw van de defensie zo groot, dat het uiterst moeilijk 
was een reële begroting op te stellen. Dit was een belangrijk 
argument voor de instelling van het defensieplafond. 

De vraag of de inrichting van een bepaald hoofdstuk van de 
rijksbegroting dient af te wijken van die van de andere hoofd-
stukken, kan alleen op grond van klemmende redenen beves-
tigend beantwoord worden. Immers de argumenten tegen deze 
afwijking in de vorm van een defensieplafond zijn vele. 

Uit een oogpunt van algemeen financieel beleid pleit er 
tegen, dat, waar dit voor vier jaren wordt vastgesteld de Rege-
ring niet elk jaar de behoeften, welke er zijn, kan afwegen 
tegen het geld, dat beschikbaar is. Zij mist door dit systeem 
de vrijheid om van jaar tot jaar die behoeften te beperken, 
welke het minst urgent zijn. Het kan nl. gebeuren, dat er zaken 
van andere departementen worden afgekapt, welke in het alge-
meen belang nuttiger zijn dan de marginale uitgaven, dus de 
uitgaven met het geringste nut, van het Departement van 
Defensie. 

Een ernstig nadeel uit een oogpunt van algemeen financieel 
beleid is ook, dat de bewindslieden, die niet belast zijn met 
de leiding van het defensieapparaat en met name de Minister 
van Financiën, alsook de wetgevende macht en de publieke 
opinie, zich minder in de concrete aanwending van een groot 
deel der gelden kunnen gaan verdiepen. Voor alle niet direct 
betrokken bewindslieden en voor de Staten-Generaal is het 
buitengewoon moeilijk uit een begroting onder het plafond-
systeem op te maken voor welke doeleinden de gelden uitein-
delijk zullen worden aangewend. Voor de Staten-Generaal zijn 
voorts de overschrijvingen binnen de begroting van en naar 
het buitengewoon krediet in het algemeen weinig doorzichtig. 
Wel kan het Parlement aan de Regering de nodige vragen 
stellen en soms kan zij uit de door de Regering gepubliceerde 
stukken enigszins nagaan wat met de gelden geschiedt, maar 
veelal is het niet mogelijk mede door het ontbreken van be-
paalde schakels op grond van geheimhouding verder te komen 
dan een gissing. 

Een argument van financieel-economische aard tegen het 
defensieplafond met de daarbij behorende overloop is voorts, dat 
er een groter verschil kan ontstaan tussen de goedgekeurde be-
groting in enig jaar en de werkelijke uitgaven dan bij een jaar-
lijkse begroting het geval zou zijn. Zo kon het gebeuren, dat de 
goedgekeurde begroting in 1956 1450 miljoen bedroeg, terwijl 
1 854 miljoen werd uitgegeven, omdat er nog een overloop was. 
In 1956 waren hieromtrent ernstige moeilijkheden, omdat toen 
de bestedingen de middelen overtroffen en de Minister van De-
i'ensie met de vraag om hogere kasuitgaven kwam. In dat jaar 
moest de Minister van Financiën meer dan anders rekening 
houden met de uitgaven op kasbasis. 

Een bezwaar uit een oogpunt van doelmatigheid is, dat het 
plafondsysteem met zich kan brengen — dit is in de jaren 

1951 1954 ook gebeurd —, dat te snel en te veel wordt uit-
gegeven. Zowel de instanties, welke de plannen tot aanschaf-
fingen opstellen, de aanschaffende instanties zelf als de con-
tmierende organen moesten in de jaren vlak na 1951 onder de 
druk van de realisatie van het plafond in vier jaren te snel 
werken, waardoor de kwaliteit en de efficiency van het werk 
ernstig in het gedrang konden komen. 

Het belangrijkste voordeel van het plafond is, dat de Mi-
nister van Defensie, wat zijn uitgaven betreft, weet waar hij 
voor geruime tijd aan toe is. Dan ontstaat niet elk jaar een 
strijd over de vraag hoeveel geld er beschikbaar gesteld moet 
worden. Door het plafondsysteem is voor hem een groot stuk 
onzekerheid bij elke begrotingsbehandeling weggenomen. 

b. De invloed van het defensieplafond op de controle van 
de zijde van het Ministerie van Financiën. 

De wijze van behandelen van de defensiebegroting, toen er 
nog geen defensieplafond was, en daarna, toen dit wel was 
vastgesteld, heeft zich onder dezelfde Minister van Finan-
ciën fundamenteel gewijzigd. In het eerste stadium was het 
zo, dat Minister Lieftinck de besprekingen over de defensie-
begrotingen zelf voerde. Daarbij stelde hij zeer vele vragen. 
Toen eenmaal het plafond tot stand was gekomen, werd dit 
overleg veel minder. Toen beperkte de belangstelling van de 
Minister van Financiën zich vooral tot uitgaven, die: 

a. de hoogte van het plafond in feite wijzigen (b.v. door 
van kopen over te gaan op huren); 

h. repercussies hebben in de toekomst; 
c. repercussies hebben in andere sectoren; 
d. het gevaar van een verspilling inhouden. 

De verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën 
voor het uitgavenpeil •— krachtens artikel 11, lid 3, van de 
Comptabiliteitswet — wordt ten gevolge van het plafond-
systeem bij de interne voorbereiding van de begroting heel 
weinig verwezenlijkt door de artikelsgewijze bespreking daar-
van. Deze Minister beleeft zijn verantwoordelijkheid dan vooral 
via de vaststelling van de hoofdlijnen van het beleid. Wat de 
artikelsgewijze specificatie betreft, berust de verantwoordelijk-
heid bij de Minister van Defensie. Door opneming van artikel 
V in het desbetreffende begrotingshoofdstuk zijn de afzonder-
lijke begrotingsartikelen in feite samengesmolten tot één reus-
achtig artikel. De mogelijkheid, welke de Minister van Finan-
ciën en de Staten-Generaal normaliter hebben om bij de voor-
bereiding van de begroting inzicht te krijgen in en kritiek uit 
te oefenen op de artikelsgewijze besteding van de gelden ont-
breekt daardoor. De verantwoordelijkheid van de Minister van 
Financiën moet hierdoor bij de uitvoering van de begroting 
tot haar recht komen. Hij dient immers toezicht te houden op 
de doelmatige besteding van 's Rijks gelden. 

Het Ministerie van Financiën wordt door het optreden van 
de inspecteurs en met medewerking van de inspecteurs bij alle 
begrotingsbesprekingen, bij de kredictopeningen, bij het over-
hevelen uit het buitengewoon krediet, eigenlijk bij iedere ver-
andering en iedere post ten nauwste betrokken. 

De inspecteurs van Financiën kunnen alle stukken inzien; 
de enige restrictie is, dat, indien zij opmerkingen hebben, zij die 
vooraf ter kennis van de directeur-generaal moeten brengen. 
Dit is een gevolg van het compromis tussen de Minister van 
Financiën en de Minister van Defensie. 

c. Het overschrijven van posten in de begroting van De-
fensie. 

In de Comptabiliteitswet van 1927 is artikel 24 opgenomen 
om het mogelijk te maken voor meer jaren een plan, dat be-
langrijke kapitaalsuitgaven zou eisen, te kunnen afwerken. Wan-
neer een bepaald plan meer jaren omvat, bestaat de mogelijk-
heid de eerste termijn het ene jaar aan te vragen en de Staten-
Generaal voor de volgende jaren op dit plan vast te leggen, 
zodat het niet kan gebeuren, dat zij voor één jaar voteren en 
voor de volgende jaren niet. Dit is één mogelijkheid, maar 
artikel 24 geeft ook de mogelijkheid om het gehele plan op de 
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begroting te brengen, zodat de Staten-Gcncraal een beslissing 
kunnen nemen en zij preeies weten waarom het nu eigenlijk 
gaat. Telkenjare wordt op de begroting gesteld welke artikelen 
zijn aangewezen voor toepassing van artikel 24. Bij andere bc-
grotingen dient de betrokken bewindsman zich te binden en te 
zorgen dat hij het geld gecommitteerd heelt, omdat hij anders 
het begrotingsgeld kwijt is. De Minister van Defensie behoeft 
zich niet te haasten de bestellingen nog vóór 31 december te 
plaatsen. 

Van zeker even groot belang als artikel 24 van de Comptabi~ 
liteitswet is in de wet ter vaststelling van het begrotingshoofd-
stuk van het Departement van Defensie artikel V. Hierin staat 
voor het dienstjaar 1960: „Voor zover de bedragen, bij dit 
hoofdstuk voor de Landmacht en de Luchtmacht (v.h. VIII A) 
toegestaan, ontoereikend zijn om daaruit de uitgaven te bestrij-
den, welke voortvloeien uit onvoorziene omstandigheden bij die 
krijgsmachtdelen en wat daarmede verband houdt, worden deze 
bedragen aangevuld door een overschrijving uit artikel 60 (voor 
de Landmacht) en uit artikel 104 (voor de Luchtmacht). 

De artikelen 60 en 104 kunnen door overschrijving uit 
vorenbedoelde bedragen worden aangevuld, terwijl overschrij-
ving tussen de artikelen 60 en 104 eveneens is toegestaan.". 

Ingevolge artikel 24 van de Comptabiliteitswet wordt een 
„overhevelingsbesluit" tot stand gebracht, waardoor resterende 
bedragen naar een volgend begrotingsjaar worden overge-
schreven. Vroeger was dit beperkt tot bedragen, waarvoor reeds 
een contract was afgesloten, maar thans wordt, nu het een 
plafondbegroting betreft, het gehele niet gerealiseerde bedrag 
overgeheveld. 

Dit betekent dus in feite, dat door de aanneming van dit 
artikel V van de oorlogsbegroting de Kamer een deel van haar 
budgetrecht heeft prijsgegeven. De Staten-Generaal kunnen 
ten gevolge van dit artikel V immers niet meer tevoren volledig 
mede beslissen over de besteding der toegestane gelden. Door 
akkoord te gaan met dit artikel verliest immers de specificatie 
van de defensiebegroting voor een groot deel haar waarde. Het 
Parlement geeft daardoor te kennen, dat aan de Minister van 
Defensie feitelijk een bedrag ineens wordt toegestaan. Hierdoor 
is de verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën bij 
de besteding — de uitvoering van de begroting •— toegenomen. 
Toen dit artikel V in dit begrotingshoofdstuk werd ingevoerd, 
werd tijdens het gemeen overleg met de Staten-Generaal deze 
vereenvoudigde comptabele procedure, waardoor een groot aan-
tal suppletoire begrotingen worden vermeden, geaccepteerd. 

De artikelen 60 en 104 zijn te beschouwen als de sluitstuk-
ken voor de financiering van de krijgsmacht. Tekorten op de 
artikelen van de vredesdienst worden uit de artikelen 60 en 
104 aangevuld, terwijl overschotten op de vredesdienst naar 
genoemde artikelen worden overgeheveld. 

§ 5. De controle van de zijde van hel Ministerie 
van Defensie 

a. A Igemeen. 
In de nota naar aanleiding van het verslag, ingezonden bij 

brief van 7 december 1959, gaf Minister Visser bij de schrifte-
lijke voorbereiding van hoofdstuk VIII der rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1960 aan de Tweede Kamer het volgende over-
zicht omtrent de plafondbedragen en de besteding daarvan: 

Op het departement zelf wordt van 1951 af om de drie 
maanden een overzicht voor zee-, land- en luchtmacht ge-
maakt. Dit overzicht is gesplitst in materieelposten, personele 
posten en overige uitgaven en houdt een volledige opgave in, 
hoe de besteding van de ter beschikking staande gelden heeft 
plaatsgehad, hoe ver de realisatie gevorderd is, waarbij staat 
aangegeven aan welke industrietakken de orders zijn toege-
wezen in Nederland en in het buitenland. Dit overzicht heeft 
de Minister nodig om een inzicht te houden in het totale beeld. 
Het overzicht is gebaseerd op een scheiding tussen personele, 
materiële en overige uitgaven. De materiële uitgaven zijn ver-
der uitgesplitst, omdat het buitengewoon krediet vrijwel uit-
sluitend daarop betrekking heeft. Het aantal overschrijvingen 
van posten van en naar het buitengewoon krediet is bijzonder 

groot. Het gaat voorts om enorme bedragen. Het grote voor-
deel is, dal liet intern soepelheid geeft, de administratie geen 
hoofdzaak wordt en het werk niet wordt verstrakt. 

Het buitengewoon krediet wordt gebruikt binnen de plannen 
en voor hel doel, waarvoor het in de begroting is aangegeven. 

Ook is het van groot nut, omdat men tijdens de be-
grotingsbesprekingen wcleens twijfelt over bepaalde posten in 
ue normale exploitatie, omdat de achtergronden niet helemaal 
bekend zijn. Dan wordt om te beginnen het» bedrag daarvoor 
verminderd, waardoor op de /aak een zekere klem wordt gezet. 
Het verschil tussen de aanvankelijk opgebrachte post en de 
post, welke in de begroting staat, gaal als reserve in het bui-
tengewoon krediet. Daarmee is aan de uitvoerende dienst ge-
zegd niet verder te gaan dan het begrotingsartikel aangeeft. 
Tegelijk wordt de interne afspraak gemaakt, dat dit bedrag al-
leen teruggegeven wordt, wanneer bij voorbeeld in het midden 
van het jaar blijkt, dat het aanvankelijk voorgestelde pro-
gramma wel gehaald wordt. Dit is dan de tweede functie van 
het buitengewoon krediet. Vergeleken bij de posten van de 
grote aanschaffingen ten behoeve van de opbouw van het leger 
en de luchtmacht, is deze functie echter beperkt. 

Aangezien de Minisier van Defensie een grote verantwoor-
delijkheid voor de financiën van zijn departement heeft, dient 
een uitgebreide controle plaats te vinden. Met het onderzoek 
van de door de staven opgestelde behoeften voor de opstelling 
van de begroting kan men op het Ministerie van Defensie niet 
volstaan, in de eerste plaats, omdat de begroting wordt opge-
steld op een tijdstip lang voor het begrotingsjaar aanvangt en 
voorts omdat èn de Amerikaanse hulpverlening, welke nogal 
wisselvallig is, èn veranderde economische, militaire of indus-
triële inzichten de situatie ingrijpend kunnen wijzigen. Daarom 
is het noodzakelijk voortdurend controle te blijven uitoefenen 
op de noodzaak van de aanvankelijk gestelde behoeften. Deze 
wordt in eerste instantie door de afdeling comptabiliteit verricht. 
Iedere uitgave behoeft vooraf de paraaf van de daartoe aange-
wczen functionaris van deze afdeling. Voor land- en luchtmacht 
is het verder zo geregeld, dat alle uitgaven, welke een bedrag 
vergen, hoger dan f 10 000, door de afdeling comptabiliteit 
altijd aan de directeur-generaal van defensie worden voorgelegd. 
Deze en de onder hem dienende ambtenaren bekijken de des-
betreffende uitgaven dan nog eens in twee stadia, nl. op het 
moment dat men begint de aanvankelijk in de begroting ge-
noemde behoefte opnieuw voor te brengen, en vervolgens, wan-
neer vastgesteld is. dat de behoefte gerealiseerd zal worden en 
de directeur materieel landmacht dan wel de directeur materieel 
luchtmacht een aanvraagmachtiging tot aanschaffing indienen, 
welke zij en de directeur-generaal gezamenlijk tekenen. 

In het hiervoor genoemde eerste stadium wordt de desbe-
treffende zaak in het licht van dat moment bekeken, vraagt 
men zich af of het zo moet gebeuren dan wel anders, en wordt 
nagegaan of een vermeerdering of vermindering van de be-
hoeften op dat moment noodzakelijk is. terwijl ook weleens 
een andere oplossing wordt gevonden. In het tweede stadium 
vindt de laatste controle plaats. 

De begrotingsvoorbereiding bij marine geschiedde, toen het 
Ministerie van Marine nog bestond, onder leiding van de 
secretaris-generaal. Daarbij waren aanwezig de directeur zake-
lijk beheer en de afdelingshoofden, alsmede de inspecteur van 
Financiën. Indien een begroting is vastgesteld, moet iedere 
uitgave vooraf de paraaf hebben van het hoofd van de af-
deling comptabiliteit of het hoofd van het bureau comptabili-
teit bij de hoofdafdeling materieel. Dit bureau is destijds 
speciaal ingesteld om een vlotte gang van zaken te bcvorde-
ren. Het hoofd mag bedragen onder de f 100 000 zelfstandig 
paraferen, maar moet dit wel aan zijn chef doorgeven. Voor 
bedragen boven de f 100 000 is de handtekening van de secre-
taris-generaal benodigd en in alle gevallen ook die van de 
inspecteur van Financiën, omdat deze de kredietopening moet 
geven. 

Bij marine is in de directie zakelijk beheer ondergebracht de 
afdeling bedrijfseconomische inspectie, de accountantsdienst 
en de comptabiliteit. 

I 5450 3 (4) 
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(in min. guldens) 

beschikbare 
plafond-
bedragen 

totale overloop i) 
geprogrammeerde 
bedragen, die nog 
niet tot verbinte-
nissen hebben 
kunnen leiden 

vastgelegde 
bedragen 

kasuitgaven 
per kalen-
derjaar 

waarvan 
expl. investe-
uitgaven ringen 

574 
1951 1 599 87 1026 1060 720 340 
1952 1 560 149 1 271 1 253 804 449 
1953 1 608 190 1 508 I 330 875 455 
1954 1 522 226 1411 1 583 1036 547 
1955 1 571 129 1 380 1 699 1 126 573 
1956 1 441 97 999 1 854 1 188 666 
1957 1 535 113 673 1 845 1 315 530 
1958 1 645 305 470 1 656 1 324 332 
1959 1 649 250 549 1 625 1 371 254 
totaal 14 130 

250 549 
13 905 9 759 4 146 

Zoals gebruikelijk zijn de genoemde bedragen opgesteld overeenkomstig de N.A.V.O.-definities. 
J ) Hieionder is opgenomen hetgeen met toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet wordt overgebracht, alsmede hetgeen in een kalenderjaar 

ten laste van het vorige dienstjaar wordt verantwoord. 

De hoofden van de afdelingen comptabiliteit worden be-
noemd bij Koninklijk besluit op voordracht van de betrokken 
Minister en van de Minister van Financiën. 

h. De afdeling comptabiliteit bij de departementen 
De nadere taakomschrijving van de afdeling comptabiliteit 

van ieder departement is thans neergelegd in de ministeriële 
beschikking van de Minister-President van 11 maart 1959, ge-
noemd: ..Regeling Comptabiliteit 1959". Hierin zijn vastgelegd 
de taken van de hoofden van de afdelingen comptabiliteit en 
een regeling ten aanzien van de verhouding tussen de afdelin-
gen comptabiliteit en de andere onder de Ministers ressorteren-
de onderdelen van de rijksdienst, benevens de daaruit voor deze 
onderdelen voortvloeiende taken. 

Deze ministeriële beschikking is op 1 april 1959 in werking 
getreden. Tegelijkertijd werd de resolutie van de Raad van 
Ministers van 1 mei 1928, waarin vroeger de positie van de 
afdelingen comptabiliteit was geregeld, buiten werking gesteld. 

De taak van deze afdelingen is: 
1°. het samenstellen van de begrotingen aan de hand van 

de ingediende voorstellen; 
2°. het financieel beheer van de bij de begrotingswetten 

toegestane gelden, onder het toeziend oog van Financiën; 
3°. het verrichten van betalingen en het ontvangen der mid-

delen; 
4°. de administratie en de verslaglegging. 
Er mogen geen verplichtingen worden aangegaan zonder 

dat de afdeling comptabiliteit erin betrokken is. Aan de chef 
van de afdeling comptabiliteit is opgedragen zoveel moge-
lijk op te letten of bij het verlenen van opdrachten en 
leveranties en dergelijke naar gepaste zuinigheid wordt ge-
streefd. Geen betalingen mogen worden verricht dan door de 
afdeling comptabiliteit of door comptabelen, die onder toezicht 
staan van het hoofd van deze afdeling. 

c. De afdeling comptabiliteit bij het Ministerie van Defensie 
Deze afdeling oefent de hierboven opgesomde taken uit. 

Voorts heeft deze afdeling het toezicht op de gehele militaire 
administratie en op de juiste toepassing van de voorschriften 
en bepalingen ter zake. Bij de afdeling komen de begrotings-
voorstellen op speciaal daarvoor vastgestelde formulieren bin-
nen. Daar komen dan de toelichtingen bij en deze dienen de 

afdeling als richtsnoer om na te gaan of wat wordt aange-
vraagd gemotiveerd is. Wanneer dit niet het geval is, gaan de 
ambtenaren van de afdeling, die deze voorstellen behandelen, 
naar de betrokken instanties toe om de afzonderlijke posten 
te bespreken. De ambtenaren van de afdeling, die deze aan-
gelegenheden behandelt, hebben elk een aantal begrotings-
artikelen in beheer. De gehele afdeling telt 370 man. Wanneer 
de afdeling de begrotingsvoorstellen heeft behandeld, zendt 
zij die door naar de directeur-generaal. 

De organisatie is aldus, dat de afdeling comptabiliteit een deel 
is van het directoraat-generaal van Defensie, nl. de financiële 
sector. De andere sector van het ministerie wordt gevormd door 
de ordonateurs, degenen, die het geld besteden. Formeel is 
alleen de Minister ordonateur. Hij heeft deze taak wat Oorlog 
betreft echter gedelegeerd in eerste instantie aan de chef van 
de generale staf, de chef van de luchtmachtstaf, de directeur 
gebouwen, werken en terreinen, de directeur materieel land-
macht. de directeur materieel luchtmacht en de hoofddirecteur 
personeel. Deze autoriteiten dienen dus bij de afdeling comp-
tabiliteit de voorstellen in. De afdeling haalt er zo nodig de re-
kenfouten uit en wijzigt eventueel de bedragen. Een exemplaar 
van de voorstellen gaat tegelijkertijd naar de inspectie van het 
Ministerie van Financiën. De ambtenaren van de inspectie 
worden van het begin af aan volledig ingelicht en ingeschakeld. 
Zij zijn steeds bij de besprekingen tegenwoordig. Wanneer de 
voorstellen besproken zijn, bijgewerkt en in de juiste vorm ge-
bracht, wordt een totaaltelling gemaakt. Komt deze te hoog uit, 
dan worden de voorstellen opnieuw beoordeeld en worden 
prioriteiten gesteld. De betrokken ambtenaren van Financiën 
worden hierbij ook ingeschakeld. 

Sinds in het wetsbesluit van 20 oktober 1945, Stb. F 240, 
bepalingen zijn opgenomen omtrent de binding tussen de hoof-
den van de afdelingen comptabiliteit en de Minister van Finan-
ciën, zijn de afdelingen comptabiliteit voor de Minister van 
Financiën een waarborg voor het goede beheer van de be-
groting. De hoofden van deze afdelingen worden ook benoemd 
en ontslagen na overleg met deze Minister. 

De afdeling comptabiliteit van het Ministerie van Defensie 
is verdeeld in twee onderafdelingen, waarvan onderafdeling I 
zich bezighoudt met het samenstellen van de begroting, de cen-
trale boekhouding, het begrotingsbeheer van materiële zaken 
en internationale aangelegenheden. Onderafdeling II behandelt 
de militaire administratie en het begrotingsbeheer van perso-
nele zaken. 
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Onderafdeling I heeft vijf bureaus, waarvan één zich speciaal 

bezighoudt met aanschaffingen van het DMI, en het basis-
commando en één met aanschaffingen van hei directoraat male-
rieel luchtmacht en één mei uitgaven inzake gebouwen, werken 
en terreinen. De werkzaamheden van deze bureaus omvatten 
alle handelingen, welke verband houden mei de controle op de 
rechtmatige besteding van de gelden voor de militaire sector. 

De doelmatigheidseonirole is overgelaten aan de afdeling 
efficiency en administratieve organisatie en aan de staf van hel 
directoraat-generaal. 

De verhouding van de afdeling accountantsdienst, eveneens 
een afdeling van het directoraat-generaal van Defensie, tot de 
afdeling comptabiliteit is als volgt geregeld: in de organisatie 
van de afdeling comptabiliteit is een bureau interne controle. 
Dit bureau maakt iedere maand een rapport van alles, wat bij 
de controle gebleken is. Dit rapport gaat naar de accoiuv 
tanlsdienst, de centrale accountantsdienst en de Rekenkamer. 
Aan de hand van deze rapporten kunnen deze instanties zien 
of de afdeling comptabiliteit serieus controleert. Bovendien 
hebben deze instanties het controleprogramma van de afde-
ling, hetwelk in overleg met de eigen accountantsdienst en de 
ambtenaren van Financiën is opgesteld. Het controlepro-
gramma wordt van tijd tot tijd gewijzigd; dit vormt de basis 
van de eigen controle van de afdeling comptabiliteit. De andere 
instanties controleren overigens geheel zelfstandig naar eigen 
maatstaven, maar als regel ook dat gedeelte, dat het eigen con-
trolebureau niet.heeft gehad. Dit geldt niet voor de Algemene 
Rekenkamer, die haar controle met behulp van steekproeven 
uitstrekt over hetgeen wel en niet voorafgaand is gecontroleerd. 

Onderafdeling II is belast met de militaire administratie en 
het begrotingsbeheer der personele zaken. Deze onderafdeling 
is verdeeld in 6 bureaus, welke ongeveer dezelfde taken heb-
ben als de vijf bureaus van onderafdeling i, en houden zich 
bezig met het geven van voorschriften inzake de militaire ad-
ministratie en het houden van toezicht op de uitvoering daar-
van, de verificatie van de verantwoordingen van de korpsad-
ministratcurs, enz. De bezetting van onderafdeling II bestaat 
voor een deel uit militair personeel. De omvang van de werk-
zaamheden van de afdeling comptabiliteit is bij de huidige 
oorlogsbegroting aanzienlijk. 

Behalve de afdeling comptabiliteit oefent ook de inspectie 
van de militaire administratie, een onderdeel van de generale 
staf, financiële controle uit. Het hoofd van de afdeling comp-
tabiliteit van het ministerie heeft erop toe te zien, dat deze 
controle geschiedt. Daarom krijgt hij o.m. van alle kasopnamen 
afschriften of mededeling. 

cl. De inspectie der militaire administratie 

De inspecteur der militaire administratie dient rechtstreeks 
onder de chef van de generale staf en de chef van de lucht-
machtstaf. Hij heeft de controle op de geld- en goederenbe-
weging bij alle troepen, welke onder het bevel van deze twee 
autoriteiten staan. 

Zoals in de vorige paragraaf is gebleken, behoort de con-
trole met betrekking tot de aanschaffing der goederen tot de 
taak van de afdeling comptabiliteit en de accountantsdienst. 

Zodra de goederen zijn aangeschaft, krijgt de inspectie der 
militaire administratie inzage van de rekening, waardoor zij 
weet wat is aangeschaft, waar het geleverd is en wanneer. Op 
dat moment vangt de controle van de inspectie aan. Zij con-
troleert of de goederen terechtkomen daar, waar deze thuis-
horen en of deze ver- of gebruikt worden op de wijze zoals 
dit behoort. Dit wat betreft de goederenbeweging. 

De geldbeweging houdt het volgende in. Bij de troep wor-
den vele uitgaven gedaan van personele aard, zoals salarissen, 
toelagen, reisvergoedingen, kleinere aanschaffingen e.d. De 
administrateurs bij de troep betalen deze rekeningen. Deze 
geldbeweging komt ter kennis van de inspectie der militaire 
administratie en wordt door haar gecontroleerd. Zij gaat na 
of deze gelden op legale wijze besteed worden voor het doel, 
waarvoor zij zijn uitgetrokken, en of zij, voor zover nog niet 
gebruikt, nog aanwezig zijn. 

Wanneer fouten worden geconstateerd bij de geld- of goe-
derenbeweging, worden deze gerapporteerd via de chefs van de 
generale stal en van de luchtmaebtstaf aan de Minister. 
Van de rapporten van de inspectie worden afschriften gezon-
den aan de betrokken commandanten, zodat dezen weten welke 
op- en aanmerkingen er zijn. 

De controle van de inspectie is voornamelijk een cijfer-
matige voor zover het de troep betreft. De controle op de ver-
schillende bedrijven is zowel gericht op de boekhouding als op 
de doelmatigheid. Zo controleert de inspectie de tankher-
stellingswerkplaats te Amersfoort en de centrale wielvocr-
tuigenherstelwerkplaats van de technische dienst te Utrecht. 
Dit zijn zeer grote bedrijven, welke onder de chef van de gene-
rale staf ressorteren. De bedrijven, welke niet onder deze auto-
riteit of onder de chef van de luchtmachtstaf ressorteren, wor-
den niet door de inspectie der militaire administratie gecon-
troleerd, doch door de accountantsdienst. 

De zorg voor het doelmatig functioneren van een dergelijk 
bedrijf berust bij de basiscommandant, die in zijn staf een 
afdeling bedrijfseconomie heeft. Deze afdeling stelt de juiste 
bcdrijfsgang vast en controleert deze. Daarnaast is dan nog 
de controle van de inspectie van de militaire administratie, die 
zich naast de cijfermatige controle ook bemoeit met de admini-
stratieve inrichting van de bedrijven en de verwerking van de 
opdrachten. Dit bevat dus ook de controle met betrekking tot 
de doelmatigheid, zoals deze door de afdeling bedrijfseconomie 
van het basiscommando is voorgeschreven. 

Het gehele dienstvak van de militaire administratie bestaat 
globaal uit 250 officieren en 1200 onderofficieren. Daarvan 
zijn ongeveer 200 personen aangewezen voor de controletaak 
van de militaire administratie. Dit controleapparaat wordt 
eigenlijk te klein geacht om alle controles uit te voeren in ver-
band met de tijd, die daarvoor beschikbaar is. Het aantal te 
controleren objecten loopt in de duizenden. 

De voorraadadministratie is zodanig, dat de inspectie de 
zaak in grote lijnen wel in de hand heeft, maar dat aan een 
gedetailleerde uitwerking toch nog wel het nodige ontbreekt. 

Wanneer de mechanische voorraadadministratie geheel is uit-
gebouwd. zal dit niet meer het geval zijn. Het zal nog enkele 
jaren duren voordat het zover is. Dan hoopt men deze zaak 
gedetailleerd in de hand te hebben. 

c. De afdeling efficiency en administratieve organisatie 

Deze afdeling is evenals de afdelingen comptabiliteit en 
accountantsdienst een onderdeel van het directoraat-generaal 
van Defensie. De afdeling heeft tot taak het adviseren, mede op 
verzoek van de verantwoordelijke autoriteiten, omtrent de struc-
tuur van de organen van het Ministerie van Defensie (Oorlog) 
en de daaronder ressorterende onderdelen. De tweede taak is de 
inrichting van de administratie, de postregistratie en de docu-
mentatie; de derde betreft de tcchnisch-organisatorische aange-
legenheden; de vierde de arbeidstechnische aangelegenheden. 
Aanvankelijk ressorteerden ook de dienst mechanische verwer-
king van administratieve gegevens en het codificatiebureau 
materieel krijgsmacht (cobunia) onder deze afdeling. Deze 
twee afdelingen staan nu rechtstreeks onder de directeur-gene-
raal. 

De afdeling efficiency en administratieve organisatie heeft 
behalve de vier eerdergenoemde taken ook nog het toezicht op 
de inrichting uitgifte boekwerken. 

De opdrachten voor de afdeling komen voor een belangrijk 
deel van de directeur-generaal van Defensie. Ook worden ad-
viezen van de afdeling gevraagd door de secretaris-generaal, 
de chef van de generale staf, de chef van de luchtmachtstaf en 
de materieclinspecteurs van de landmacht. 

De bedoeling van deze opdrachten is om de voorstellen, 
nadat zij door alle rechtstreeks betrokkenen bekeken zijn, bij 
één instantie te doen komen, die deze uit dochnatigheids-
oogpunt bekijkt en daarbij let op facetten, welke eventueel 
door de betrokkene en de deskundige niet in overweging ge-
nomen zijn. De afdeling neemt ter zake geen beslissing, maar 
legt de zaak voor aan de aanvrager en aan de deskundigen en 
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geeft een bepaald standpunt in overweging. De afdeling advi-
seeii alleen en zij probeer) hei daarheen ie leiden, dat de 
aanvrager het met haar eens wordt en eventueel zelf zijn 
aanvrage wijzigt of temporiseert. Indien dit niet geschiedt, 
heeft een hogere instantie de beslissingsbevoegdheid. 

De resultaten van de afdeling komen derhalve steeds in 
overleg en in de regel in overeenstemming met de aanvrager tot 
stand. Met is dan ook niet precies te zeggen, welk deel van de 
besparingen voor het Rijk aan de afdeling toegeschreven kan 
worden. Er zijn gevallen, waarover met de aanvrager maar 
even behoeft te worden gesproken, waarna het gewenste resul-
taat is bereikt. Er zijn natuurlijk ook gevallen, waarin het erg 
veel moeite kost om hetgeen naai' de mening van de afde-
ling niet juist is recht te zetten 

De grootste sectie van de afdeling is de sectie administratieve 
organisatie. Deze houdt zich speciaal bezig met de mechani-
satie. De huidige stand van zaken daarvan is als volgt. 

De mechanisatie van de begrotingsadministratie is geheel 
gereed. De keuringsresultatcn van dienstplichtigen en beroeps-
personeel zijn volledig gemechaniseerd, de registratie van het 
personeel van land- en luchtmacht eveneens. De bezoldiging 
van het militair personeel van land- en luchtmacht wordt vanaf 
1960 in de mechanische administratie verwerkt. Hetzelfde kan 
gezegd worden ten aanzien van de pensioenen van marine, land-
en luchtmacht. De registratie van het burgerpersoneel van land-
en luchtmacht en de bezoldiging van al het personeel van land-
en luchtmacht zijn eveneens volledig gemechaniseerd. Dit geldt 
ook voor het legerplan en de uitwerking daarvan. 

Het materieelbeheer is nog niet geheel gemechaniseerd. 
Vermoedelijk zal dit in 1961 het geval zijn. Reeds is wel vol-
ledig gereed de z.g. verticale mechanisatie, de organisatie van 
de onderdelen naar boven. In de horizontale lijn echter, dus 
lussen de grote depots onderling en van deze naar het Depar-
tement, is dit niet het geval. 

Voor de mechanisatie van het materieelbeheer bij de marine 
maakt men gebruik van de installatie bij de Rijkswerf in Den 
Helder. Hier is men nog niet mee gereed. 

Toen er nog twee ministeries waren, is op dit gebied nogal 
langs elkaar heen gewei kt. zij het dan ook, dat naar hetzelfde 
doel werd gestreefd. 

Het doel van de mechanisatie is om snel een ver gaand in-
zicht te krijgen in de voorraden en in de goederenstroom, ten 
einde op grond daarvan tot een redelijke en juiste behoefte-
bepaling te komen. De wensen op dit gebied gaan steeds vcr-
dcr naarmate de mechanisatie vordert. Het aantal artikelen 
is zeer groot, voor de drie strijdmachten tezamen wel één 
miljoen. Daar komen bij de vernieuwing nog artikelen bij. 
Zo is b.v. het aantal onderdelen van raketten of van nieuwe 
vliegtuigen zeer groot. 

Voor deze administratie heeft het departement zowel ge-
kochle als gehuurde machines. Als regel wordt — in verband 
met de snelle ontwikkelingen op dit gebied — niet tot aan-
koop overgegaan; aankoop wordt wel overwogen, indien de 
zekerheid bestaat, dat de machines vijf jaar of langer doel-
matig kunnen worden gebruikt. 

§ 6. De controle van de zijde van de 
Algemene Rekenkamer 

Artikel 193 van de Grondwet bepaalt, dat er een Algemene 
Rekenkamer moet zijn, welker samenstelling en taak door de 
wet worden geregeld. Deze wet is zoals in § 2 is gesteld de 
Comptabiliteitswet. 

Als onafhankelijk orgaan staat de Rekenkamer naast de uit-
voerendc en naast de wetgevende macht. Zij oefent een externe 
accountantsfunctie uit. De rapporten van de accountantsdienst 
en die van de overige controle-instellingen worden bij de Re-
kenkamer nagegaan. Indien het zaken betreft, waarvan de 
Rekenkamer het nodig vindt te weten wat de Minister ermee 
gedaan heeft, dan richt zij tot hem een verzoek om haar in te 
lichten over wat hij heeft gedaan naar aanleiding van de opmer-
kingen van de accountantsdienst of van de andere controle-
lichamen. 

Daarnaast heeft de Rekenkamer ook haar eigen controle 
ter plaatse, waardoor zij onafhankelijk en volkomen zelfstandig 
bij verschillende diensten en dienstonderdelen, waarvoor de 
Kamer denkt, dat dit nodig is, een onderzoek kan instellen. 

De meest omvattende taak van de Rekenkamer is het voort-
durende controleren van de rechtmatigheid van de uitgaven 
op de departementen. Dit werk verricht zij met behulp van 
haar vereveningsbureaus, welke op de departementen hun ver-
trekken hebben. 

Dit verevenen betekent toeslaan, dat een uitgave in de rijks-
rekening wordt opgenomen. Vroeger was het zo, dat de Reken-
kamer maandelijks aan de Minister mededeelde, welke uitga-
ven zij verevend had en, onder opgaaf van redenen, welke niet. 
Uit praktische overwegingen is dit systeem aldus gewijzigd, dat 
in de loop van het jaar aan de Minister bericht wordt gczon-
den welke posten zij niet zal kunnen verevenen. Na afslui-
ting van de belrokken dienst volgt dan een opgaaf van de 
Rekenkamer van alle posten, welke zij heeft verevend, en van 
die, waartegen zij bezwaar blijft maken. De taak, welke de 
vereveningsbureaus op de departementen uitvoeren, staat o.m. 
omschreven in artikel 79 van de Comptabiliteitswet. 

De vereveningsbureaus zijn ook de organen, die de controle 
uitoefenen op het comptabele beheer, zoals dit beheer in § 4 
van hoofdstuk 111 in de artikelen 39 en volgende van de Comp-
tabiliteitswet staat omschreven. Deze controle eindigt door de 
decharge, welke alleen de Rekenkamer geven kan. De Reken-
kamer oefent hiermee een onafhankelijk toezicht uit op het 
beheer van de kasgelden, welk toezicht hoewel repressief, 
mede een preventieve werking heeft. 

Ook de controle op de realisatie van het beleid is aan de 
Rekenkamer toevertrouwd, voor zover de Comptabiliteitswet 
dat toestaat. In de artikelen 60 en 64 wordt deze drjelmatigheids-
controie geregeld. 

Artikel 60 geeft aan de Algemene Rekenkamer ook een 
taak met betrekking tot het controleren van de doelmatigheid, 
ten einde vermindering der rijksuitgaven, vermeerdering der 
rijksontvangsten en verbetering of vereenvoudiging van 's Rijks 
geldelijk beheer te bereiken. Vanouds werd dit onderdeel van 
haar taak verricht door dezelfde bureaus, welke ook de recht-
matigheid controleerden. Incidenteel echter creëerde de Reken-
kamer daarvoor bureaus ad hoc, die op de doelmatigheid der 
besteding van de gelden voor het defensieapparaat toezagen. 
Zo b.v. gedurende het tijdperk van de mobilisatie 1939/1940 
en in 1952 toen de herbewapening van ons land op gang kwam. 

Ten aanzien van de uitvoering van belangrijke opdrachten in 
regie laat de Kamer zich bijstaan door technische deskundigen. 
De Rekenkamer kent sinds 1 januari 1958 een afzonderlijke 
afdeling, welke zich met de efficiency-controle ten aanzien van 
alle departementen bezighoudt. Deze afdeling bestaat uit twee 
bureaus, waarvan elk zich met bepaalde departementen bezig-
houdt. Binnen het kader van de wet, met name van artikel 60, 
verrichten deze bureaus efficiencv-onderzoekingen. 

De wijze van werken door de Rekenkamer brengt met zich, 
dat er een vrij lange tijd verstrijkt, voordat de moeilijkheden, 
welke de Kamer tijdens haar onderzoek tegenkomt, in haar 
verslag verschijnen en aldus ter kennis van de Volksvertegen-
woordiging komen. Het systeem is, dat de Rekenkamer in 
het algemeen eerst tracht de zaak met de betrokken Minister 
uit te spreken. Eerst wanneer de Rekenkamer het met de be-
trokken Minister niet eens is geworden en de briefwisseling of 
de besprekingen zijn vastgelopen, wordt de zaak waar het over 
gaat in het verslag van de Rekenkamer vermeld. Dit geschiedt 
ook, indien men het uiteindelijk wel eens is geworden over een 
zaak, mits deze van voldoende belang is. 

De Rekenkamer is verplicht elke rechtmatige uitgave te 
verevenen. Wel kan zij op grond van gebrek aan efficiency 
adviezen uitbrengen en opmerkingen maken, maar zij kan de 
verevening niet weigeren. 

Krachtens artikel 61, lid 2, van de Comptabiliteitswet zijn 
de Ministers verplicht de Rekenkamer alle inlichtingen te ver-
strekken, welke zij nodig acht voor de uitvoering van haar 
taak. Ten einde deze goed te kunnen uitvoeren, krijgt de Reken-
kamer alle rapporten van de controlediensten van de departe-
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menten, waarvan de kennisneming voor haar van belang kan 
zijn. 

Krachtens artikel 76 van de Comptabiliteitswet kan de 
Minister, alvorens opdracht te geven tot betaling, het gevoelen 
van de Algemene Rekenkamer inwinnen. De Minister is hiertoe 
niet verplicht. De Rekenkamer geeft een advies, maar de Minis-
ter blijft uiteraard verantwoordelijk. 

Aangezien de Rekenkamer een klein apparaat heeft, is hel 
haar onmogelijk om alles te controleren. Ten einde toch zo veel 
mogelijke en zo juist mogelijke waarnemingen te doen, vraagt 
de Kamer ten aanzien van ieder departement zich eerst af wat 
dit zelf doet, hoe de interne controle is geregeld en welke 
instanties daarbij worden ingeschakeld. Zo heeft de afdeling 
comptabiliteit van Oorlog een eigen intern controlcorgaan. 
Voorts zijn er nog de centrale accountantsdienst en de ac-
countantsdienst van het departement. De dossiers inzake aan-
schaffingen door DML en DMLu tot bedragen, groter dan 
f 10 000, worden vooraf door het directoraat-generaal beoor-
deeld. Voorts neemt de Rekenkamer kennis van het controle-
schema van de departementale accountantsdienst. De centrale 
accountantsdienst controleert in de wetenschap, dat het direc-
toraat-generaal dit volledig doet, steekproefsgewijs. Daarop aan-
sluitend neemt de Rekenkamer haar steekproeven zowel bij het 
DML als bij het DMLu. Bepaalde dagen per week gaat een 
ambtenaar van de Rekenkamer naar deze directoraten. Hij heeft 
als uitgangspunt bepaalde contracten en aan de hand daarvan 
bekijkt hij het gehele aanschaffingsdossier. 

De gang van zaken voor de controle is als volgt. De beta-
lingsstukken komen op de bureaus van de Rekenkamer en 
worden daar doorgenomen. Deze vormen het uitgangspunt 
voor de verdere controle. Vindt men in deze stukken kwesties 
waarvoor een uitgebreid doelmatigheidsonderzoek nodig is, dan 
worden deze aan de afdeling efficiency van de Rekenkamer 
doorgegeven. Deze afdeling wordt o.m. aldus „gevoed" met 
opmerkingen. Zaken, welke niet op het speciale terrein van 
de afdeling efficiency liggen, worden door de verevenings-
bureaus behandeld en eventueel ter plaatse nagegaan. Deze 
controle kan, gelet op de huidige bezetting van de Reken-
kamer, niet anders dan steekproefsgewijs geschieden. 

De Comptabiliteitswet heeft het vroegere systeem van voor-
afgaande verevening doelbewust verlaten, omdat dit te star 
werkte. De wet schrijft op het ogenblik de verevening achteraf 
voor. Dit brengt dus voor de Rekenkamer met zich, dat zij 
altijd achteraf controleert. Overigens hoeft dit niet uit te 
sluiten, dat bepaalde suggesties of opmerkingen, welke de 
Rekenkamer maakt naar aanleiding van reeds gedane uitgaven, 
wel degelijk van invloed kunnen zijn voor de toekomst. 

De Rekenkamer gaat na of er voldoende interne controle 
b.v. op de magazijnen van land- en luchtmacht is. Is die in-
terne controle goed en is er een behoorlijke functiescheiding, 
dan bestaat er een basis voor een juist beheer. De Reken-
kamer werkt wat deze aangelegenheden betreft, in hoofd-
zaak op de controlerapporten van de inspectie van de mili-
taire administratie en van de accountantsdienst. Daar zijn 
b.v. wat het materieel betreft meestal aan toegevoegd staten, 
waarop het overtollige materieel vermeld staat. Aan de hand 
hiervan ontstaat er dan veelal een briefwisseling tussen de 
Minister van Defensie en de Rekenkamer over de plannen 
ten aanzien van dit materieel. De Rekenkamer houdt haar 
aandacht op deze zaken gevestigd en aan de hand van de voI-
gende rapporten controleert de Kamer of datgene geschiedt, 
wat werd toegezegd. 

In de kwesties, welke de commissie in het eerste deel van 
haar verslag heeft behandeld, was en is ook de Rekenkamer 
geïnteresseerd. Zo heeft zij indertijd kennis genomen van een 
accountantsrapport van het Ministerie van Oorlog, waaruit 
haar bleek, dat een groot aantal helmen aan de fabriek was 
teruggestuurd, omdat deze niet voldeden. Ambtenaren van 
de Rekenkamer zijn naar aanleiding hiervan een onderzoek gaan 
instellen. Inmiddels had de Tweede Kamer zich met deze aan-
gelegenheid ingelaten. Ware dit niet het geval geweest, dan was 
deze aangelegenheid aanleiding geworden tot rapportering in 
het verslag van de Rekenkamer. 

De gegevens, welke de Rekenkamer kreeg over de O.C.1.0.-
zaak, hebben ook aanleiding gegeven tot een nadere brief' 
wisseling met de Minister. Hiervan is een beklagdossier opge-
maakt De Rekenkamer neemt in het algemeen de zaken eerst 
in haar verslag op, wanneer zij afgerond zijn. Dit was destijds 
met de O.C.I.O.-zaak nog niet het geval. Inmiddels is deze 
aangelegenheid opgenomen in haar verslag over 1958 (Hij-
lagen Handelingen Tweede Kamer, zitting 1959-5496, punt 
109). 

§ 7. De Defensiecommissie 
De Defensiecommissie is een bij Koninklijk besluit van 12 

mei 1948 ingestelde staatscommissie. Het secretariaat van de 
commissie wordt vervuld door een door de Minister van Defensie 
aan te wijzen ambtenaar. Als adviserende leden hebben de drie 
chefs van staven zitting. De commissie vindt haar taakomsehrij-
ving in ditzelfde besluit. Deze luidt: 

a. het instellen van een onderzoek naar de doeltreffend-
heid van de besteding, volgens de bestaande wetten, der tot 
verzekering van de weerbaarheid beschikbaar gestelde gelden 
en persoonlijke diensten: 

b. het kennis nemen, op uitnodiging van de daarbij betrok-
ken Minister of Ministers, van aangelegenheden, welke een 
onderwerp van studie uitmaken bij het Ministerie van Oorlog 
en het Ministerie van Marine dan wel éé'n dier ministeries, 
en van aangelegenheden, welke te gelegener tijd in aanmer-
king kunnen komen voor een behandeling in de Volksver-
tegenwoordiging, zulks ten einde de voornoemde Ministers 
hetzij op hun verzoeken, hetzij eigener beweging, van advies 
te dienen; 

c. het vestigen van de aandacht op nieuwe maatregelen, wel-
ke naar haar gevoelen noodzakelijk zijn in het belang van de 
weerbaarheid. 

Omtrent haar bevoegdheden bevat het instellingsbesluit het 
volgende: 

De commissie is bevoegd: 
a. van haar gevoelen te doen blijken omtrent wijzigingen, 

welke naar haar oordeel, ter bevordering van het doel, om-
schreven onder III, sub a, van dit besluit, in bestaande wetten 
of in bij de Staten-Gcncraal aanhangige wetsontwerpen be-
horen te worden aangebracht: 

h. zowel leden van de strijdkrachten ter zee, te land en in 
de lucht, buiten de commissie staande, als personen, niet tot 
deze strijdkrachten behorende, voor zich te doen verschijnen 
dan wel daartoe uit te nodigen, tot het inwinnen van advie-
zen omtrent aangelegenheden, welke, op grond van de haar 
opgedragen taak, aan het oordeel der commissie zijn onder-
worpen. 

De leden der commissie zijn gerechtigd tot het indienen 
van afzonderlijke nota's omtrent onderwerpen, tot de taak 
of de bevoegdheden der commissie behorende. 

Bij het uitoefenen van haar taak en haar bevoegdheid kan 
de Defensiecommissie zich wenden tot Hare Majesteit de Ko-
ningin, tot de Staten-Generaal — eventueel ter vertrouwe-
lijke inlichting van de leden — of tot de bij het door haar 
behandelde onderwerp betrokken Minister of Ministers. In-
dien de commissie het gewenst acht, met betrekking tot 
een bij haar in studie zijnd onderwerp, ruimere bekendheid 
te geven aan haar inzichten dan in de voorgaande zin is aan-
gegeven, zal zij daartoe slechts overgaan nadat door de erbij 
betrokken Minister of Ministers te kennen is gegeven, dat uit 
hoofde van eisen omtrent geheimhouding ter wille van de 
veiligheid van de Staat dan wel op gronden van regeringsbe-
leid tegen een zodanige publikatie geen bezwaren bestaan. 
Hetzelfde geldt ook voor de leden der commissie afzonderlijk. 

De Defensiecommissie is zich van haar primaire taak „het 
instellen van een onderzoek naar de doeltreffendheid van de 
besteding, volgens de bestaande wetten, der tot verzekering 
van de weerbaarheid beschikbaar gestelde gelden en persoon-
lijke diensten" zeer wel bewust en streeft er steeds naar deze 
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taak ZO goed mogelijk te vervullen. Zij deed dit in de afgelopen 
jaren door bepaalde onderwerpen nader te bestuderen mei 
medewerking van de Minister van Oorlog of de Minister van 
Marine en door ter zake gespecialiseerde militaire of burger-
ambtenaren tot haar vergaderingen uit te nodigen tot het ver-
strekken van inlichtingen. Door het bezoeken van militaire 
inrichtingen en het bijwonen van oefeningen hebben de leden 
zich meermalen ter plaatse op de hoogte gesteld, waarbij zij 
steeds alle medewerking van de Minister en de militaire autori-
teiten hebben ondervonden. 

De Defensiecommissie heeft voorts nog nagegaan of, en 
zo ja hoe, zij in de vervulling van haar meergenoemde taak 
nog verbetering zou kunnen brengen. 

Het overleg hierover met de Minister voor Defensie heeft 
ertoe geleid, dat aan de commissie nader inzicht is gegeven 
in de wijze, waarop in de krijgsmacht de accountantsdienst 
en de militaire administratieve diensten controlerend werk-
zaam zijn; dat met wensen der commissie dienaangaande zo-
ver mogelijk rekening zal worden gehouden en dat aan de 
vrijheid tot het geven van inlichtingen aan de commissie door 
leden van de krijgsmacht en door de ambtenaren van de De-
fensiedepartementen die de commissie ter zake hoort, door 
de Minister geen beperking wordt gesteld dan deze, dat hij 
inzage zal ontvangen van het verslag van het daarbij behan-
delde. 

De werkwijze van de Defensiecommissie is aldus, dat be-
paalde onderwerpen in de 14-daagse vergaderingen worden aan-
gesneden door de politieke leiding van het Ministerie van 
Defensie. Op een exposé van de Minister kunnen de leden van 
de Defensiecommissie vragen stellen, ter beantwoording waar-
van de Minister naar zijn hoogste militaire adviseurs kan ver-
wijzen, die dan een nadere toelichting geven. Zij is derhalve 
in het bijzonder een commissie, waarin de Minister de gelegen-
heid vindt de leden een inzicht te geven inzake de realisatie 
van zijn beleid. 

§ 8. De controle van de zijde van liet Parlement 
Zoals de commissie in haar inleidende paragraaf reeds heeft 

gesteld, is in de beide Kamers der Staten-Generaal van ver-
schillende zijden en op verschillende tijdstippen onder de aan-
dacht van Regering en Parlement gebracht, dat — in ieder 
geval — de Tweede Kamer haar controle niet op zodanige 
wijze kan uitoefenen als gewenst zou zijn. Dit geldt in het 
bijzonder de controle ten aanzien van de defensie-uitgaven. De 
commissie wil deze paragraaf aanvangen met een beschouwing 
van de voorstellen, welke gedaan zijn om een betere controle 
door de Kamers mogelijk te maken. Vervolgens zal zij nader 
in ogenschouw nemen de taken van enkele vaste commissies uit 
de Tweede Kamer, welke voor de Kamer de desbetreffende 
wetsontwerpen en andere aangelegenheden moeten voorbe-
reiden. 

a. Een voorstel tot het instellen van een controleapparaat 
ten behoeve van de Tweede Kamer 

Bij de algemene financiële beschouwingen over de rijks-
begroting voor het dienstjaar 1956 werd vanuit de Tweede 
Kamer de instelling bepleit van een nieuw orgaan, rechtstreeks 
ter beschikking staande van en uitsluitend ressorterende onder 
de Kamer, ten einde haar te helpen een effectieve doelmatig-
heidscontrole uit te oefenen. 

De voorsteller maakte hierbij onderscheid tussen de con-
trole op de efficiency in de staatshuishouding bij de uitvoe-
ring en een controle op de efficiency bij het beleid. Bedoeld 
apparaat zou ten behoeve van de Kamer de eerstgenoemde 
controle moeten verrichten. Daardoor zou — naar de mening 
van de voorsteller — het mogelijk zijn, dat de Kamer over zo-
danige gegevens kan beschikken, dat zij het vertrouwen krijgt, 
dat de gevoteerde gelden op een goede wijze zijn besteed. 
Dan blijven er ongetwijfeld altijd nog gevallen over, waarbij 
het voor de Kamer uiterst moeilijk is de besteding van de 
gelden door de Regering op alle punten te kunnen beoordelen. 
Dat deze gevallen blijven bestaan, is evenwel geen motief om 

ook de andere beslissingen niet te controleren, wanneer men 
ten aanzien daarvan wel tot een verantwoord oordeel kan 
komen. Voor zeer vele zaken is het toch zo, dat de Kamer 
na behoorlijke voorlichting een verantwoorde beslissing kan 
nemen. Welke weg men ter verbetering van de controleplicht 
van de Kamer wensl te gaan, aldus de voorsteller, de huidige 
werkwijze is bepaald onbevredigend. 

Hij de behandeling van deze aangelegenheid werd ook over-
wogen een dergelijke taak op te dragen aan de Algemene 
Rekenkamer, aan welk college in artikel 60 van de Comptabi-
liteiiswe! reeds een zekere doelmatigheidscontrole is tocge-
kend. Dit achtte de voorsteller niet gewenst, omdat hij het be-
zwaarlijk oordeelde, de controle op de rechtmatigheid en het 
geven van advies inzake de doelmatigheid in één hand te 
leggen. 

Bepleit werd dus de instelling van een nieuw orgaan, recht-
streeks ter beschikking staand van en bij uitsluiting ressor-
terend onder de Kamer, om haar te helpen een effectieve 
doelmatigheidscontrole uit te oefenen, opdat zij gedocumen-
teerd kan oordelen over mogelijk aan te brengen verbeteringen 
in de efficiency van het overheidsapparaat. 

Als voorbeelden, waarop de Kamer langs deze weg tot een 
meer effectieve controle kan komen, werden twee zaken ge-
noem d, nl. : 

1. zijn de regeringsbureaus zo georganiseerd, dat niet met 
minder ambtenaren hetzelfde effect kan worden bereikt? 

2. zijn de voorgenomen overheidsinvesteringen voor be-
paalde voorzieningen noodzakelijk te achten ter bereiking van 
een redelijk effect der voorziening? 

Het toenmalige Kabinet voelde niet voor deze opzet, omdat 
de wettelijke voorziening, welke hiervoor nodig zou zijn, een 
inlichtingenplicht tegenover het nieuwe orgaan voor de rijks-
ambtenaren in het leven zou roepen. Dezen zouden dan een 
geheel andere instelling moeten krijgen dan zij thans hebben. 
Een tweede bezwaar was, dat in de verhouding tussen Regering 
en Parlement een grote verandering zou komen. De Regering 
meende, dat afbreuk zou worden gedaan aan haar zelfstandig-
heid. Dit zou in het bijzonder tot uitdrukking kunnen komen, 
indien tussen de rijksambtenaren en het apparaat van de Kamer 
de praktijk van ambtelijk vooroverleg zich zou gaan ontwik-
kelen. 

Van de zijde van de Regering stond men derhalve afwijzend 
tegenover deze gedachte en ofschoon van de zijde van de 
Kamer sedertdien nog vele malen over deze aangelegenheid is 
gediscussieerd, is het niet gekomen tot het overwegen van 
mogelijkheden tot uitvoering. 

Behalve de hierboven beschrevene, is ook nog een tweede 
poging gedaan om een antwoord te krijgen op de vraag of 
een verder gaande parlementaire controle op de militaire uit-
gaven noodzakelijk, gewenst dan wel mogelijk wordt geoor-
deeld en, zo ja, hoe dat op de beste wijze zou kunnen wor-
den geëffectueerd. Deze vond plaats in de Eerste Kamer bij de 
behandeling van de hoofdstukken VIII A en B der rijksbegro-
ting 1957, waarbij het oordeel van de Defensiecommissie werd 
gevraagd over een verder gaande parlementaire controle. 

Een oordeel hierover wilde de Defensiecommissie niet geven, 
omdat dit niet op haar weg ligt. Hoewel deze commissie alleen 
bestaat uit leden van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, was zij niettemin van mening, dat de beoordeling 
hiervan aan het eigen inzicht van de beide Kamers als zodanig 
diende te worden overgelaten. Ook deze tweede poging heeft 
dus geen succes gehad. 

/;. De vaste commissie voor defensie uit de Tweede Kamer 

De Defensiecommissie is, zoals in de vorige paragraaf gesteld, 
een staatscommissie, de vaste Commissie voor Defensie is een 
kamercommissie, die evenals de andere vaste commissies een 
orgaan van de Kamer is. Alle rechten en plichten van deze 
commissie zijn van die van de Kamer afgeleid. 
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Volgens het Reglement van Orde van de Tweede Kamer is 
de vaste commissie bevoegd tot: 

,M. het doen van onderzoek van de bij de Kamer ingcko-
men ontwerpen der algemene en suppletoirc begrotingswet-
ten, alsmede, voor zover de Centrale Afdeling of de Kamer 
daartoe besluit, van de overige wetsontwerpen, voorstellen van 
wet en andere voorstellen en van Regeringswege ingekomen 
stukken; 

b. het bevorderen van een geregelde gedachtenwisseling tus-
sen de Regering en de Kamer, daaronder begrepen het vragen 
aan de Regering van de inlichtingen, die zij gewenst acht, en 
het overleggen met deze over al datgene, waaromtrent de Re-
gering met de Commissie in overleg wenst te treden; 

c. het uitbrengen van verslag omtrent haar bevindingen, 
voorzover zij dit ter voorlichting van de Kamer nodig acht". 

Omtrent deze commissie is voorts bepaald, dat zij zich tot 
de Regering kan wenden ter verkrijging van alle stukken, 
waarvan de kennisneming voor een goede vervulling van de 
sub a, b en e genoemde taken nodig is; dat zij ten aanzien van 
vertrouwelijke stukken en mededelingen geheimhouding in 
acht moet nemen; dat zij bevoegd is deskundigen te raad-
plegen, doch rijksambtenaren alleen met toestemming van de 
daarbij betrokken Minister. 

De huidige gang van zaken is, dat de vaste commissie haar 
taken, onder b en c genoemd, in het geheel niet vervult, terwijl 
zij ten aanzien van haar taak, onder a gesteld, dit, wat de 
begrotingswetgeving betreft, slechts gelimiteerd en gedeelte-
lijk nominaal doet. 

Dit moge de commissie als volgt adstrueren. Een geregelde 
gedachtenwisseling tussen de vaste commissie en de Regering 
als onder b gesteld, vindt zelden plaats; evenmin is dit het 
geval met het onder c gestelde. 

Wat de behandeling van de begroting betreft, leidt deze er 
thans in het algemeen toe, dat allerlei beleidskwesties wor-
den aangesneden. Een nauwkeurig onderzoek van de in de 
begroting vermelde cijfers en een bespreking daarvan zijn daar-
door tot de uitzonderingen gaan behoren. Dit is te wijten 
aan twee omstandigheden: de geheimhouding en de gecompli-
ceerdheid van de materie. Aan de vaste Commissie voor Defen-
sie worden — nu noch de bewindslieden noch de vaste com-
missie zelf deze behoefte gevoelen — geen overzicht over en 
geen inzicht in het beleid en de daarop steunende maatregelen 
gegeven, waardoor de voorbereiding van de begrotingswetten 
gedeeltelijk in nominale vorm geschiedt. 

Het feit, dat een belangrijk aantal leden van de Defensie-
commissie ook lid is van de vaste Commissie voor Defensie, 
brengt met zich, dat de Minister door een uiteenzetting van 
zijn beleid voor de Defensiecommissie het minder noodzakelijk 
vindt ook de vaste Commissie voor Defensie uit de Tweede 
Kamer hieromtrent nader in te lichten, terwijl deze hem hierom 
niet vraagt. Immers die leden van de vaste commissie, die lid 
zijn van de Defensiecommissie, hebben ook minder behoefte 
aan een uiteenzetting over het beleid van de Minister. 

c. De vaste commissie voor de rijksuitgaven 
Krachtens artikel 136 van de Grondwet geschiedt de ver-

antwoording van de rijksuitgaven en -ontvangsten aan de wet-
gevende macht onder overlegging van de door de Algemene 
Rekenkamer goedgekeurde rekening. Dit vindt plaats bij ge-
legenheid, dat het ontwerp van wet betreffende het slot van 
de rekening wordt ingediend. 

Ten behoeve van de Tweede Kamer speelt hierbij een bij-
zondere rol de vaste Commissie voor de Rijksuitgaven. Zij 
strekt, aldus artikel 153 van het Reglement van Orde, tot 
voorlichting van de Kamer van de op de begrotingen der rijks-
uitgaven toegestane gelden. Zij is bevoegd te dier zake met de 
Minister in mondeling en schriftelijk overleg te treden en van 
de Regering de inlichtingen en stukken te vragen, die zij ter ver-
vulling van haar taak nodig acht. Minstens éénmaal in de drie 
maanden doet de commissie van haar verrichtingen schrifte-
lijk verslag aan de Kamer. 

s In tegenstelling tot de meeste andere vaste commissies heeft 
de Commissie voor de Rijksuitgaven uitsluitend een contro-

,. lerende taak. 
In de praktijk is het aldus, dat de commissie haar taak 

r vervult, indien zij een bepaald stuk voor zich krijgt; dit stuk 
r, is een enkele maal een financieel overzicht van een bepaald 
n fonds, maar de belangrijkste stukken, welke de Commissie 

voor de Rijksuitgaven behandelt, zijn de jaarlijkse verslagen 
van ile Rekenkamer. Aan de hand daarvan stelt de commissie 
een aantal vragen aan de Regering. Ook neemt de commissie 
dan nogal eens contact op met de Algemene Rekenkamer om 
een nadere toelichting te krijgen en om bij het stellen der 
vragen in de verslagen der commissie gebruik te maken van 
de kennis en de technische mogelijkheden van de Rcken-

' kamer. Ook wanneer de antwoorden van de Regering zijn 
binnengekomen, helpt de Rekenkamer de commissie soms deze 
te verifiëren. 

' Deze behandeling van zaken verliest echter veel aan waar-
' de door traagheid in tweeërlei opzicht. In de eerste plaats, 
- omdat uit het verslag van de Rekenkamer telkenmale blijkt, 
1 dat er bij vele onderwerpen, welke in dit verslag worden aan-
1 gesneden, zeer lange tijd is verlopen, voordat de Rekenkamer 

een antwoord van een Minister heeft gekregen. Het beantwoor-
: den van dit soort brieven duurt soms wel meer dan een jaar. 

Wanneer de Rekenkamer iets wenselijk, nodig of nuttig acht, 
duurt het veelal een nog langere tijd voordat een begin van 

' uitvoering daarmee wordt gemaakt. 
; In de tweede plaats had het werk van de Commissie voor de 

Rijksuitgaven zelf met grote traagheid te kampen. Meestal 
ontvangt de vaste commissie het verslag van de Rekenkamer 

; einde mei, begin juni. Dit verslag zendt de Minister van Fi-
I nanciën, daartoe door de Koningin gemachtigd, aan de Twee-
' de Kamer. Het komt dan juist op het moment, waarop de 

werkzaamheden van de Kamer aflopen. Het gevolg hiervan 
was, dat meestal in het laatste kwartaal van het jaar het ver-
slag van de commissie verscheen. De vaste Commissie voor de 

' Rijksuitgaven heeft zelf dit bezwaar gevoeld en heeft in 1959 
vóór het zomerreces haar verslag uitgebracht. De bedoeling hier-
van is, dat dit verslag, voordat de begrotingsbehandeling in 
het najaar begint, afgerond ter behandeling aanwezig is. De 
andere vaste commissies zouden bij de begrotingsbehandeling 
van haar hoofdstukken dan met de opmerkingen van de Com-

1 missie voor de Rijksuitgaven rekening kunnen houden. Tot 
nu toe is dit evenwel nog niet gebeurd, mede omdat bij de 
begrotingsbehandeling zoveel zaken aan de orde komen, dat 
blijkbaar nog niet de gelegenheid gevonden is de opmerkin-
gen van de Commissie voor de Rijksuitgaven bij de open-
bare behandeling van het betrokken begrotingshoofdstuk aan 
de orde te stellen. 

De Commissie voor de Rijksuitgaven heeft zich wel in no-
vember 1958 beziggehouden met het vraagstuk van de bevor-
dering van de efficiency bij de rijksdienst. Zij heeft toen een 
bespreking gevoerd met de voorzitter van de Algemene Reken-
kamer over de efficiency-organen bij de departementen. Deze 
organisatie staat vermeld in bijlage II van dit verslag. 

d. De begrotingsbehandeling 

De Statcn-Gcneraal hebben krachtens de bepaling van arti-
kel 133 van de Grondwet via de begrotingsbehandeling het 
recht en de plicht zowel de doelstelling van het beleid der 
Regering, als de wijze waarop die doelstellingen worden ge-
realiseerd, te controleren. 

De begroting, welke wet is in formele zin, houdt een machti-
ging in om maximaal een zeker bedrag uit te geven. De be-
groting moet tot stand zijn gebracht vóór de uitgaven worden 
gedaan. De begrotingsbehandeling biedt de Kamer de belang-
rijkste mogelijkheid om de Regering en haar diensten te con-
troleren. Dit is derhalve een controle vooraf. 

De behandeling van de begroting is gedurende de laatste 
jaren voortdurend voorwerp van bijzondere aandacht van de 
Kamer geweest. Daarbij was haar belangstelling er vooral 
op gericht te bevorderen dat de Kamer bij de openbare be-
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handeling van een begrotingshoofdstuk niet zodanig vele de-
tails naar voren zou brengen dat „door de bomen het bos" 
niet meer zou worden gezien. Tijdens de openbare behande-
ling zouden vooral de beleidslijnen van de betrokken Minister 
aan de orde moeten komen. 

Voorts is de Kamer bezorgd over de voortdurende groei 
van memories en verslagen welke zijn uitgegroeid tot ware 
boekwerken. Daarom werd bet voorstel gedaan in de versla-
gen van het mondeling, overleg de del lilpunten te bchande-
len, zodat de hoofdpunten gereserveerd zouden blijven voor 
de mondelinge openbare behandeling. Dit laatste voorstel heeft 
echter tot nu toe slechts in enkele gevallen het gewenste 
resultaat opgeleverd. Al deze pogingen om tot een meer doel-
matige vervulling van de controletaak van de Kamer te komen 
bleven binnen hel kader van de beleidscontrole. 

Slechts zelden kwam hierbij ter sprake de controle op de 
realisatie van het beleid. Toch is gedurende de laatste tien-
tallen jaren de invloed van de uitvoerende macht in de finan-
eiële sfeer aanzienlijk uitgebreid, terwijl de parlementaire 
controle daarop eerder kleiner dan groter is geworden. 

De vaste commissies, belast met de voorbereiding van de 
haar toegewezen begrotingshoofdstukken, gaan slechts een 
enkele maal dieper in op afzonderlijke artikelen en posten. 
Ten aanzien van de vaste Commissie voor Defensie in het 
bijzonder is daarop hiervoor reeds gewezen maar ook de an-
dere vaste commissies laten een systematische of steekproefs-
gewijze controle op de artikelen en de posten veelal na. Wan-
neer tijdens de openbare behandeling al eens bij een artikel een 
amendement wordt voorgesteld met strekking de post met f 1 
te verhogen of te verlagen, dan is daarvan altijd de bedoeling 
een oordeel over het beleid van de Minister uit te spreken 
maar dit gaat builen iedere financiële controle om. 

De behandeling in de vaste commissies is er tot nu toe op 
gericht geweest de Kamer in de gelegenheid te stellen haar 
controle op het beleid van de Regering zo goed mogelijk uit 
te oefenen. Dit is veel minder het geval ten aanzien van de 
financiële controle. Deze zou een nauwkeurig en systematisch 
onderzoek van de begrotingshoofdstukken in de vaste com-
jnissies vereisen. 

e. De verantwoording van het gevoerde beheer 
De in artikel 136 van de Grondwet vereiste verantwoording 

van de rijksuitgaven en -ontvangsten wordt onder overlegging 
der rekening aan de wetgevende macht gedaan bij gelegenheid, 
dat het ontwerp van wet tot slot van de rekening wordt inge-
diend. In artikel 91 van de Comptabiliteitswet is bepaald, dat 
de verantwoording bedoeld in dit artikel van de Grondwet, 
wat vorm en indeling betreft, geschiedt naar voorschriften 
welke bij Koninklijk besluit zullen worden vastgesteld. Zoals 
de commissie in § 2 sub d _ceds heeft aangegeven is het thans 
geldende besluit dat van 28 september 1950, Sih. K 421. 

Vóór de oorlog geschiedde deze verantwoording in de vorm 
van een z.g. ,,Zedelijk Verslas", gevoegd bij de wet tot slot 
van de rekening, waarin de afwijkingen tussen begroting en 
rekening werden toegelicht. Bij brief van 27 mei 1950 nr. 95 
heeft de toenmalige Minister van Financiën gevraagd het ver-
slag over 1946 niet meer vast te stellen. Sindsdien is geen 
verslag meer opgemaakt. Wel wordt door het Ministerie van 
Financiën bij elke rijksrekening overgelegd een nota betref-
fende de afloop van het dienstjaar, waarin het verloop van de 
gehele rijksbegroting — niet zozeer die van de hoofdstukken 
afzonderlijk — wordt weergegeven. Dit stuk wordt ter griffie 
gedeponeerd, maar niet gedrukt en rondgedeeld. Het geeft aan 
de Kamer een globaal inzicht in het verbruik der begrotings-
gelden, ongeveer drie jaren nadat zij deze heeft toegestaan. 
De rijksrekening zelf sluit aan op de oorspronkelijke begrotina 
en de daarop volgende wijzigingen. Een duidelijk stuk is de 
rijksrekening echter niet. 

De tot nu toe gevolgde wijze van behandeling in de Kamers 
van deze wet heeft er niet toe geleid, dat een effectieve con-
trolc op de besteding van 's Rijks uitgaven en ontvangsten 
tot stand kwam. 

§ 9. Vergelijkingen niet andere landen 

Ten einde de vraag, in hoeverre en op welke wijze er ver-
betering ware te brengen in de controlemogclijkheid van de 
Kamer op een efficiënte besteding van door haar gevoteerde 
gelden, zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden heeft de 
commissie gemeend ook kennis te moeten nemen van de ver-
schillende systemen van controle, welke in andere landen 
bestaan. 

a. België. 
In België hebben krachtens het daar vigerende parlemen-

taire stelsel Senaat en Kamer dezelfde bevoegdheden. De 
commissies uit beide Kamers hebben derhalve op de wetgeving 
en op het beleid dezelfde invloed. Op de wetgeving, omdat de 
wetgevende macht gezamenlijk wordt uitgeoefend door de 
Koning, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Sen?at 
(artikel 26 van de Belgische Grondwet). 

Wat het beleid betreft houden zij toezicht op de Regering, 
Deze beleidscontrole geschiedt door de vaststelling van de be-
groting en van de eindrekening (artikel 115 van de Belgische 
Grondwet), door de interpellaties en de schriftelijke vragen. 

De vaste commissies, welke namens de Kamers deze mede-
wetgevende en "Controlerende taken verrichten, hebben geen 
wettelijk recht van inspectie bij de openbare diensten, maar in 
de praktijk hebben zij overal toegang. 

De Minister van Landsverdediging geeft aan de leden van 
de Commissies van Landsverdediging een algemene toelating 
om de militaire inrichtingen te bezoeken. „Bedoelde bezoeken 
worden slechts toegelaten bij speciale machtiging van de Com-
missie en de afvaardiging moet tenminste uit 3 leden be-
slaan". 1 ) 

Beide Commissies van Landsverdediging oefenen hun func-
ties uit zonder overleg en zonder nadere contacten met elkaar. 
Geregeld brengen de Commissies bezoeken aan onderdelen 
van Bcltrische troepen, zowel in België zelf, als in Duitsland, 
in Kongo en in andere landen, indien Belgische troepen daar 
b.v. op manoeuvres zijn. 

De Commissie van Landsverdediging uit de Kamer heeft 
laatstelijk tijdens de manoeuvres van ,,Battle Royal" een be-
zoek aan de Belgische troepen gebracht. 

Deze bezoeken worden niet krachtens of aan de hand van 
een speciaal artikel van een wet of het Reglement van Orde 
gemaakt. Ook bestaan hiervoor geen speciale regelingen be-
halve dat de Minister van Landsverdediging een legerorder 
heeft uitgevaardigd, op grond waarvan het onder hem ressor-
terende militair- en burgerpersoneel aan de bezoekende Com-
missies faciliteiten moet verlenen en inlichtingen moet ver-
strekken. Meestal stelt de Minister een militair van zijn Kabi-
net ter beschikking van de Commissie; hetzelfde doet de com-
manderend officier van het bezochte onderdeel of de inrich-
ting. 

Van deze reizen worden uitgebreide verslagen gemaakt. 
Allereerst wordt een algemeen overzicht gegeven van de posi-
tie, waarin het bezochte onderdeel zich bevindt, hoe groot 
het onderdeel is en hoe groot dit zou moeten zijn. Daarna 
wordt een inzicht gegeven in het leven in de eenheden, in 
het moreel, de voeding, de gezondheidstoestand en andere per-
soncle of sociale kwesties. Vervolgens wordt de toestand van 
het materieel besproken, of er tekorten zijn en zo ja welke, of 
ander materieel nodig is, hoe de opslagplaatsen zijn en hoe 
het materieel wordt onderhouden. Na dit algemeen overzicht 
worden dezelfde vraagstukken behandeld binnen het kader 
van een brigade, een bataljon of een compagnie. Gesproken 
wordt met militairen van elke rang of stand. Het verslag der 
Commissie wordt niet openbaar gemaakt, maar ligt voor de 
leden van Kamer of Senaat ter inzage. 

De begrotingsbehandeling in de Commissies van Landsver-
dediging betreft evenals in Nederland in het bijzonder de alge-
mene beleidslijnen van de Minister en de Regering. De be-

1) Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België 
en Nederland. Preadviezen betreffende de Parlementaire Commissies door 
Prof. dr. M. Somerhausen en Mr. A. F. Schepel, Zwolle, 1959, blz. 11. 
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grotingswetgeving voor Defensie kent noch een plafond noch 
overschrijving van het ene artikel van de begroting naar hel 
andere. 

b. '/.weden. 
Uit de literatuur en in het bijzonder uit de studie van Brian 

Chapmun „The Profession of tiovernment", een vergelijken-
de studie van alle administraties en staatsrechtelijke instel-
lingen in West-Europa, is de commissie gebleken, dat in het 
bijzonder het Zweedse parlementaire controlesysteem ccn aan-
tal aanknopingspunten zou kunnen bieden voor suggesties om-
trent verbetering van controlemogelijkheden door de Kamer. 

Ten einde van dit Zweedse systeem een goed beeid te ver-
krijgen is het nodig dit te zien in relatie tot andere Zweedse 
staatsinstellingen, welke in de hier bijgevoegde bijlage I zijn 
geschetst. De commissie heeft gemeend in haar verslag deze 
uiteenzetting niet in haar geheel te moeten opnemen, maar 
deze als afzonderlijk stuk daaraan te moeten toevoegen. !n 
dit verslag wil zij de controles op het financiële vlak in Zwe-
den aan een korte beschouwing onderwerpen. Nu is het zo. 
dat aldaar aan die controle in het financiële vlak is gekoppeld 
de controle op het gebied van de bescherming van de rechten 
en de rechtszekerheid van de burgers tegenover het optreden 
van de Overheid. Dit deel van de controle is naast die in het 
financiële vlak in genoemde bijlage I weergegeven. 

Krachtens de constitutionele wetten komt het Zweedse Par-
lement, de Rijksdag, jaarlijks op 10 januari bijeen. Na de 
opening van de zitting door de Koning, dient de Regering een 
wet in ..betreffende de toestand en de eisen van de overheids-
administratie", de begroting. 

De Zweedse Rijksdag kent 4 commissies voor budgetaan-
gelegenheden, te weten: de commissie voor de begroting, de 
commissie voor de landbouw, de commissie voor de Rijksbank 
en de commissie voor de belastingvraagstukken. 

De commissie voor de landbouw behandelt het budget voor 
die aangelegenheden, welke rechtstreeks of niet rechtstreeks 
onder het Ministerie van Landbouw vallen. De commissie voor 
de Rijksbank behandelt de financiële vraagstukken van de Rijks. 
dag en zijn organen, t.w. de Rijksbank en het Bureau van 
de Nationale Schuld. De commissie voor de belastingen houdt 
zich bezig met de middelen. 

De vaste commissie voor de begroting behandelt alle andere 
begrotingshoofdstukken. 

Een bijzonder controle-orgaan van de Rijksdag is de com-
missie der revisoren. De taak van deze commissie is de rijks-
financiën, benevens de financiën van de staatsbank en van de 
administratie van de openbare schuld te controleren. 

De commissie van revisoren bestaat uit 12 leden, die geen 
rijksdagafgevaardigden behoeven te zijn. In de praktijk is dit 
wel het geval en worden uit iedere Kamer van de Rijksdag 
6 leden aangewezen. 

Ieder lid van de Rijksdag komt voor de functie van revisor 
in aanmerking. Zij worden voor een jaar gekozen en kunnen 
nog 2 keer herkozen worden. De meeste revisoren zijn dit dan 
ook gedurende 3 jaar. 

Ter goede uitvoering van haar controletaken wordt de 
Zweedse Rijksdag bijgestaan door twee •— door hem te be-
noemen — hoge ambtenaren, die op het financiële vlak, maar 
ook en in het bijzonder op het terrein van de bescherming van 
de burgers tegenover machtsmisbruik van de Overheid en haar 
organen, namens de Rijksdag optreden. 

De „Justitie Ombudsman" heeft de taak namens de Rijks-
dag controle, ook financiële controle, uit te oefenen op de werk-
zaamheden van ambtenaren en gevallen van misbruik van 
macht te voorkomen. In het bijzonder moet hij waken, dat de 
Kroon geen onjuiste invloed uitoefent op de rechterlijke macht. 

Bij de grote reorganisatie in 1915 van het Zweedse leger heeft 
de instelling van het ambt van „Militie Ombudsman", die de 
taken van de „Justitie Ombudsman" op militair gebied kon 
overnemen, plaatsgevonden. 

De artikelen 96 t /m 101 van het „Instrument van Bestuur" 
bevatten de grondbepalingen betreffende de Justitie- en Mi-

litie Ombudsman. De nadere uitwerking van de/e grondwets-
bepalingen is neergelegd in de paragrafen 42 en 68 van het 
reglement van orde voor de Rijksdag, waarop weer steunt de 
instructie voor de Justitie* en Militie Ombudsman van 
24 mei 1957, laatstelijk gewijzigd op 23 april 1959. 

De „Militie Ombudsman" •— afgekort in di! verslag tot 
M.O. — nam derhalve in 1915 dat gebied ter controle van 
de „Justitie Ombudsman" over, dat betrekking heelt op de 
landsverdediging. In feite betekende dit, dat een gebied, dat 
vroeger bij uitzondering door de „Justitie Ombudsman" werd 
betreden, grondig werd gecontroleerd. 

lot de financiële taken van de „Militie Ombudsman" be-
hoort: 

a. de bepalingen over het beheer van de voor de krijgs-
macht bestemde gelden en het beheer van de aan de krijgs-
macht behorende gebouwen; 

h. de bepalingen omtrent de inkopen en de orderuitschrij-
vingen van de Staat, voor zover deze de krijgsmacht betref-
fen, en het onderhoud van het materieel, de bepalingen om-
trent de aanschaffing en het verbruik van andere noodzake-
lijke voorwerpen, alsmede de bepalingen omtrent de uitvoe-
ring van werkzaamheden len behoeve van cle landsverdediging; 

c. de bepalingen omtrent het in goede staat verkeren van 
voorraden, uitrustingsstukken e.d., alsmede de bepalingen 
omtrent het ten uitvoer leggen van besluiten en het bewaren 
en gerecdhouden van ontwerpen over uitgevaardigde beslis-
singen en andere documenten. 

Evenals de „Justitie Ombudsman" wordt de M.O. benoemd 
door de Rijksdag. Hij wordt evenals zijn plaatsvervanger door 
een college van 48 kiesmannen gekozen, die op hun beurt 
weer zijn gekozen uit de afgevaardigden van de Rijksdag. 

De ambtsperiode van de M.O. duurt 4 jaar. Hij kan na deze 
periode herkozen worden. 

Hoewel de M.O. dooi' de Rijksdag benoemd wordt en ook 
aan deze verslag uitbrengt, is hij volkomen onafhankelijk in de 
uitvoering van zijn taak. Hij ontvangt geen opdrachten. Hij 
alleen beslist of klachten of voorkomende misstanden door 
hem onderzocht zullen worden en of een beslissing in deze 
gevallen zal worden genomen. 

Behalve de parlementaire controle kent het Zweedse staats-
recht twee instituten de bevoegdheid toe de overheidsinkomsten 
en -uitgaven te controleren. Deze zijn de Algemene Rekenkamer 
en de Doelmatigheidskamer. 

De Zweedse Rekenkamer is een zuiver ambtelijke instelling. 
Zij rapporteert rechtstreeks aan de Regering. Aan het hoofd 
ervan staat een directeur-generaal. De Rekenkamer heeft al-
leen de financiële controle achteraf. 

Met de doelmatigheidseontrole houdt de Rekenkamer zich 
niet bezig. Speciaal daarvoor beslaat sedert 1943 een krach-
tens de wet opgerichte Doelmatigheidskamer, „de Statens 
Sakrevision". 

Deze Doelmatigheidskamer wordt geleid door een commissie 
van 9 leden, waarvan de voorzitter toeziet op de dagelijkse 
gang van zaken. Twee leden zijn leden van het Parlement, 
3 leden komen uit de administratie en de 3 overige leden uit 
het bedrijfsleven. De voorzitter en de leden worden door de 
Koning voor vier jaren benoemd. Deze commissie komt twee-
maal per maand bijeen; zij houdt ongeveer 20 vergaderingen 
per jaar. 

Het is een orgaan om de administratie van de Overheid en 
van die instituten, welke van de Overheid subsidie krijgen, op 
efficiency, organisatie en doelmatigheid bij het besteden van de 
gelden te controleren. Het enige, dat dit orgaan niet contro-
leert, zijn de genationaliseerde bedrijven. 

Er wordt gecontroleerd of de Staat een redelijke vergoeding 
krijgt voor de door hem verrichte werkzaamheden, of de in-
komsten van de Staat binnenvloeien zonder dat dit gepaard 
gaat met onnodige onkosten, of de geldende handelsvoorschrif-
ten worden gehandhaafd, wanneer een overheidsinstantie zich 
bezighoudt met inkoop, verkoop, fabricage, enz. en of de ver-
schillende diensten op de juiste wijze zijn georganiseerd in ver-
band met de door die diensten te verrichten werkzaamheden. 
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De Doelmatigheidskamer ziel toe, dal mogelijke besparingen 
zosnel mogelijk tol stand komen, 

Wanneer de Doelmatigheidskamer hel nodig achl maatrege-
len te nemen voor een economisch gebruik van personeel, mid-
delen en materieel, dan is hel de taak van deze kamer de 
betreffende instanties hierop opmerk/aam te maken of aan 
de Regering voorstellen te doen voor zulke maatregelen, 

Worden er onjuistheden in de boeken van gecontroleerde 
instanties aangetroffen en worden deze niel verholpen door 
maatregelen van deze instanties zelf, dan wordl dil door ilc 
Doelmatigheidskamer aan de Regering medegedeeld, 

De Doelmatigheidskamer heefl recht van inzage in alle do-
cumenten, die /ij voor haai controle nodig heeft, Mag oen be-
paald document alleen in bijzondere gevallen aan derden wor-
t.Wn overhandigd, dan moet de kwestie van liet overhandigen 
van dil document door Je betreffende instantie aan de 
Regering worden voorgelegd. 

lik jaar moet de Doelmatigheidskamer vóór I oktober aan 
de Regering een algemeen publiek verslag uitbrengen 
van haar werkzaamheden gedurende hei afgelopen jaar. 

e. Finland en Denemarken 
In Finland bestaat zowel een „Justizkanzler", een hoge 

rijksambtenaar, als een „Justitie Ombudsman". Een aparte 
„Militie Ombudsman" bestaat ei' niet. Beiden, de „Justiz-
kanzler" en de „Justitie Ombudsman", hebben dezelfde be-
voegdheden, wal betreft het instellen van onderzoeken. Ben 
wel van 1933 onthief de „Justizkanzler" van de vcrantwoorde-
lijkheid de militaire administratie, de strafkolonies en andere 
huizen van bewaring te controleren. Een verdere formele af-
bakening tussen hun competentiegebieden bestaat echter niet. 

De „Justizkanzler" in Finland heelt zitting in de Minister-
raad. Hij brengt zowel aan liet Parlement als aan de President 
van de Republiek verslag uil. 

De .Justitie Ombudsman" wordl voor drie jaar gekozen door 
het Parlement; hij moet jurist zijn. Ook hij kan de Minister-
raad bijwonen en heefl hel recht alle officiële documenten 
in te zien. 

In Denemarken heefl de wetgever in 1953 de/e nieuwe in-
stellingen in hei publiek- en administratief recht ingevoerd. Hij 
heeft daarvoor hei ambt van „Ombudsman" gekozen. (Zie 
voorts Bijlage II). 

</. Duitse Bondsrepubliek 
l.n de Duitse Bondsrepubliek bestaat sedert kort een parle-

mentaire ambtenaar, die speciaal is belast met de controle bij 
Defensie. 

Hij de op/et van het nieuwe Westduitsc leger wilden Rege-
ring en Parlement de lonten uil bet verleden voorkomen. 
Enerzijds wilde men de ontwikkeling in het nieuwe leger in 
democratische banen leiden, anderzijds wenste men in West-
Duitsland Ie voorkomen, dat hei leger wederom een staat in 
de Staat /ou worden. 

Daar in Zweden reeds geruime lijd het ambt van „Militie 
Ombudsman" bestond, is een commissie uil de Bondsdag naar 
Zweden gegaan en heefl een uitvoerig onderzoek ingesteld 
naar de taken en de werkwijze van de ,,Militie Ombudsman" 
aldaar en naar de organisatie van de personeelsbehandeling 
in het Zweedse leger. De commissie heefl hiervan een rapport 
uitgebracht. De gegevens daaruit hebben mede tot voorbeeld 
gestrekt bij het opnemen van een artikel in de Grondwet, 
waarin in het ambt van „Wehrbeauftragte" wordt voorzien. 
Bij de wet van 26 juni 1957 (Wet op de „Wehrbeauftragte" 
van de Bondsdag) is zijn siatus nader uitgewerkt. (Zie voorts 
Bijlage 111). 

e. Engeland en Noorwegen 
In Engeland, zo moge de commissie opmerken, is in het 

Parlement in studie, of ook daar niet. gezien de groeiende Over-
heidsbemoeiingen, een soortgelijk instituut dient te worden ge-
vest igd. 

In Noorwegen zal vermoedelijk dil jaar nog het instituut van 
„Ombudsman" tot stand komen. 

S 10. Conclusies en suggesties 

In de/e laatste paragraaf van dit hoofdstuk wil de com-
missie, voortbouwende op hetgeen in de andere paragrafen is 
gesteld, een aantal conclusies trekken en suggesties doen. 
Krachtens de opdracht van de Kamer moet /ij zich uilspreken 
over de vraag of, en zo ja, in hoeven e en op welke wijze 
verbetering ware Ie brengen in de controlemogelijkheid van de 
Kamer op de besteding van dooi' haar gevoteerde gelden. De 
Commissie heeft gemeend in dil hoofdstuk in de eerste plaats 
Ie moeien nagaan of Grondwet en wel toelaten de gewenste 
controle te realiseren. 

De vraag of de Grondwet dit toelaat, meent de commissie 
bevestigend Ie kunnen beantwoorden. 

Veel moeilijker is de beantwoording van de/e vraag ten 
aanzien van de Comptabiliteitswet. Met betrekking tol deze 
wel zou de commissie twee wegen kunnen volgen; zij zou nl. 
kunnen trachten aan Ie geven of en zo ja hoe de/e wet ge\vij-
zigd dan wel aangevuld zou moeten worden; /ij kan echter 
ook aan de hand van haar conclusies voorstellen in algemene 
/in doen /onder daarbij direct de artikelen van de Comptubi-
lileilswet Ie belrekken. De commissie meent, dat de tweede 
weg voor haar de meest aangewezene is, omdat /ij, het voor-
bereidende werk doende voor een politiek college, meer in 
lul bij/onder suggesties omtrent de algemene lijn moet geven 
Deze kamercommissie is niel de meest geëigende commissie 
om concrete voorstellen op een zo breed juridisch "financieel 
terrein te doen als ten aanzien van deze materie nodig zou zijn. 
Daar komt bij, dal de Minister van Financiën bij beschikking 
van 31 mei 1956 een commissie, de commissie-Simons heeft 
ingesteld. Zij kreeg tol laak Ie onderzoeken of een herziening 
van de Comptabiliteitswet gewenst is en, zo die vraag beves-
tigend moet worden beantwoord, een nieuwe regeling van de 
in de Comptabiliteitswet behandelde materie ie ontwerpen en 
de daarmede samenhangende vraagstukken in haar beschou-
wingen Ie bel rekken. Vermoedelijk zal de commissie-Simons 
dil jaar nog haar rapporl aan de Regering uitbrengen. De hier 
aan hel woord zijnde commissie verwacht, dal de Regering bij 
de bestudering daarvan ook zal betrekken dit hoofdstuk van 
hel onderhavige verslag en dal zij bij hel ontwerpen van een 
nieuwe Comptabiliteitswet daarmede rekening zal houden. 

Uit. de tekst van de motie volgt niet direct dal de com-
missie een oordeel moet uitspreken over de interne controles 
door organen van de betrokken departementen en van het 
Ministerie van Financiën. Toch heefl zij deze controles nauw-
kcurig nagegaan, omdat zij anders onvoldoende materiaal zou 
hebben om suggesties te doen ter verbetering van de con-
trolemogelijkheid van de Kamer. Zoals uil dit hoofdstuk is 
gebleken, liggen de controles door bovenbedoelde organen en 
door het Ministerie van Financiën veelal in eikaars verlengde, 
terwijl ook de externe controle van de Rekenkamer feitelijk 
voor een belangrijk deel op deze interne controle berust. 

De indeling van het hoofdstuk volgende, wil de commissie 
eerst een nadere beschouwing wijden aan de controle van de 
zijde van hei Ministerie van Financiën. 

De afdeling inspectie der rijksfinanciën heeft een belang-
rijke controlerende taak bij de begrotingsvoorbereiding en bij 
tic uitputting van de begroting door middel van de preventieve 
controle bij de kredietopening, De controlerende taak bij de 
begrotingsvoorbereiding bestaat in het nauwkeurig nagaan van 
alle posten en artikelen. Bij de kredietopening is de controle op 
grond van het geringe aantal inspecteurs globaal. 

De coördinatie op financieel gebied tussen de verschillende 
departementen is ook in handen van de inspectie gelegd, zo-
dat zij ook een zekere doelmatigheidscontrole uitoefent. Dit 
betreft de doelmatigheid ten aanzien van het beleid. De doel-
matigheid van de uitvoering komt vooral neer op een globale 
controle op en bemoeienis met de personele bezetting en de 
kantoorinrichting. 

Heeft de inspectie der rijksfinanciën een controlerende 
taak in de preventieve sfeer, die van de centrale accountants-
dienst is repressief. Deze controle is vooral een boekhoudkun-
dige, waarbij tevens wordt nagegaan of de kredieten worden 
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gebruikt voor de doeleinden, waarvoor zij zijn bestemd, en 
waarbij deze dienst ook in zijn oordeel betrek! de doelmatig* 
heid en de efficiëntie. Hel is primair een rechtmatigheids-
cii wetmatighcidscontrole. Aangezien één accountant, bijge* 
staan door enige assistenten, tic supervisie heeft over enkele 
departementen is hel duidelijk, dat de/e controle eveneens 
slechts globaal kan plaatsvinden, liet accent valt daarbij vooral 
op het onderzoek naai de organisatie en de functionering van 
de interne controle op de departementen zelf. 

Bij het Departement van Defensie is de/e controle nog 
sleehls van jonge datum; hel eerste rapport van de dienst is 
van 1956, Deze controle hij dit departement kan merkwaar* 
digerwijze de centrale accountantsdienst alleen dan verrichten, 
wanneer hij hiervoor de toestemming van tic directeur-gene' 
raal van defensie heeft. Verder in het verslag komt de com-
missie har nog nader op terug. 

De laak, welke de afdeling inspectie der rijksfinanciën 
voor de civiele departementen heelt, wordt bij de militaire 
departementen voor de Minister van Pinanciën verricht door 
de directie defensieaangelegenheden, met name door haar in-
spectie defensiezaken. In tegenstelling tot de inspecteurs van 
de inspectie der rijksfinanciën, die op het Ministerie van l i -
nanciën zetelen, zijn de inspecteurs, één voor Marine en twee 
voor Oorlog, op Oorlog en Marine gehuisvest. De/.e inspcc-
teurs kunnen echter niet een tol in details gaande controle 
op iedere uitgave van Defensie uilvoeren. Daarvoor is im-
mers hun aantal te gering en is hel te controleren object te 
groot en te gecompliceerd. De inspecteurs slaan huilen de com-
merciële en technische kant van de uitputting van tic begro 
ting. zodat hun controle bij de kredietopening, behoudens in 
een enkel geval, niet verder gaal dan een cijfermatige. 

LJii het voorafgaande blijkt, dat de controle van de zijde 
van hel Ministerie van Financiën ook op de andere departe-
menten voor hel belangrijkste deel cijfermatig is en dat voor-
zover er van enige doelmatigheidscontrole kan worden gespro-
ken, deze globaal moet worden genoemd. Steekproefsgewijze 
wordt de/e controle in een enkel geval diepergaand uitgeoefend. 

De globale doelmatigheidscontrole houdt in dat voorname* 
lijk wordt nagegaan, hoc de controlerende instanties op de 
andere departementen weiken en hoe de controleprogramma's 
zijn. Bovendien stellen de inspectie der rijksfinanciën, c.q. 
de directie defensieaangelegenheden, en de centrale accoun-
lanlsdienst de Minister van Financiën in de gelegenheid om 
de laken, welke de Comptabiliteitswet hem hebben toegekend, 
goed Ie kunnen vervuilen. Hij immers is verantwoordelijk voor 
het financiële beleid in zijn geheel. 

lil hel verband met de controle van de zijde van hel Minisle-
rie van Financiën wil de commissie nog op drie punten wijzen. 

Hel eerste punt belieft de positie van de centrale accoun-
tantsdiensl op het Ministerie van Defensie. Ten aanzien hier-
van is het de commissie niet duidelijk geworden, waarom deze 
dienst op dit ministerie een uitzonderingspositie in vergelijking 
met zijn positie op andere departementen moet innemen. Gc-
zien ile enorme bedragen, welke op hel Ministerie van De-
fensie, Oorlog, omgaan, had de commissie verwacht, dal men 
op dit ministerie deze hulp bij de controle zonder meer zou 
toejuichen. I let directoraat-generaal en met name de COmp-
tabiliteitsafdeling zou als tegenwicht van het uitvoerende deel 
der departementsorganisatie hulp bij haar taak om de koor-
den van de beurs voor de Minister stevig in handen te houden 
toch wel goed kunnen gebruiken. Bovendien wil de commis-
sie er nog eens uitdrukkelijk de aandacht op vestigen, dal 
de Minister van Defensie zelf de meest direct belanghebbende 
bij een goede controle is. 

Het tweede punt, waarop de commissie wil wijzen betreft de 
weigering van de Minister van Economische Zaken om de 
procedure van de voorafgaande kredietopening voor zijn mi-
nisterie te aanvaarden. 

Afgezien van de historische ontwikkeling is hel de com-
missie niet duidelijk geworden, waarom speciaal dit ministe-
rie een uitzonderingspositie inneemt. Het komt de commissie 
voor, dat toch wel bijzondere redenen aanwezig moeten zijn 

om van de eenheid in gedragslijn in de controle, welke tic 
Minister van Financiën moet bevorderen, af Ie wijken. 

Hei derde punt, waar tic commissie de aandacht op wil vesti* 
gen, betref! de positie van de Minister van Financiën in hei ge 
heel van de financiële controle. Sedert de laatste wereldoorlog is 
tlez.e positie steeds belangrijker geworden, /.onder wijziging van 
tle Comptabiliteitswet hebben de afdeling inspectie tier rijks» 
financiën, c.q. tle directie defensieaangelegenheden en tle cen-
trale accountantsdienst op last van tle Minister van Financiën 
bun werkterreinen belangrijk uitgebreid; tle inspectie in hel 
bijzonder door hei instituut van de voorafgaande kredietop-
neming en de centrale accountantsdienst door een vergaande 
interpretatie in het bijzonder van de artikelen 12 en 26 van 
tle Comptabiliteitswet. De vraag doel zich dan ook voor of 
tlez.e versterking van tle positie van tle Minister van Financiën 
geen wettelijke basis dient Ie verkrijgen in tlie zin, dal de 
thans gehanteerde bevoegdheden in een nieuwe ('omplabili-
teitswet worden vastgelegd en geregeld. Op het gebied van de 
doelmatige besteding van 's Rijks gelden zou eveneens gevraagd 
kunnen worden of het juist is dal de controle van de Minister 
van Financiën over andere ministeries groter is geworden of 
dient te worden. 

De beantwoording van deze beide vragen vali niet binnen 
het kader van de opdracht van tle commissie, maar zij heelt 
wel gemeend hierop nadrukkelijk tle aandacht van tle Kamer 
Ie moeten vestigen. Dil te eertier omdat, zoals uil bijlage V, hel 
organisatieschema van de clliciénlic-organeii bij de rijksdienst, 
blijkt, tlat tle bevoegdheden te dezen nog niet definitief zijn 
geregeld. 

Uil tle geschiedenis van tle totstandkoming van het defensie-
plafond komt duidelijk naar voren, tlat tle redenen lot instelling 
daarvan in de jaren rond 1 *J5o vooral gezocht moeien worden 
in een aantal toen onzekere factoren. Men wist op het Ministe-
rie van Oorlog — op hel Ministerie van Marine was dal 
veel minder het geval — alleen in grote trekken, hoe een 
redelijke Nederlandse defensie kon worden opgebouwd; men 
wist, dat buitenlandse, met name Amerikaanse hulp zou wor-
tlen gegeven, maar niet in welke vorm en tot welke bedragen; 
er waren op het ministerie maar weinig personen, die de be-
hoefte aan bewapening konden overzien. Aan tle zijde van de 
industrie waren ook vele onzekere factoren. Men wist niet welke 
industrie bepaalde onderdelen van de bewapening kon leveren; 
men kende tle leveringstermijnen niet. In het algemeen moest 
nog onderzocht worden wat er aan tle aanbodzijde aanwezig 
was of kon gefabriceerd worden. 

De commissie meent dan ook, dal er in tlez.e periode van 
opbouw belangrijke en aanvaardbare redenen bestonden met 
een defensieplalond ie werken. De Staten-Generaal hebben in-
dertijd met tle plannen ie dezen ingestemd. 

Sedertdien is deze situatie echter belangrijk gewijzigd. Zoals 
uit het in S 5, sub a, algemeen, weergegeven overzicht blijkt, 
is thans ieder jaar met grote waarschijnlijkheid vast te stellen, 
hoe groot tle exploitatieuitgaven zullen zijn en welke omvang 
de investeringen voor tle krijgsmacht zullen hebben. Bovendien 
blijkt daaruit een sterke verschuiving van tle bedragen naar de 
exploitatie-uitgaven. Aan de hand van tlez.e en andere cijfers 
kan tle Minisier van Defensie ieder jaar een vrij nauwkeurige 
begroting aan het Parlement voorleggen. De enige onzekerheid, 
welke thans nog bestaai, betreft de omvang van tle buitenlandse 
hulp, omdat deze afhankelijk is van de jaarlijkse instemming 
van tle wetgevende macht van het betrokken land. Maar ook 
hier kan toch van een zekere regelmaat gesproken worden. 

Aangezien thans, voor zover tle commissie dit kan overzien, 
geen doorslaggevende redenen beslaan om ten aanzien van één 
begrotingshoofdstuk een afwijkende procedure Ie volgen, tlient 
met het systeem van het defensieplalond niet te worden voort-
gegaan. Het moet voorts onjuist worden geacht, tlat de defensie-
bedragen binnen het geheel van tle rijksuitgaven en ontvangsten 
een afzonderlijk min of meer zelfstandig leven blijven leiden. 
Dit te eertier, gezien de omvang van deze bedragen en hel be-
langrijke tleel, tlat zij van tic rijksbegroting uitmaken. 

Naar de mening van de commissie betekent hel delensie-
plalond en de wijze, waarop dit thans in de begrotingen wordt 
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verwerkt een belangrijk obstakel voor een efficiënte controle 
van tic zijde van de Kamer. Voor de Regering als geheel en 
voor de Minister van Financiën in hei bij/onder brengt het 
defensieplafond met zich, dal zij bij het voeren van het alge-
meen financieel beleid minder armslag hebben dun zonder dit 
systeem. 

In dit verband gezien acht de commissie het niet waarschijn* 
lijk, dat er, gelet op de vrij algemeen in en buiten het Parlement 
bestaande opvatting omtrent de noodzaak van een goede defen-
sie, minder stabiliteit zal zijn in de ter beschikking komende 
middelen. 

Resumerende is de commissie derhalve van mening, dat het 
defensieplafond niet gehandhaafd moet blijven en dat voorbc-
reidingen dienen te worden getroffen, dat in de eerstkomende 
nieuwe kabinetsperiode met normale begrotingen voor de 
defensie zal worden gewerkt. 

Met het verdwijnen van het defensieplafond zal ook de 
controle van de zijde van het Ministerie van Financiën dezelf-
de moeten worden als die ten aanzien van de andere departe-
menten. 

De interne controle op het Ministerie van Defensie geschiedt 
door het directoraat-generaal en de inspectie der militaire 
administratie, welke ressorteert onder de chef van de generale 
staf. Verschillende afdelingen van het directoraat-generaal zijn 
met onderscheidene taken te dezer zake belast. Voornamelijk 
gaat hel hier om cijfermatige controles. 

Het Ministerie van Defensie kent evenals sommige andere 
ministeries een afdeling, welke zich speciaal met de doelmatig-
heid van de bestedingen bezighoudt. De commissie heeft de 
indruk, dat, hoe nuttig werk deze afdeling efficiency en admini-
tratieve organisatie ook verricht, zij tot nu toe nog niet in staal 
is geweest deze doelmatigheidscontrolc zich over het geheel der 
uitgaven te doen uitstrekken. Hiervoor is een spoedige vol-
tooiing van de mechanisatie noodzakelijk. 

Het uitgangspunt, dat de commissie zich bij haar onderzoek 
heeft gesteld, laat haar niet toe een uitspraak te doen over de 
vraag of de controles van de zijde van Financiën en van 
Defensie een redelijk goed gesloten controlesysteem vormen. 
Zij kan dan ook niet vaststellen of en, zo ja, waar er in het 
algemeen overlappingen of tekortkomingen zijn. In het eerste 
deel van haar verslag heeft zij in hoofdstuk 11. par. 9, blz. 17, 
linkerkolom, derde alinea, wel een oordeel uitgesproken over 
de controles op het aankoopbeleid. Ook in het rapport, hou-
dende het onderzoek naar de organisatie van de materieelver-
werving door een particulier efficiency-bureau staan hierover 
behartigingswaardige opmerkingen. Wanneer de Kamers ken-
nis zullen nemen van de resultaten naar aanleiding van ge-
noemd rapport, zal — zo meent de commissie — ook aan deze 
aangelegenheid aandacht moeten worden besteed. 

Een bijzondere positie in het geheel der controles neemt 
krachtens Grondwet en wet de Algemene Rekenkamer in. 
Haar meest omvattende taak is het voortdurend controleren 
van de rechtmatigheid van de uitgaven op de departementen. 
Daarnaast gaat de Rekenkamer zich meer en meer bezighouden 
met de efficiency-controle van alle departementen. Artikel 60 
van de Comptabiliteitswet laat echter slechts een beperkte 
doelmatigheidscontrolc op de Rijksdienst toe. De beperking 
is hierin gelegen, dat de doelmatigheidscontrolc van de 
Rekenkamer gericht dient te zijn op de vermindering der 
rijksuitgaven, de vermeerdering der rijksontvangsten of de 
vereenvoudiging van 's Rijks geldelijk beheer. Door deze be-
perking blijven grote terreinen buiten de doelmatigheidscontrolc 
van de Rekenkamer. De commissie meent voorshands de 
vraag of deze doelmatigheidscontrolc zo beperkt dient te 
biijven als zij thans is, ontkennend te moeten beantwoorden. 
Zij verwacht, dat de commissie-Simons aan dit vraagstuk bin-
nen het geheel van een herziening van de Comptabiliteitswet 
ongetwijfeld haar aandacht zal geven. 

De suggesties, welke in de Kamers zijn geuit om de controle 
van de zijde van het Parlement op de besteding van de gevo-

teerde gelden te intensiveren, hebben tot nu toe niet het be-
oogde resultaat gehad. 

Bij een beschouwing daarover moge de commissie de Kamer 
op het volgende wijzen. Een betere controle van de zijde van 
het Parlement zou ongetwijfeld met zich brengen een aanzien-
lijkc toeneming van werkzaamheden. Dit meerdere werk zou 
kunnen worden gedaan door de vaste commissies. Nu is het zo, 
dat het Nederlandse Parlement, gelet op het bevolkingstal en de 
vele en verschillende vormen van bestuursactiviteiten, in ver-
gelijking met hel buitenland, ook na de laatste uitbreiding nog 
een betrekkelijk gering aantal leden heeft. 

Zouden de commissies dit meerdere werk moeten doen, dan 
zou dit hetzij voornamelijk op de leden zelf neerkomen hetzij 
een uitbreiding van het ambtenarenapparaat van de griffie be-
lekcncn. Bovendien zullen de Leden van het Kabinet, zolang 
de kamercommissies althans niet aan leidinggevende ambte-
naren van de departementen inlichtingen (mogen) vragen, 
veel meer dan thans geschiedt voor vergaderingen met de com-
missies moeten worden uitgenodigd. 

In dit verband wil de commissie nog enkele opmerkingen 
wijden aan de verhouding tussen het Parlement enerzijds en 
de Rijksambtenaren anderzijds. Artikel 59 van het algemeen 
rijksambtenarenreglement legt in zijn eerste lid de ambtenaar 
geheimhouding op ten aanzien van hetgeen hem in zijn ambt 
ter kennis is gekomen, voor zover die verplichting tot geheim-
houding uit de aard der zaak volgt of hem uitdrukkelijk is op-
gelegd. Het tweede lid van dit artikel bepaalt, dat bedoelde ver-
plichting niet bestaat tegenover hem, aan wie de ambtenaar 
middellijk of onmiddellijk ondergeschikt is, noch in zover hij 
door een boven hem gestelde van de verplichting van geheim-
houding is ontheven. Aangezien een ambtenaar noch onmid-
dellijk noch middellijk ondergeschikt is aan de Kamer, is hij 
dus, tenzij hij van zijn verplichting lot geheimhouding door de 
bevoegde autoriteit, in casu de Minister is ontheven, niet ver-
plicht inlichtingen te verstrekken. Dit geldt uiteraard niet, wan-
neer het Parlement gebruik maakt van het hem in artikel 105 
van de Grondwet toegekende recht van enquête, welk recht na-
der is geregeld in de wet van 5 augustus 1850. Wanneer de Ka-
mer de besteding van de door haar gevoteerde gelden contro-
leert, zoals in dit verslag bedoeld, dan kan men niet spreken 
van het uitoefenen van het enquêterecht. Wanneer derhalve de 
Kamer voor een onderzoek naar de besteding van door haar 
gevoteerde gelden inlichtingen van ambtenaren behoeft, dan zal 
zij aan de betrokken bewindslieden dienen te verzoeken de 
onder hen dienende ambtenaren ontheffing van de verplichting 
tot geheimhouding te geven. 

Een effectieve controle van de Kamer op de besteding der 
gelden zou, ook indien de controle steekproefsgewijs zou plaats 
hebben, enerzijds de ontheffing van de geheimhoudingsplicht 
voor de Rijksambtenaren en anderzijds een uitbreiding van de 
griffie met zich brengen. De invoering van zulk een controle 
als algemeen systeem zou een zodanige verandering in de be-
staande verhoudingen impliceren, dat de commissie niet zonder 
meer hiertoe zou willen adviseren. 

Wel meent zij in dit verband te moeten opmerken dat op-
heffing van de geheimhoudingsplicht heeft plaatsgevonden ten 
behoeve van het onderzoek dat deze bijzondere commissie van 
de Kamer heeft ingesteld. Daarbij is haar niet gebleken dat 
zulks de verhouding tussen Parlement en Regering heeft ver-
stoord of dat afbreuk is gedaan aan de zelfstandigheid van de 
Regering. Evenmin zijn hiertegen bezwaren van staatsrechte-
lijke aard ingebracht. 

Voor het antwoord op de vraag of — los van dit incidentele 
onderzoek — een algemeen controle-systeem op dezelfde leest 
kan worden geschoeid meent de commissie te moeten verwijzen 
naar de hier volgende bladzijden, waar zij dé Kamer over deze 
materie een aantal suggesties aan de hand doet. 

De Defensiecommissie is ingesteld in 1948. Hierdoor werd 
een orgaan, dat reeds lang vóór de tweede wereldoorlog be-
stond, zij het in andere samenstelling en met andere bevoegd-
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heden,, opnieuw tot leven gewekt. In ditzelfde jaar werd het 
Reglement van Orde van de Tweede Kamer belangrijk ge-
wijzigd en kregen vaste commissies belangrijke laken toe-
gewezen. T oen werd ook de vaste Kamercommissie voor de 
defensie ingesteld. De Defensiecommissie kan als staatscommis* 
sie aan de Minister nooit een wezenlijke verantwoording van 
zijn beleid vragen; de vaste commissie voor Defensie kan dit 
wel doen en moet dit ook doen. Hiervoor is nodig een geregelde 
gedachtenvvisseling tusen de Minister van Defensie en de Ka-
mercommissie en het vragen van inlichtingen. Het overleg tus-
sen de Minister van Buitenlandse Zaken en de vaste commissie 
voor Buitenlandse Zaken heelt inmiddels wel geleerd, dat dit 
zeer vruchtbaar kan zijn en dat niet gevreesd behoeft te wor-
den, dat aangelegenheden, welke geheimhouding vereisen, niet 
behandeld zouden kunnen worden. Indien de vaste commissie 
voor Defensie de hier gesuggereerde werkwijze gaal volgen, 
rijst de vraag, welke taken de Defensiecommissie nog zal ver-
vullen. Het antwoord hierop wil de hier aan het woord zijnde 
commissie niet geven. Zij meent, dat de betrokken commissie 
en de Minister zich hierover nader zullen moeten beraden. 

Zoals uit het verslag is gebleken heeft de vaste Commissie 
voor de Rijksuitgaven reeds getracht tot een betere werkwijze 
te komen. Het zou van groot belang zijn, indien de Kamer 
de vaste Commissie voor de Rijksuitgaven in deze arbeid zou 
steunen en er met name toe zou overgaan om bij de begrotings-
behandeling met de opmerkingen van deze commissie reke-
ning te houden. 

De vaste Commissie voor de Rijksuitgaven zou zich voorts 
in bepaalde financiële kwesties kunnen verdiepen en zelf, met 
medewerking van de betrokken Ministers, kunnen nagaan, hoe 
een bepaalde zaak, welke onder haar aandacht is gebracht, 
is verlopen. Ook zou zij aan de Algemene Rekenkamer kunnen 
vragen om, indien dit al niet eerder is gebeurd, een bepaalde 
kwestie nader te onderzoeken. 

De andere vaste commissies zouden bepaalde zaken, waar-
op zij stuitten, onder de aandacht van de vaste Commissie voor 
de Rijksuitgaven kunnen brengen om indien dit naar haar 
mening nodig is een nader onderzoek in te stellen. Indien een 
nauwkeurig en systematisch onderzoek van de begrotings-
hoofdstukken door de vaste commissies zou worden verricht, 
niet alleen ten aanzien van het beleid van de Regering maar 
ook ten aanzien van een doelmatige besteding van de gelden, 
dan zou dit ongetwijfeld tot een betere controle al dan niet 
met behulp van de vaste Commissie voor de Rijksuitgaven 
leiden. 

Ten aanzien van het toestaan en de besteding van de over-
heidsgelden ligt het accent bij de begrotingsbehandeling, ter-
wijl in het bedrijfsleven het accent wordt gelegd bij de vast-
stelling van de jaarlijkse resultaten en de balans. Voor de 
rijksdiensten komt er derhalve een verslag van wat de Regering 
van plan is te gaan doen, terwijl in het bedrijfsleven gebruike-
lijk is te rapporteren hetgeen gepresteerd is, een resultaten-
rekening. 

Bij enkele overheidsdiensten is het zwaartepunt ook meer 
verschoven van de begroting naar de verslaggeving. Dit is het 
geval bij staatsbedrijven als de Staatsmijnen en de PTT. De 
commissie zou er de Kamer op willen wijzen, dat hetgeen bij 
deze staatsbedrijven geschiedt ook zou dienen plaats te vinden 
bij een staatsbedrijf als dat der Artillerie-Inrichtingen. 

Er zijn weleens Ministers geweest, die in de memorie van 
toelichting op hun begrotingshoofdstuk een beschouwing heb-
ben gegeven over hetgeen zij het jaar tevoren bereikt hadden. 
In een dergelijke beschouwing stond dan vermeld, dat zij zich 
hadden voorgesteld een beleid te voeren, dat gericht was op 
bepaalde concreet aangegeven punten en dat sommige daarvan 
verwezenlijkt waren en andere nog in uitvoering, waarbij werd 
aangegeven in welk stadium van uitvoering deze punten ver-
keerden. Indien de Regering deze verslaglegging zou doen in 
een vorm, welke meer zou aansluiten aan de cijfers van de 
begroting, dan zou de Kamer, indien zij ook over het in dit 
verslag genoemde „Zedelijk Verslag" zou beschikken, een beter 

inzicht en doorzicht in de cijfers van de begroting kunnen ver-
krijgen. 

De motie spreekt van de conlrolemogelijkheid van de Kamer 
op een efficiënte besteding van door haar gevoleerde gelden. 
Aangezien ten aanzien van het toeslaan en de besteding van 
's Rijks gelden het accent ligt bij de begrotingsbehandeling, zou 
de Kamer naar de mening van tic commissie haar controle in 
het bijzonder vóór het voteren van de gelden moeten uitoefenen. 
De huidige werkwijze is, dat de vaste commissies de begrotings-
hoofdstukken behandelende, nadrukkelijk de beleidsaspecten 
op de voorgrond stellen en, behoudens een uitzondering, een 
nauwkeurige bestudering van de begrotingscijfers achier-
wege laten. Toch zal dit dienen te geschieden. De controles 
van de zijde van het Ministerie van Financiën over de mi-
nisteries, die de gelden uitgeven, zullen ongetwijfeld minder 
effect boeken door afwezigheid van een sterke parlementaire 
controle op de begrotingscijfers. In dit verband wil de com-
missie enkele alinea's aanhalen uit de Nota betreffende de 
toestand van 's Rijks financiën, behorende bij de ontwerp-
begroting van 1960. Daarin dringt de Minister van Financiën 
in § 5 zelf aan op een sterke parlementaire controle, wanneer 
hij schrijft: 

..Wat de beperking van rijkstaken in het algemeen betreft, 
zij opgemerkt, dat niet hel grootste resultaat moet worden ver-
wacht van het afkappen van bestaande taken, maar van het 
kritisch bezien van het peil van de uitgaven voor bestaande 
taken en het betrachten van de uiterste terughoudendheid met 
de aanvaarding van nieuwe taken. 

Van groot belang is, dat de Volksvertegenwoordiging en de 
publieke opinie meewerken en begrip tonen voor een sober 
uitgavenbeleid. Een situatie, waarin slechts de groepen, die ge-
interesseerd zijn in hogere uitgaven van hun sector, aan het 
woord komen, leidt tot een inflatie van de uitgaven, een on-
harmonische ontwikkeling en een hoge belastingdruk. 

In dit verband zij opgemerkt, dat bij de parlementaire be-
grotingsbehandeling het gesprek over het beleid zich dikwijls 
beperkt tot onderwerpen van algemeen bestuur, die geen neer-
slag vinden in de begrotingsartikelen. Voor zover de debatten 
over het beleid wel over begrotingsartikelen gaan, komt de 
hoogte van de gevraagde bedragen — bij een gegeven taak-
stelling — tegenwoordig niet vaak ter sprake. Indien de hoogte 
wel ter sprake komt, nemen vaak alleen degenen deel aan het 
debat, die pleiten voor hogere uitgaven. Op deze wijze is het 
gevaar niet denkbeeldig, dat een kritische beoordeling van de 
begrotingsbedragen uit de gezichtshoek van het algemeen be-
lang achterwege blijft en dat als gevolg van de gehouden plei-
dooien een opwaartse druk op in de toekomst voor te stellen 
uitgaven wordt uitgeoefend.". 

De commissie vraagt zich dan ook af, of de Kamer geen 
andere werkwijze moet volgen, en of zij niet een speciale 
budgetcommissie in het leven moet roepen, bestaande voor-
namelijk uit financiële deskundigen, die de begroting behan-
delen. In dit verband moge de commissie wijzen op de budget-
commissie uit het Zweedse Parlement en vooral op de werk-
wijze van de vaste commissie voor de begroting, zoals om-
schreven in § 10 van bijlage I bij dit verslag. Ook zou mogelijk 
zijn voor de begrotingsbehandeling de vaste commissies aan te 
vullen met de financiële deskundigen uit de Kamer. 

Op welke wijze de commissies ter bestudering van de begro-
tingshoofdstukken ook zullen worden samengesteld, overleg 
met de betrokken Minister zal noodzakelijk zijn. Voor een zo 
belangrijke wet als de begrotingswet zou de Minister al naar 
gelang de grootte van de bedragen, welke zijn departement 
gaat besteden, enkele dagen per jaar moeten uittrekken om de 
artikelen van zijn begroting toe te lichten en te verdedigen. 
Vooral posten met tientallen miljoenen guldens, met name ver-
zamelposten, zouden aan een nauwkeurig onderzoek moeten 
worden onderworpen. Door een dergelijke werkwijze zou de 
Kamer in plaats van een opwaartse een neerwaartse druk op 
de voorgestelde uitgaven kunnen uitoefenen. Deze werkwijze 
zou ook het uit een oogpunt van goede democratische ver-
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houdingen zo belangrijke aanzien van het Parlement verhogen. 
Ter verbetering van de controle op de besteding van de ge-

voteerde gelden zou de Kamer daarnaast aan een tweetal 
essentiële punten haar bijzondere aandacht dienen te schenken, 
en wel: 

1. de organisatie van het betrokken departement of van de 
overheidsdienst, zowel wat doelgerichtheid als doeltreffendheid 
betreft; 

2. de kwaliteit en kwantiteit van de uitgeoefende interne 
zowel als externe controle en de wijze van verslaglegging daar-
van. 

Zonder daadwerkelijk details te controleren zou de Kamer 
dan een wakend oog op de overheidshuishouding en "besteding 
kunnen houden. 

Bij haar studie van vergelijkbare stelsels in andere landen 
is de commissie gebleken dat praktisch in alle Westelijke demo-
cratieën het probleem van een effectieve parlementaire controle 
op de overheidsgelden in meerdere of mindere mate door 
staatsrechtsgeleerden en parlementaire en staatscommissies 
wordt onderzocht. 

Zoals uit de korte uiteenzetting over de werkwijze van de 
Commissies van Landsverdediging uit het Belgische Parlement 
blijkt, houden deze commissies door haar bezoeken aan inriclv 
tingen en troepen nauwe voeling met diegenen, die haar bijzon-
derc belangstelling hebben. De commissie moge de vaste Com-
missie voor Defensie, wanneer zij in volle omvang ten behoeve 
van de Kamer de parlementaire controle verricht, in overweging 
geven — na overleg met de Minister van Defensie — te be-
studeren of ook in Nederland een dergelijke procedure moge-
lijk zou zijn. 

Bijzondere belangstelling van de Kamer moge de commissie 
vragen voor de Zweedse instellingen op het gebied van de 
controle, zowel voor de wijze van behandeling van de begroting 
als ook voor de verschillende wijzen, waarop de Zweedse Rijks-
dag haar controle in feite uitoefent. Daarbij moge zij in het 
bijzonder de vaste Commissie voor de Rijksuitgaven wijzen 
op de manier, waarop in Zweden de „Commissie van Reviso-
ren" haar controle uitoefent. 

De hier aan het woord zijnde commissie is van oordeel, dat 
het te dezen niet haar taak is, maar die van de betrokken vaste 
commissies van de Kamer om na te gaan of zij menen conclusies 
te moeten trekken ten aanzien van haar eigen werkzaamheden 
uit hetgeen in dit verslag en de daarbij behorende bijlagen is 
gesteld. 

Zij wil evenwel een uitzondering maken ten aanzien van 
het instituut van „Ombudsman", dat in Zweden is ontstaan en 
dat in de Scandinavische landen is ingesteld en welk instituut 
thans allerwegen in Europa wordt bestudeerd. 

Hierbij speelt naast de controle op de besteding van de over-
heidsgelden ook en in sterke mate de bescherming van de 
rechten van de burgers een rol. ] ) 

In Zweden is van meet af aan aan de Ombudsman ook een 
zekere controle opgedragen over het beheer van de rijksgelden. 
Hierin zit naar het oordeel van de commissie een aantrekkelijke 
gedachte, omdat in vele gevallen voor de burger, wanneer hij 
redres voor zijn grieven zoekt, financiële aspecten een rol 
spelen. 

De commissie zou de Kamer in overweging willen geven 
om hetzij in samenwerking met de Regering, hetzij alleen een 
ernstige studie van dit instituut te doen maken, waarbij wordt 
nagegaan of dit ook in Nederlandse verhoudingen zou passen. 
De commissie moge er in dit verband op wijzen, dat in goed 
bestuurde democratische landen als Zweden en Denemarken 
nog een onverwacht groot aantal gevallen van onjuiste of on-
billijke behandeling door de Overheid te voorschijn komen, 
welke door de Ombudsman worden recht gezet. 

De commissie is in het bezit van een grote verscheidenheid 
aan literatuur over dit onderwerp, welke zij voor de hierbe-
doelde studie gaarne ter beschikking van de Kamer wil stellen. 

1) Zie voor Nederland bijlage IV. 

Indien de hiervóór gedane suggesties van de commissie tot 
uitvoering zouden worden gebracht, dan zou dit voor de par-
lemenisleden een belangrijke toeneming van werkzaamheden 
betekenen, zoals de commissie reeds heeft gesteld. Gezien 
de aard van het lidmaatschap komt het de commissie niet 
gewenst voor dat deze toeneming van werkzaamheden zover 
zou gaan dat praktisch geen tijd zou overblijven voor 
andere politieke bezigheden, voor contacten met de kiezers 
enz. Ten einde aan dit euvel te ontkomen en tegelijkertijd 
te voorkomen, dat het apparaat van de griffie belangrijk zou 
dienen te worden uitgebreid, lijkt het de commissie een aan-
trekkelijke gedachte om met of zonder binding aan de Alge-
mene Rekenkamer de instelling van een instituut als de Doel-
matigheidskamer. zoals die in Zweden bestaat, ernstig in over-
wcging te nemen. De oprichting van een dergelijke kamer zou 
bij de wet dienen te geschieden, terwijl ongetwijfeld ook in 
de bestaande wetgeving veranderingen dienen te worden aan-
gebracht. Dit betekent ook hier weer, dat de commissie niet 
verder kan gaan dan de Kamer te suggereren met de Regering 
en de Algemene Rekenkamer in overleg te treden of een 
dergelijk instituut tot stand zou dienen te worden gebracht. 
Daarbij zou de vraag aan de orde kunnen komen of de thans 
bestaande controle op de doelmatigheid in één lichaam, de 
Doelmatigheidskamer, zou kunnen worden geconcentreerd. 
Deze zou dan zowel aan de Regering als ook aan het Parle-
ment jaarlijks verslag kunnen uitbrengen. 

Een goede gedachte lijkt het de commissie ook aan een 
dergelijke kamer de taak te geven contracten te eontro-
leren voor aan- en verkopen en voor het verrichten van dien-
sten, zowel door burgerlijke als militaire autoriteiten ge-
sloten. Deze controle zou op den duur betekenen een eenheid 
van optreden van overheidsinstanties, wanneer zij aan het 
handelsverkeer deelnemen. Voor het Rijk kunnen hier grote 
voordelen uit voortvloeien, terwijl het bedrijfsleven in zijn 
contact met de Overheid een vaste gedragslijn zou vinden, 
welke thans op vele punten ontbreekt. 

De commissie spreekt de hoop uit, dat de Kamer en de Rege-
ring in dit hoofdstuk met bijlagen voldoende aanknopings-
punten zullen vinden om tot een reële verbetering te komen 
in de controlemogelijkheid van de Staten-Generaal op een ef-
ficiënte besteding van door haar gevoteerdc gelden. 

Tot slot wil de commissie in het kort samenvatten hetgeen 
zij hiervoor heeft gesteld. 

A. Ten aanzien van de controle binnen het overheidsappa-
raat dringe de Kamer aan op: 

1. Een versterking van de positie van de centrale accoun-
tantsdienst op het Ministerie van Defensie. 

2. De uitbreiding van het instituut van voorafgaande crediet-
opening tot hel Ministerie van Economische Zaken. 

3. Een nadere beschouwing omtrent de controlerende taken 
van het Ministerie van Financiën ten aanzien van de andere 
Ministeries. 

4. Een nader onderzoek naar de verhouding — de over-
lappingen of tekortkomingen — tussen de verschillende con-
trolerende instanties. 

B. Ten aanzien van het defensieplafond dringe de Kamer 
aan op: 

De opheffing van het plafondsysteem en wederinvoering van 
de normale begrotingsinrichting en behandeling. 

C. Ten aanzien van de controle van de zijde van het Par-
lement beveelt de commissie aan: 

1. Een grotere aandacht voor en uitbreiding van de werk-
zaamheden van de vaste Commissie voor de Rijksuitgaven. 



35 

2. Een studie van de werkzaamheden van de P>udgetcom-
missie en de commissie van Revisoren uit de Zweedse Rijksdag. 

3. Een verslaglegging in een memorie van toelichting op 
de begroting aansluitend aan de cijfers van de begroting en 
ile jaarlijkse indiening van een soortgelijk stuk als het 
„Zedelijk Verslag". 

4. Het nagaan van de mogelijkheden van een betere be-
grotingsbchandeling door de Kamer, hetzij via een in te stel-
len budgetcommissie, hetzij door een andere samenstelling van 
de bestaande vaste commissies. 

5. Bijzondere aandacht van alle vaste commissies voor de 
organisaties van de departementen en de in- en externe con-
trole, welke op de departementen wordt uitgeoefend. 

6. Een studie van het instituut van een „Ombudsman". 

D. Ten aanzien van de controle door autonome organen 
dringe de Kamer aan op: 

Een studie over de instelling van een Doelmatigheidskamer. 
al dan niet als onderdeel van de Algemene Rekenkamer, welke 
studie eventueel in overleg met dit orgaan kan worden gemaakt. 

Vastgesteld 13 juli 1960. 

KOERSEN 
VAN VLIET 

VAN DE WETERING 
SMALI.ENUROEK 
W. J. G. PETERS 
VERMEER 
VERSTEEG 
KOOPMAN 
VVIERDA 
VAN DER PEUL 
COUZY. 

1) De heer Ritmeester heeft wegens ziekte niet kunnen medewerken 
aan de vaststelling van een deel van dit verslag. 
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BIJLAGE I 

's-Gravenhagc, 3 december 1959. 

Aan de leden van de Commissie Onderzoek 
Militair A ankoopbeleid 

Hierbij heb ik de eer U aan te bieden het verslag, opgesteld 
naar aanleiding van de reis van ondergetekende en de heer 
P. Goossen naar Stockholm van 20 lot 24 oktober 1959. 

De reden, dat speciaal aan Stockholm een bezoek is ge-
bracht, is hierin gelegen, dat uit de literatuur en in het bij-
zonder uit de studie van Brian Chapman, The Profession of 
Government, een vergelijkende studie van alle administraties 
in West-Europa, gebleken was, dat in het bijzonder het Zwecd-
sc parlementaire controlesysteem een aantal aanknopingspun-
ten zou kunnen bieden voor suggesties omtrent verbetering in 
de controlemogelijkheden van de Kamer. 

Tijdens deze reis werden besprekingen gevoerd met de heren 
Erik Wilhelmsson, Militie Ombudsman, Gunar Thyresson, 
hoofd van het bureau van de Militie Ombudsman, kapitein 
B. J. Geijer, toegevoegd officier bij het bureau van de Militie 
Ombudsman; J. Berger, secretaris-generaal van de vaste com-
missie voor de begroting, Per Dahlberg, kanselarijchef van de 
commissie van Revisoren, beiden van de Rijksdag, Wilhelm 
Björck, voorzitter van het college van bestuur van de Doel-
matigheidskamcr, en de heren Insulandcr en Brunskog, direc-
teur-generaal, resp. adjunct-directeur-generaal van het directo-
raat-generaal voor het beheer der defensiemiddelen. 

De griffier van de commissie vnd., 
(w.g.) G. M. A. M. Huigens. 

Verslag, uitgebracht naar aanleiding van de reis naar Stock-
holm van 20 tot 24 oktober 1959, aan de Commissie Onder-

zoek Militair Aankoopbeleid 

§ 1. Enkele opmerkingen betreffende de Zweedse 
staatsinstellingen 

De Zweedse staatsinstellingen zijn vastgelegd in een viertal 
basiswetten, waarvan de belangrijkste is de constitutie van 
1809 ..Het Instrument van Bestuur"; de andere zijn de Rijks-
dagwet, de Wet op de Troonopvolging en de Wet op de Pers-
vrijheid. 

In de twee eerstgenoemde fundamentele wetten zijn de schei-
ding van machten, alsmede het dualistische staatssysteem neer-
gelegd. De uitvoerende macht berust bij de Regering. Het Ka-
binet dient het vertrouwen te hebben van de meerderheid van 
het Parlement om te kunnen regeren. Duidelijk hebben de 
constitutionele wetten de macht van de Regering en die van 
het Parlement, alsmede hun werkterreinen gescheiden. 

Aan de Rijksdag alleen komt de macht over de financiële 
middelen toe. Deze maakt de belastingwetten, die dan ook niet 
de ondertekening van de Koning behoeven. Ook staat onder 
de Rijksdag de Bank van Zweden en het Bureau voor de 
Nationale Schuld. 

In andere wetgevende aangelegenheden deelt de Rijksdag 
de macht met de Regering. In gemeen overleg dienen de wet-
ten, behalve de belastingwetten en de wet op de middelen, tot 
stand te worden gebracht. 

Behoudens in een enkel hieronder te noemen geval treedt 
de Regering als executieve in haar geheel naar buiten op. 

Het ..Instrument van Bestuur" noemt van de Ministers er 
twee met name: de Eerste Minister en de Minister van Buiten-
landse Zaken; het bepaalt, dat zij de hoogste autoriteiten in 
het land zijn. 

De andere ministeries worden ingesteld bij de wet. Er zijn 
er thans 11. Behalve de Eerste Minister, die geen departement 

beheert, kan er nog een aantal Ministers zonder portefeuille 
zijn. 

Gezamenlijk vormen de administraties de „Koninklijke Kan-
selarij". De taak daarvan is die voorstellen voor te bereiden, 
waarover door de Regering als geheel wordt beslist, alsmede 
er zorg voor te dragen, dat de genomen beslissingen inderdaad 
worden uitgevoerd. 

Behalve de Minister van Buitenlandse Zaken zijn de Minis-
ters niet belast met een stuk overheidsadministratie. De mi-
nistcries tellen dan ook slechts enkele tientallen mensen. 

Elk ministerie heeft als politieke leiding een Minister en een 
Staatssecretaris. 

§ 2. De wet op de persvrijheid 

Een grote controle op de administratieve autoriteiten is 
mogelijk gemaakt door de Wet op de persvrijheid. Deze staat 
toe, dat door de pers zowel documenten van de Koninklijke 
Kanselarij als van de plaatselijke autoriteiten kunnen worden 
onderzocht en gepubliceerd. Deze wet kent uiteraard hierop 
verschillende uitzonderingen, o.m. geheimhouding in staats-
belang, maar in het algemeen is hierdoor de ambtenaar en 
zijn doen en laten in de publiciteit gekomen. Stukken uit de 
overheidsadministratie kunnen derhalve niet alleen onderzocht 
worden door diegenen, die daarbij belang hebben, maar kun-
nen ook gepubliceerd worden. In Zweden is de persvrijheid 
dan ook zeer ruim. 

§ 3. De organisatie van het Zweedse Ministerie 
van Defensie en van de krijgsmacht 

Het Zweedse Ministerie van Defensie telt slechts ongeveer 
30 personen. Zij staan de Minister bij om het hem mogelijk 
te maken beleidsbeslissingen in de Ministerraad te brengen. 

Binnen het Ministerie van Defensie bestaat een klein bu-
reau, dat genoemd wordt „Kommando-expedition", het bu-
reau voor het gemeenschappelijk commando, dat bestaat uit 
officieren en niet uit burger-ambtenaren. Dit bureau houdt 
zich bezig met dat gedeelte van het militaire beleid, dat wordt 
bepaald door de constitutionele Koning in zijn hoedanigheid 
als hoofd van de gewapende macht. Dit bureau heeft als 
voornaamste taak richtlijnen te ontwerpen van algemene aard 
voor de training en de uitrusting van het personeel der strijd-
krachten, betreffende de dienstplicht en de mobilisatie. 

Aan het hoofd van dit bureau voor het gemeenschappe-
lijk commando staat een generaal-majoor, de militaire adviseur 
bij uitstek van de Kroon. Via diens handen gaan alle belang-
rijke stukken betreffende personeels- en materieelaangelcgen-
heden van de opperbevelhebber en de chefs der 3 krijgsmacht-
onderdelen. Het is duidelijk, dat deze generaal-majoor een 
grote invloed op de gang van zaken heeft; bij de krijgs-
macht, aldus deelde de Nederlandse militaire attaché, luitenant-
kolonel Van Ditshuizen, mede, bestaat er dan ook nogal wat 
kritiek op dit bureau. In feite beoordeelt door deze constructie 
een lagere opperofficier de voorstellen van een hogere opper-
officier. 

Daar komt bij, dat hetgeen op operationeel terrein aan de 
Kroon wordt voorgelegd niet door de Regering in haar ge-
hecl wordt beslist, maar door de Koning en de Minister van 
Defensie alleen. Dit is de uitzondering op de algemene regel, 
dat de Regering in haar geheel de instructies uitvaardigt. 

Aan het hoofd van de krijgsmacht staat de opperbevel-
hebber, die speciaal belast is met de operationele leiding. 
Onder hem staan de 3 chefs van staven, die ieder hun deel 
van de krijgsmacht in operationele zin leiden. Apart daar-
van staan o.m. 7 directoraten-generaal, die belast zijn met 
het onderhoud en de instandhouding van de krijgsmacht. Zo 
zijn er het directoraat-generaal, dat belast is met de aanschaf-
fing, de instandhouding en vervanging van het zwaardere 
legermaterieel, het directoraat-generaal voor de intendance-
goederen, het directoraat-generaal voor de fortificatiën, ge-
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bouwen, werken en terreinen, het directoraat-generaal voor 
het marincmaterieel, het directoraat-generaal voor het 
luchtmachtmatcricel, het directoraat-generaal voor het ge-
neeskundig materieel en het directoraat-generaal voor het 
beheer der dcfensicmiddelen. 

Ten einde tot een coördinatie van deze dircctoraten-gcne-
raal te komen, bestaat er een commissie, waarin de sous-
chefs van staven, alsmede de hoofden van de directoraten 
zitting hebben. 

Het directoraat-generaal voor het beheer der defensicmidde-
len heeft in grote trekken dezelfde taak, welke het dirccto-
raat-generaal van defensie in Nederland heeft, met dien ver-
stande, dat het eerstgenoemde directoraat-generaal — even-
als de andere — een grotere onafhankelijkheid kent. 

De middelen, welke ieder der 3 krijgsmachtdelen voor de 
instandhouding en aanschaffingen krijgen, worden verdeeld 
door de opperbevelhebber. Elk der 3 krijgsmachtonderdelen 
stelt globaal op rekenvellen op welke bedragen voor zijn 
taak nodig zijn. Deze bedragen worden door het directoraat-
generaal gecontroleerd. Daarna worden deze met opmerkin-
gen teruggezonden aan de staf van het betreffende krijgs-
machtonderdeel, dat aan de hand daarvan zijn plannen op-
stelt, zich houdende aan de globale cijfers, welke door het 
directoraat-generaal zijn goedgekeurd. Wanneer voor spcci-
fieke aanschaffingen bepaalde bedragen nodig zijn, dan wor-
den deze door het directoraat-generaal gedetailleerd onder-
zocht. Ten slotte controleert het directoraat-generaal ook weer 
de betalingen. 

§ 4. De structuur van de Koninklijke Kanselarij 

a. Algemeen 

Zoals gezegd, tellen de ministeries slechts enkele tientallen 
mensen, die de beleidsbeslissingen voor de Regering voorbe-
reiden. Zo wordt bijvoorbeeld de gezondheidsdienst geleid 
door een autonoom directoraat-generaal. De directeur-gene-
raal van deze dienst is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken. Zijn verhouding tot de Minister zou men 
kunnen vergelijken met de verhouding van de directie van de 
Nederlandse Spoorwegen tot de Minister van Verkeer en 
Waterstaat. Dit brengt met zich, dat de Ministers in het Par-
lement behalve over de beleidsbeslissingen van de Regering, 
niet geïnterpelleerd kunnen worden over zaken, welke voor de 
verantwoordelijkheid van de directeur-generaal geacht moeten 
worden te zijn. 

Het gewone administratieve werk wordt gedaan door de 
centrale administratieve lichamen, de directoraten-generaal 
en andere directoraten, waarvan de werkingssfeer en de orga-
nisatie zijn vastgelegd in Koninklijke besluiten van de Regering 
als geheel. Aangezien de werkzaamheden van een centraal 
administratief lichaam voor een gedeelte afhankelijk zijn van 
zijn organisatie en aangezien deze uiteindelijk wordt bepaald 
door de middelen, welke het Parlement moet toestaan, kunnen 
activiteiten van een dergelijk lichaam effectief worden vcr-
minderd of ook wel vermeerderd. Ieder administratief orgaan 
zendt zijn jaarlijkse begroting van de door hem benodigde 
middelen naar de Regering, waarop deze de rijksbegroting 
samenstelt en die aan de Rijksdag aanbiedt. 

De belangrijkste functies van de centrale lichamen bestaan 
uit administratief en bestuurlijk werk, waaronder ook wordt 
begrepen de inspectie, de controle op de ondergeschikte bureaus 
en op de plaatselijke bureaus en agenten. Een ander belang-
rijke taak van de centrale administratieve lichamen is het ont-
werpen van wetsvoorstellen. Aan hen is de taak opgedragen de 
gewenste en noodzakelijke hervormingen en nieuwe maatrege-
len voor te bereiden en uit te werken. Wanneer wetsvoor-
stellen van een andere zijde komen, wordt het betrokken cen-
trale administratieve orgaan om zijn mening gevraagd alvorens 
het voorstel door de Regering wordt bekeken. 

Ofschoon het hoofd van een centraal administratief lichaam 
gemeenlijk een directeur-generaal is, komt het ook voor, dat 
een dergelijk lichaam wordt gedirigeerd door een commissie, 

waarin soms behalve ambtenaren, hoofden van de belangrijkste 
diensten, ook buitenstaanders zitting hebben. 

Een dergelijke situatie doet zich ook voor bij de gouverne-
mentsvverkplaatscn ten dienste van de krijgsmacht, welke wor-
den gedirigeerd door de Del'ensie-produktie-eommissic. 

Het personeel van de openbare administratie kan niet dan 
in zeer bijzondere gevallen worden ontslagen. 

b. Enkele bepalingen betref jende de werkzaamheden van 
een overheidsdienst 

Ten einde de controles zo effectief mogelijk te doen ge-
schieden, heeft de Regering op 27 november 1957 opnieuw 
een aantal richtlijnen uitgevaardigd betreffende het werk van 
overheidsdiensten. Hieronder volgen enkele voor dit verslag 
relevante bepalingen. 

Een overheidsdienst moet nauwkeurig de toestanden bestu-
deren op ambtelijk gebied in eigen land en indien mogelijk in 
het buitenland. Zodra er aanleiding bestaat tot het aanbrengen 
van veranderingen moet de chef van de dienst de geëigende 
maatregelen nemen of voorstellen hieromtrent aan de Regering 
doen. 

Een overheidsdienst heeft de plicht om: 
1. vóór 1 april van ieder jaar aan de Justitie-Kanzler een 

overzicht te geven van de zaken, welke gedurende het afge-
lopen jaar of voordien bij deze dienst zijn binnengekomen en 
welke nog niet geheel zijn afgehandeld op zijn laatst één 
maand vóór de dag, waarop het overzicht ingeleverd moet 
zijn; 

2. vóór 1 september de financiële.voorstellen en andere 
plannen op ambtelijk terrein, welke gedurende de rijksdag-
zitting van het volgende jaar uitgevoerd behoren te worden, 
aan de Regering voor te leggen; 

3. rekening en verantwoording aan de Rekenkamer af te 
leggen. 

De chef van de dienst is verantwoordelijk voor de werk-
zaamheden van zijn ondergeschikten; hij ziet erop toe, dat het 
personeel zijn werkzaamheden met nauwgezetheid en plichts-
betrachting uitvoert. 

De werkzaamheden moeten zo eenvoudig, snel en eco-
nomisch mogelijk worden verricht. De chef van de dienst dient 
erop toe te zien, dat meer gekwalificeerde personen werk 
verrichten, dat overeenkomt met hun kwalificaties. De chef 
heeft tot taak eventuele vereenvoudigingen en verbeteringen 
in de uitvoering van de werkzaamheden in te voeren en de 
voorstellen met betrekking hiertoe, gedaan door het personeel 
of door een met deze dienst samenwerkende instantie, in over-
weging te nemen. Indien noodzakelijk, kan de chef één of meer 
ambtenaren aanstellen, die zich speciaal met de rationalisatie 
bezighouden. 

Al naar gelang de grootte, de aard en de belangrijkheid van 
de betreffende overheidsdienst moet de chef ervoor zorgen, 
dat de pers en personen, die inlichtingen van de dienst 
wensen, ook in de gelegenheid worden gesteld deze te krijgen. 

Voor de chef en voor de andere ambtenaren dient een tijd-
stip te worden vastgesteld, waarop zij voor het publiek te 
spreken zijn. 

Degene, die het niet eens is met een besluit van een dienst, 
heeft het recht dit door middel van een bezwaarschrift aan 
de Regering kenbaar te maken. Dit bezwaarschrift moet wor-
den ingediend bij dat ministerie, hetwelk de zorg heeft voor 
de desbetreffende aangelegenheid. 

§ 5. De „Justizkanzler" 

Aangezien de directoraten-generaal een grote mate van auto-
nomie bezitten en de ambtenaren daarvan, behoudens in geval 
van een veroordeling voor een strafbaar feit of ernstige dis-
ciplinaire vergrijpen, niet uit hun ambt kunnen worden ontzet, 
zijn er verschillende controlclichamen, welke nagaan of de 
ambtenaren de wetten goed uitvoeren en in het algemeen hun 
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plichten zo goeJ mogelijk verrichten. Reeds sinds de 17de 
eeuw was er een ambtenaar, de „Justizkanzler", door de 
Kroon benoemd, die namens haar onderzoekingen instelde of 
de wetten goed werden uitgevoerd en die toezicht hield op de 
juiste uitvoering van tic bestuurstaak. Deze ambtenaar heeft 
een zekere onafhankelijkheid binnen de ambtelijke structuur 
van de Koninklijke Kanselarij. Krachtens de instructie van 
juni 1937 heeft hij ook een taak als de hoogste in rang zijnde 
openbare aanklager voor de Kroon en voorts treedt hij op als 
controleur van de openbare diensten in het belang van de 
Kroon. Hij heeft de opdracht namens de Kroon leiding te 
geven bij de behandeling door de rechterlijke macht van civiele 
zaken en ervoor te waken, dat de overheidstaak op de juiste 
wijze wordt volbracht. 

§ 6. Het administratieve opperste gerechtshof 
In 1909 kwam een wet tot stand, waarbij het administra-

tieve opperste gerechtshof werd ingesteld. Dit hof doet in hoog-
ste instantie uitspraak in alle zaken, welke voorkomen met be-
trekking tot de overheidsadministratie. De zaken, welke hierbij 
dienen, zijn gewoonlijk beroepen op beslissingen, welke zijn 
genomen door een van de directoraten der Koninklijke Kanse-
larij of diensten van de regionale of plaatselijke Overheid. 

In dit hof hebben behalve personen, die de kwalificaties 
voor rechter hebben, ook personen zitting, die vroeger ambte-
lijke functies hebben vervuld. 

Het soort van zaken, dat wordt behandeld, betreft met name 
o.m.: 

a. verkiezingen van leden van de Rijksdag; 
b. beslissingen van plaatselijke administratieve diensten; 
c. belastingzaken; 
d. zaken betreffende patenten; 
e. zaken betreffende pensioenen; 
ƒ. die betreffende reis- en verblijfsvergoedingen, alsmede 

andere vergoedingen. 
Ten slotte kan men een beroep doen op dit hof voor alle 

zaken de burgerlijke administratie betreffende. 

§ 7. De rekenkamer 

De Zweedse Rekenkamer is een zuiver ambtelijke, niet auto-
nome, instelling. Zij rapporteert rechtstreeks aan de Regering. 
Aan het hoofd ervan staat een directeur-generaal. De Reken-
kamer heeft alleen de financiële controle achteraf. 

§ 8. De Doelmatigheidskamer 
a. Algemeen 
Met de doelmatigheidscontrole houdt de Rekenkamer zich 

niet bezig. Speciaal daarvoor bestaat sedert 1943 een krach-
tens de wet opgerichte doelmatigheidskamer. ,,de Statens Sak-
revision". 

Deze doelmatigheidskamer wordt geleid door een commissie 
van 9 leden, waarvan de voorzitter toeziet op de dagelijkse 
'gang van zaken. Twee leden zijn leden van het Parlement, 
3 leden komen uit de administratie en de 3 overige leden uit 
het bedrijfsleven. De voorzitter en de leden worden door de 
Koning voor vier jaren benoemd. Deze commissie komt twee-
maal per maand bijeen; zij houdt ongeveer 20 vergaderingen 
per jaar. 

Het is een orgaan om de administratie van de Overheid en 
van die instituten, welke van de Overheid subsidie krijgen, op 
efficiency, organisatie en doelmatigheid bij het besteden van 
de gelden te controleren. Het enige, dat dit orgaan niet con-
troleert, zijn de genationaliseerde bedrijven. 

Er wordt gecontroleerd of de Staat een redelijke vergoeding 
krijgt voor de door hem verrichte werkzaamheden, of de in-
komsten van de Staat binnenvloeien zonder dat dit gepaard 
gaat met onnodige onkosten, of de geldende handelsvoorschrif-
ten worden gehandhaafd, wanneer een overheidsinstantie zich 
bezighoudt met inkoop, verkoop, fabricage, enz. en of de ver-

schillende diensten op de juiste wijze zijn georganiseerd in ver-
band met de door die diensten te verrichten werkzaamheden. 

De doelmatigheidskamer ziet toe, dat mogelijke besparingen 
zo snel mogelijk tot stand komen. 

Wanneer de doelmatigheidskamer het nodig acht maatrege-
lcu te nemen voor een economisch gebruik van personeel, mid-
delen en materieel, dan is het de taak van deze kamer de 
betreffende instanties hierop opmerkzaam te maken of aan 
de Regering voorstellen te doen voor zulke maatregelen. 

Worden er onjuistheden in de boeken van gecontroleerde 
instanties aangetroffen en worden deze niet verholpen door 
maatregelen van deze instanties zelf, dan wordt dit door de 
doelmatigheidskamer aan de Regering medegedeeld. 

De doelmatigheidskamer heeft recht van inzage in alle do-
cumenten, die zij voor haar controle nodig heeft. Mag een be-
paald document alleen in bijzondere gevallen aan derden wor-
den overhandigd, dan moet de kwestie van het overhandigen 
van dit document door de betreffende instantie aan de Re-
gering worden voorgelegd. 

Elk jaar moet de doelmatigheidskamer vóór 1 oktober aan 
de Regering een algemeen — publiek — verslag uitbrengen 
van haar werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar. 

h. Organisatie 
Bovengenoemde commissie heeft de leiding van het dagelijkse 

werk aan een kanselarijchef opgedragen. Verder zijn er bij de 
Doelmatigheidskamer ongeveer 20 ambtenaren aangesteld. 

De Doelmatigheidskamer heeft het recht de hulp van experts 
en deskundigen in te roepen, indien dit nodig is en de mid-
delen hiervoor aanwezig zijn. .De kamer bepaalt zelfstandig 
hoeveel zij voor de diensten der experts en deskundigen zal 
betalen. 

c. De behandeling van de zaken 
De besluiten van de Doelmatigheidskamer worden genomen 

in voltallige vergadering. De kamer is gerechtigd tot het nemen 
van besluiten, wanneer behalve de voorzitter of diens plaats-
vervanger minstens vier leden aan de besluitvorming deelnemen. 
Bij beslissingen in belangrijke zaken moeten, indien mogelijk, 
alle leden aanwezig zijn. Als besluit van de Doelmatigheids-
kamer geldt datgene, wat bij meerderheid van stemmen is be-
slist, of, bij het staken der stemmen, datgene, waaraan de 
voorzitter zijn stem geeft. 

Wanneer er door de voltallige vergadering of door de voor-
zitter beslist moet worden in een zaak, dan gebeurt dit nadat 
de kanselarijchef deze aangelegenheid aan de commissie heeft 
voorgelegd. De voorzitter kan, indien hij dit nodig acht, ook 
zelf het onderzoek ter hand nemen en de zaak aan de ver-
gadcring voorleggen. 

d. De werkwijze in de praktijk 
De Doelmatigheidskamer werkt zowel steekproefsgewijs als 

ook door middel van totale controle. 
Haar eerste taak is door middel van steekproeven na te gaan 

of de staatsuitgaven efficiënt worden gedaan en of de ver-
houding tussen de uitgaven en het nut daarvan juist is. Zij let 
er ook op of de diensten, welke de Staat verricht, naar waarde 
worden vergoed. Zo heeft deze kamer een onderzoek ingesteld 
naar de inkomsten van het Staatsinstituut voor materiaal-
onderzoek. Zij had uit de gegevens van de Rekenkamer ge-
zien, dat deze naar haar mening niet in een goede verhouding 
tot de uitgaven stonden. Daarop is zij met een nader onder-
zoek begonnen, waarbij bleek, dat het bedrijfsleven voor de 
door de Staat verrichte diensten een veel te geringe vergoe-
ding gaf. 

Een ander recent onderzoek was dat naar de middelen van 
het Staatsinstituut voor de keuring van zaaizaden. Ook hier 
waren de ingediende rekeningen van dit staatsinstituut te laag 
in verhouding tot de verrichte, door derden opgedragen werk-
zaamheden. 

Een ander voorbeeld is de bouw van postkantoren. Uit de 
rekeningen bleek, dat in deze kantoren allerlei luxe-voorwerpen 
werden aangebracht. Daarop heeft de Doelmatigheidskamer 
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een onderzoek ingesteld en wel ten eerste bij de bouw van een 
hulppostkantoor te Stockholm, waarbij bleek, dat te veel en te 
dure luxc-artikelen waren aangeschaft. Naar aanleiding hiervan 
heeft de kamer ook onderzoekingen ingesteld bij de nieuw-
bouw van postkantoren in andere plaatsen, waarbij dezelfde 
luxe-neigingen van de Zweedse PTT bleken. Van toen af wer-
den bij de Zweedse PTT geen steekproefsgewijze, maar vol-
ledige onderzoeken ingesteld. Het gevolg hiervan is geweest, 
dat, nadat de kamer zich tot de Regering had gewend, deze aan 
de directeur-generaal van de PTT opdroeg alle plannen eerst 
aan de Doelmatigheidskamer voor te leggen alvorens tot uit-
voering over te gaan. 

Een onderzoek over het gehele land heeft ook plaatsge-
vonden bij de scholen, welke door de centrale Overheid ge-
subsidieerd worden. Bij de besteding van deze subsidies bleek 
eveneens, dat de doelmatigheid op vele terreinen zoek was. 

Soortgelijke onderzoeken zijn verricht ten aanzien van de 
transportkosten van in Frankrijk aangekochte kanonnen en ten 
aanzien van de aankopen van Duitse motortorpedoboten. 

Een voortdurende controle wordt ook uitgeoefend op de 
verkoop van overtollige legervoorraden. 

Eveneens voortdurende controle wordt voorts b.v. ook uit-
geoefend op het persoonlijk gebruik van dienstwagens, op het 
onderhoud van deze wagens, enz. Een gevolg van deze con-
trole is geweest, dat de Doelmatigheidskamer algemene regels 
te dezer zake heeft opgesteld, welke regels door de betrokken 
autoriteiten voor het onder hen dienende personeel bindend 
zijn uitgevaardigd. 

De onderzoekingen vinden zoveel mogelijk gelijktijdig met 
aanbouw, aankopen, enz. plaats, zodat in verschillende gcval-
len de zaken nog kunnen worden omgebogen en vele miljoe-
nen voor het Rijk kunnen worden bespaard. 

In al deze zaken heeft de Doelmatigheidskamer een nauwe 
voeling met de Justitie- of, wanneer het militaire aangelegen-
heden betreft, met de Militie Ombudsman. 

De tweede taak van de Doelmatigheidskamer bestaat in 
het controleren van alle contracten, voor aan- en verkopen 
en voor het verrichten van diensten, zowel door burgerlijke 
als militaire autoriteiten gesloten. Van alle contracten voor 
aankopen boven Kr. 15 000 wordt een kopie gezonden aan 
de Doelmatigheidskamer. Deze heeft verschillende registers, 
waarin deze contracten zijn opgeborgen en verwerkt. De 
Doelmatigheidskamer kan op betrekkelijk eenvoudige manier 
nagaan of eerder aankopen van dezelfde of overeenkomstige 
aard zijn gedaan, welke voorwaarden daarbij zijn gesteld en 
hoeveel de goederen of diensten van gelijke of overeenkom-
stigc aard eerder hebben gekost. Door deze administratie is 
de Kamer ook in staat antwoord te geven op vragen van dien-
sten, welke goederen willen inkopen. Zij kan aldus een goede 
controle houden op al datgene, wat aangeschaft wordt. 

Zweden kent geen Rijksinkoopbureau, maar overeenkomstig 
de richtlijnen van de Doelmatigheidskamer koopt de ene 
dienst het ene soort goederen voor alle rijksdiensten in en de 
andere dienst het andere soort goederen. Zo koopt het leger 
alle voertuigen in, welke voor de rijksdienst nodig zijn; de PTT 
koopt voor alle diensten kantoorbehoeften, kantoormeube-
len, enz. in. 

De derde taak van de Doelmatigheidskamer is het verrichten 
van organisatieonderzoeken. Deze taak verricht zij weer 
steekproefsgewijs, wanneer zij hoort, dat in deze of gene dienst 
te veel ambtenaren werken, wanneer doublures plaatsvinden, 

e. Het verslag aan de Koning van 
28 september 1959 

In haar jongste verslag heeft de Doelmatigheidskamer aan 
de Regering over een groot aantal door haar ingestelde onder-
zoekingen gerapporteerd. Ten einde een beeld te geven van 
haar onderzoekingen op het terrein van Defensie, mogen en-
kele paragrafen uit dit verslag worden vermeld. 

a. Het risico van de Staat bij het uitlenen van vliegtuigen, 
enz. 

„In een besluit van 6 maart 1959 heeft de Regering aan 
de Doelmatigheidskamer opgedragen met de leiding van het 
directoraat materieel van de luchtmacht voorbereidingen te 
treffen voor een rapport over: 

1°. het risico, dat de Staat loopt bij overeenkomsten be-
treifende het uitlenen van vliegtuigen aan particulieren; 

2°. in hoeverre het praktisch nut heeft om het vliegen 
met slcepschijf aan particulieren toe te vertrouwen. 

Betreffende punt 1 heeft de Doelmatigheidskamer in sa-
menwerking met genoemd directoraat een onderzoek ingesteld, 
waarbij de heer J. E. Hellner, professor in het verzekerings-
recht aan de Universiteit van Stockholm, als expert werd ge-
raadplecgd. 

Na overleg tussen het directoraat en de Zweedse vlieg-
dienstmaatschappij, die het leeuwendeel heeft in het vlie-
gen met slcepschijf voor Defensie, is er een overeenkomst 
getroffen aangaande bepaalde veranderingen in de geldende 
contracten tussen het directoraat en de maatschappij. Het 
uitgangspunt bij deze overeenkomst is de opvatting, dat de 
Staat in het onderhavige geval het volledige risico moet dra-
gen, aangezien het hier gaat om aan de Staat toebehorend 
materieel, dat voor rekening van de Defensie wordt gebruikt. 
Ofschoon deze overeenkomst aansluit bij de bepalingen in 
de circulaire van de Regering van 5 juni 1954, waarin voor-
schriften zijn vervat betreffende de verzekering van aan de 
Staat toebehorend eigendom, enz. (nr. 325), werd het toch 
noodzakelijk geacht deze overeenkomst ter beoordeling aan 
de Regering voor te leggen, aangezien vroeger gemaakte, ge-
lijksoortige afspraken, waarin echter sprake was van een an-
der principe, ook ter beoordeling aan de Regering zijn voor-
gelegd. 

In haar besluit van 25 juni 1959 heeft de Regering in grote 
lijnen de getroffen overeenkomst goedgekeurd. 

Het onderzoek naar de vraag, in hoeverre het praktisch 
nut heeft, het vliegen met slcepschijf aan particulieren toe te 
vertrouwen, is begonnen. Men veronderstelt, dat dit gedeelte 
van het onderzoek veel tijd zal vergen. De vraag of deze 
vluchten in het vervolg eventueel onder de Kroon zullen val-
len, kan pas actueel worden, wanneer de geldende contrac-
ten voor het vliegen met slcepschijf aflopen, te weten, voor 
zover dit het vliegen voor de luchtverdediging betreft, aan 
het einde van 1960 en, voor zover dit het vliegen in verband 
met proefnemingen met robotten betreft, aan het einde van 
1963. Het mag vermeld worden, dat er op het ogenblik een 
voor alle defensieafdelingen gemeenschappelijke militaire com-
missie bezig is met een onderzoek van het vliegen met sleep-
schijf voor de luchtverdediging, zowel uit militair als uit eco-
nomisch oogpunt, en dat de Doelmatigheidskamer bij haar 
verslagwerkzaamheden contact onderhoudt met deze com-
missie." 

b. Het beheer van voorraden bij bepaalde militaire onder-
delen. 

„In haar besluit van 29 april 1955 heeft de Regering be-
paald, dat de aan de Doelmatigheidskamer opgedragen, voort-
gangscontrole van bepaalde militaire voorraden successieve-
lijk overgedragen zou worden aan het directoraat-generaal 
voor het beheer der defensiemiddelcn. 

Nadat de gedurende het afgelopen jaar verrichte, afsluitende 
controle door de Kamer betreffende de voorraden was be-
eindigd, heeft de Kamer de controle over krachtbronnen, de 
algemene materiaalvoorraad van de vloot, de materiaalvoor-
raad van de kustartillerie, de matcriaalvoorraadscentrale voor 
de luchtmacht in Arboga, alsook de voorraden en centrales 
voor geneesmiddelen, na 1 juni 1959 overgedragen aan het 
directoraat-generaal voor het beheer der defensiemiddelcn. 
De geneesmiddclenvoorraden zijn vóór de overdracht gecon-
troleerd met assistentie van een deskundige, de heer K. E. 
Linder, chef bij de medische dienst. Bij een dergelijk onder-
zoek heeft men o.a. geconstateerd, dat alle geneesmiddelen 
naar gelang hun houdbaarheid op de meest geschikte wijze 
waren opgeslagen en dat narcotica en alcohol in speciaal 
daarvoor bestemde ruimten, afgescheiden van de andere ge-
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neesmiddelen, worden bewaard. De waarde van ondeugdelijke 
goederei) bedroeg niet meer dan 0,2 pet., en dit cijfer mag 
als zeer redelijk worden beschouwd. Wat de kosten voor de 
werkzaamheden betreft, hebben bepaalde voorlopige bereke-
ningen, die gemaakt zijn in samenwerking met de militaire 
apotheek, uitgewezen, dat de apotheek waarschijnlijk geen 
dekking heelt ontvangen voor de extrakostcn in verband 
met haar leveranties aan het Karolinska ziekenhuis. Dit vormt 
een aanleiding voor de militaire apotheek om de kostenont-
wikkeling nauwkeurig te volgen, ten einde de bedoelde on-
kostendekking te bereiken.". 

c. Bij de munitiewerkplaats van het Skiinsc pantserregiment 
is een onderzoek ingesteld, dat omvatte: 

„1 . het in kaart brengen van de arbeidsverdeling, waarbij 
een z.g. rationalisaticschema werd opgesteld om het geheel 
aanschouwelijk te maken; 

2. de gang van zaken bij de behandeling van orders en bij 
directe aankopen. 

De werkplaatsleiding bleek de controle over uitstaande vor-
deringen te hebben verzuimd. Er werd vastgesteld, dat het 
opstellen van een werkschema door de werkplaatsleiding werd 
bemoeilijkt, doordat de commissie voor het beheer van de 
munitie geen jaarlijks reparatieplan ter beschikking stelde.". 

d. Verkoop van materieel. 
„Dit jaar is de Doelmatigheidskamer begonnen om, in 

samenwerking met de militaire instanties voor het beheer van 
het materieel en het bestuur van de fabrieken, welke oorlogs-
materieel vervaardigen, een onderzoek in te stellen betreffen-
de de mogelijkheden om te komen tot een meer effectieve 
en meer zakelijke regeling voor de verkoop van overtollig en 
ondeugdelijk materieel, enz. bij Defensie en bij bepaalde 
overheidsinstanties buiten Defensie. Er wordt verwacht, dat 
het onderzoek aanleiding zal geven tot principiële voorstellen 
aan de Regering in het huidige begrotingsjaar.". 

§ 9. De parlementaire procedure 
De wetten en regelingen, welke de parlementaire procedu-

re in Zweden beheersen, zijn voor een klein deel vastgelegd 
in het „Instrument van Bestuur" en voor een belangrijk deel 
in de Wet op de Rijksdag. Daarvan afgeleid zijn de regels 
betreffende de organisatie van en de procedure in het Parle-
ment, neergelegd in een gezamenlijk reglement van orde voor 
de beide Kamers van de Rijksdag, en ten slotte in een regie-
ment van orde voor iedere Kamer afzonderlijk. 

Krachtens de constitutionele wetten komt de Rijksdag jaar-
lijks op 10 januari bijeen. De zitting duurt tot aan het einde 
van het jaar. De vergadertijd is verdeeld in 2 delen: die van 
10 januari tot einde mei en die van 15 oktober af tot 
Kerstmis. 

Na de opening van de zitting door de Koning, dient de Re-
gering een wet in „betreffende de toestand en de eisen van 
de overheidsadministratie"; dit is de begrotingswet. 

Zes dagen na de opening kiezen de Kamers de leden voor de 
10 vaste commissies. Alle vaste commissies zijn gemeenschap-
pelijke commissies uit de beide Kamers. Beide Kamers kiezen 
hetzelfde aantal leden van de commissies, ofschoon de Eerste 
Kamer 150 en de Tweede — politiek belangrijkste — Kamer 
230 leden telt. 

Alle commissies kiezen hun eigen voorzitter en ondervoor-
zitter. De commissies worden bijgestaan door secretarissen, die 
zij zelf benoemen. Over het algemeen trekken de commissies 
ambtenaren aan van de departementen, van de directoraten-
generaal of van de rechtbanken en gerechtshoven. Met uitzon-
dering van die van de vaste commissie voor buitenlandse zaken, 
kunnen de Ministers de vergaderingen van de commissies niet 
bijwonen. 

De Zweedse Rijksdag kent 4 commissies voor budgetaan-
gelegenheden, te weten: de commissie voor de begroting, de 
commissie voor de landbouw, de commissie voor de Rijksbank 
en de commissie voor de belastingvraagstukken. 

De commissie voor de landbouw behandelt het budget voor 
die aangelegenheden, welke rechtstreeks of niet rechtstreeks 
onder het Ministerie van Landbouw vallen. De commissie voor 
de Rijksbank behandelt de financiële vraagstukken van de 
Rijksdag en zijn organen, t.w. de Rijksbank en het Bureau van 
de Nationale Schuld. De commissie voor de belastingen houdt 
zich bezig met de middelen. 

De vaste commissie voor de begroting behandelt alle andere 
begrotingshoofdstukken. 

§ 10. De wijze van behandeling door de vaste 
commissie voor de begroting 

Het basismateriaal voor het budgetwerk krijgt de Rijksdag 
door het ontwerp van wet „betreffende de toestand en de 
eisen van de overheidsadministratie", de begroting. 

De commissie voor de begroting is de grootste van de rijks-
dagcommissies. Zij bestaat uit 30 leden, uit iedere Kamer 15. 
Voorts zijn er nog ongeveer 50 plaatsvervangende leden. 

De commissie is verdeeld in 5 afdelingen. Iedere afdeling 
bestaat uit 6 leden en een verschillend aantal plaatsvervangende 
leden. 

De eerste afdeling behandelt de begrotingshoofdstukken van 
defensie, van economische zaken en van buitenlandse zaken. 
Van deze is het hoofdstuk voor defensie het grootste. 

De tweede afdeling behandelt de hoofdstukken onderwijs 
en eredienst. 

De derde afdeling behandelt de hoofdstukken van justitie, 
sociale zaken en binnenlandse zaken, benevens de volksgezond-
heid. 

De vierde afdeling behandelt de begrotingen voor verbin-
dingen, waaronder vallen de PTT, de spoorwegen, de elektri-
citeitswerken, enz. 

De vijfde afdeling behandelt de salarissen en pensioenen. 
Binnen de commissie voor de begroting behandelen de af-

delingen in eerste instantie de op hun gebieden liggende budget-
kwesties. 

De afdelingen, zoals b.v. de eerste afdeling, welke de defen-
siebegroting behandelt, gaan de begrotingshoofdstukken post 
voor post na, waarbij voor de behandeling onderscheiden 
wordt de jaarlijks terugkerende uitgaven en de investerings-
uitgaven. De afdeling heeft de gelegenheid over verschillende 
posten verschillende meningen te krijgen. Dit kan in de eerste 
plaats, omdat in de toelichting op het defensiebegrotingshoofd-
stuk over belangrijke zaken naast de mening van de Minister, 
c.q. van de Regering, ook de door de opperbevelhebber opge-
stclde behoefte staat. Voorts kan de afdeling burgerambte-
naren, officieren en andere militairen oproepen om te ver-
schijnen, ten einde inlichtingen op de posten en artikelen van 
het begrotingshoofdstuk te geven. 

De normale gang van zaken is, dat, wanneer een afdeling 
met haar onderzoek begonnen is, zij dit achter elkaar afmaakt, 
waardoor zij soms 3 of 4 keer in één week bijeenkomt. 

Deze werkzaamheden duren voor iedere afdeling ongeveer 
één maand. Het secretariaat van de afdeling maakt van alle 
vragen en antwoorden een verslag op, dat voorts vermeldt 
de resultaten van het begrotingsonderzoek, alsmede de con-
clusies, waartoe de afdeling komt. 

Zijn de verslagen van alle afdelingen gereed, dan voegt de 
plenaire commissie deze samen tot het verslag naar aanleiding 
van de wet „betreffende de toestand en de eisen van de over-
heidsadministratie". 

Telkens als een afdeling met haar onderzoek gereed is, wordt 
het resultaat aan de plenaire commissie voorgelegd, die dit 
uitvoerig bespreekt. De zittingen van de plenaire commissie 
vinden tweemaal per week plaats. 

In de meeste gevallen worden de voorstellen van de ple-
naire commissie door de Rijksdag overgenomen en besluit deze 
zoals is voorgesteld. Wanneer de Kamers geen gelijkluidend be-
sluit nemen, dan wordt de aangelegenheid teruggestuurd naar 
de commissie voor de begroting. Deze tracht dan de besluiten 
van de Kamers met elkaar in overeenstemming te brengen. 
Is dit niet mogelijk, dan stelt de commissie voor, dat de Kamers, 
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in gemeenschappelijke vergadering bijeen, over de besluiten 
stemmen. Het voorstel dat de meeste stemmen heeft, wordt 
dan het Rijksdagbcsluit. 

De gehele begroting moet aan het einde van de voorjaars-
zitting, einde mei, begin juni, behandeld zijn. 

Behalve via de begrotingswet, kan de Regering ook voor 
bijzondere doelen middelen vragen bij afzonderlijke wetten. 
Deze ontwerpen van wet moeien de Rijksdag binnen 70 dagen 
na de opening bereikt hebben. 

De leden van de Rijksdag kunnen voorstellen tot afwijzing 
of verandering in de regeringsontwerpen doen. Zij kunnen ook 
gelden voor andere dan door de Regering voorgestelde doel-
cinden aanwijzen. In zulke gevallen moet de aanwijzing binnen 
15 dagen na de opening van de nieuwe Rijksdag plaatsvinden. 

De commissie voor de begroting telt in totaal i 6 ambtenaren, 
onder wie één secretaris-generaal en voor iedere afdeling 
één secretaris. Aangezien dit secretariaat alleen werkt gedu-
rende de eerste helft van het jaar, zijn alle ambtenaren tijde-
lijke ambtenaren. De secretaris-generaal van de commissie is 
b.v. tegelijk adjunct secretaris-generaal op het Ministerie voor 
Verbindingen. 

§ 11. De rijksdagrevisoren 

Een bijzonder controle-orgaan van de Rijksdag is de com-
missie der revisoren. De taak van deze commissie is de rijks-
financiën, benevens de financiën van de staatsbank en van de 
administratie van de openbare schuld op financieel gebied te 
controleren. 

De commissie van revisoren bestaat uit 12 leden, 6 uit 
iedere Kamer van de Rijksdag. Zij behoeven geen rijksdag-
afgevaardigden te zijn, maar in de praktijk zijn zij het wel. 

De leden worden voor 3 jaar gekozen op grond van hun 
anciënniteit. Ieder lid van de Rijksdag komt derhalve voor de 
functie van revisor in aanmerking. Zij worden voor één jaar 
gekozen en kunnen nog 2 keer herkozen worden. De meeste 
revisoren zijn dit dan ook gedurende 3 jaar. 

Zodra de revisoren gekozen zijn, worden zij door de beide 
Voorzitters der Kamers voor een constituerende vergadering 
bijeengeroepen. Tijdens deze vergadering wordt het voorzitter-
schap gevoerd door het lid met de meeste parlementaire jaren. 

Hij stelt direct de verkiezing van de voorzitter en de onder-
voorzitter aan de orde. 

Tijdens de eerstvolgende vergadering worden de leden ver-
deeld over de 3 afdelingen, t.w.: 

afdeling 1: justitie, sociale zaken, financiën en binnenlandse 
zaken; 

afdeling 2: buitenlandse zaken, defensie, onderwijs, de Rijks-
bank en het Bureau van de Nationale Schuld; 

afdeling 3: verkeer en verbindingen, landbouw en econo-
mische zaken. 

Ook wordt dan een rooster van werkzaamheden opgesteld. 
Ter beschikking van de commissie van revisoren staat een 

griffie met aan het hoofd de kanselarijchef, die de leiding heeft 
van het dagelijkse werk. Hij wordt bijgestaan door 2 secre-
tarissen en enig lager personeel. De kanselarijchef wordt voor 
ten hoogste 3 jaren gekozen. 

De commissie voor revisoren is gerechtigd tot het aantrekken 
van speciale deskundigen. 

De commissie moet vóór de 15de december van ieder jaar 
een verslag uitbrengen van haar controlewerkzaamheden: één 
apart verslag over de rijksdirectoraten en "diensten, één over 
de Rijksbank en één over het Bureau van de Nationale Schuld. 

Wanneer een revisor verhinderd is zijn werkzaamheden te 
verrichten, moet hij dit mededelen aan de voorzitter, die voor 
hem een plaatsvervanger benoemt. 

Behalve hun gewone schadeloosstelling krijgen de revisoren 
een extraschadeloosstelling, welke al naar gelang de afstand, 
welke zij van de hoofdstad wonen, ongeveer 3 tot 4 duizend 
kronen bedraagt. De voorzitter ontvangt daarenboven nog een 
extratoelage van Kr. 500. 

De financiële controle, welke de revisoren uitoefenen, kan 
op drieërlei wijze plaatsvinden. 

a. De controle door de gehele commissie. 
Éénmaal per jaar icist de commissie naar een bepaald be-

sluursgebied, waarbinnen zij alle rijksdiensten controleert. De 
commissie splitst zich ter plaatse in de 3 genoemde afdelingen, 
welke elk haar eigen terrein nader onder/.u-ken. 

De boeken worden nagekeken, kascontrole wordt gehouden 
en de betrokken ambtenaren worden opgeroepen voor een 
bespreking met de afdeling of soms ook met de gehele com-
missie. De griffie van de commissie bereidt tevoren deze reis 
wat het zakelijke gedeelte betreft voor. Hiertoe worden aller-
lei zakelijke gegevens schriftelijk opgevraagd en verwerkt. De 
revisoren hebben het recht alle stukken in te zien, welke zij 
in verband met hun werkzaamheden nodig achten. Blijkt een 
document van dien aard te zijn, dat een overheidsinstantie dit 
niet aan de revisoren wil voorleggen, dan moet de kwestie bij 
de Regering worden voorgebracht. De revisoren kunnen iedere 
ambtenaar vragen inlichtingen te geven over bepaalde aan-
gelegcnheden. Zij kunnen ook „hearings" houden. Behalve dat 
in het bezochte bestuursgebied alle rijksdiensten worden gecon-
trolcerd, zijn ook de verenigingen, stichtingen of andere rechts-
personen, die subsidie van de Staat genieten, verplicht aan de 
revisoren een zo uitvoerig mogelijk verslag te doen, zo mogelijk 
met verificaties van de manier, waarop de subsidiebedragen zijn 
besteed. 

b. De controle door een afdeling van de commissie. 
Reist de gehele commissie van revisoren éénmaal per jaar, 

de afdelingen controleren geregeld de hun toegewezen on-
derdelen van de overheidsadministratie. 

Deze controle is steekproefsgewijs. Naast de financiële con-
trolc wordt ook nagegaan of b.v. verschillende administraties 
geen doublures vertonen. Echte doelmatigheidseontrole vindt 
echter niet plaats. Het is voornamelijk een financiële controle. 
Voor een controle door de afdelingen gelden dezelfde bepa-
lingen als voor een van de gehele commissie. Ook de afdclin-
gen kunnen schriftelijk en mondeling inlichtingen inwinnen. 

De tweede afdeling onderzoekt geregeld de financiën van 
de militaire organisaties. De objecten, welke de afdelingen on-
derzoeken, worden door hen gekozen al naar gelang leden van 
de Rijksdag op bepaalde zaken wijzen, ambtenaren of andc-
ren zich tot hen wenden, dan wel op grond van aanwijzingen 
in de pers. 

c. De controle door de griffie der commissie. 
De commissie van revisoren kan ook haar personeel opdra-

gen bepaalde objecten te onderzoeken. Daarnaast kan de grif-
fie zelfstandig een onderzoek instellen, wanneer haar dit ten 
behoeve van de leden dienstig voorkomt. Meestal betreft dit 
vooronderzoeken, ten einde de revisoren in de gelegenheid 
te stellen een overwogen besluit te nemen om een zaak al 
dan niet zelf te gaan onderzoeken. 

Over een belangrijke urgente zaak kunnen de resivoren di-
rect verslag uitbrengen aan de Rijksdag en anders vermelden 
zij in hun jaarverslag de bevindingen van hun financiële 
controle. Behalve aan de Rijksdag wordt ook een verslag 
uitgebracht aan de Koning. 

Alvorens een zaak definitief in het verslag komt, stelt de com-
missie van revisoren de betrokken dienst in de gelegenheid 
zijn visie op de zaak te geven en zich te verantwoorden voor 
zijn daden. De commissie heeft niet de bevoegdheid aan een 
overheidsinstantie op te leggen, dat veranderingen moeten wor-
den aangebracht, noch ook de wijze aan te geven, waarop dit 
zou moeten gebeuren. Uiteraard kan de commissie wel sug-
gesties doen. Deze moet zij dan via de Regering trachten te 
realiseren. 

Het verslag aan de Rijksdag wordt bestudeerd door de vaste 
commissie voor de begroting, die vervolgens aan de Rijksdag 
in overweging geeft over de daarin vermelde zaken een brief 
te schrijven aan de Regering, waarin wordt gevraagd wat de 
Regering denkt te doen ten aanzien van de daarin vermelde 
opmerkingen. De Regering antwoordt hierop aan de Rijks-
dag. Is het antwoord niet bevredigend, dan kan opnieuw de 
zaak aan de Regering worden voorgelegd. 
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De commissie van revisoren houdt uiteraard nauw contact 

net de Rekenkamer. Daarnaast wordt ook voeling gehouden 
met de Justi(ie- en Militie Ombudsman. 

§ 12. De Militie Ombudsman 
a. A Igemeen 
In 1809 werd bij de grondwetswijziging het ambt van 

..Justitie Ombudsman", een parlementaire functionaris, ingc~ 
voerd. Deze werd de tegenspeler van de „Justizkanzler". De 
ontwikkeling van de democratische inrichting van de Staat 
heeft bij de invoering van dit ambt een grote rol gespeeld. 

De „Justitie Ombudsman" heeft de taak namens de Rijks-
dag controle uit te oefenen op de werkzaamheden van ambte-
naren en gevallen van misbruik van macht te voorkomen. In 
het bijzonder moet hij waken, dat de Kroon geen onjuiste in-
vloed uitoefent op de rechterlijke macht. 

Beiden, de „Justizkanzler" en de „Justitie Ombudsman", 
bekleden een belangrijke plaats in het Zweedse staatsbestel. 
Bij de grote reorganisatie in 1915 van het Zweedse leger heeft 
de instelling van het ambt van „Militie Ombudsman", die de 
taken van de „Justitie Ombudsman" op militair gebied kon 
overnemen, plaatsgevonden. 

Dit voorstel is aanvankelijk op veel tegenstand gestuit, 
vooral bij de hogere legerleiding. Het Parlement heeft met 
grote meerderheid in 1915 de instelling van het ambt van 
„Militie Ombudsman" goedgekeurd. 

De artikelen 96 t /m 101 van het „Instrument van Bestuur" 
bevatten de grondbepalingen betreffende de Justitie- en Mi-
litic Ombudsman. De nadere uitwerking van deze grondwets-
bcpalingcn is neergelegd in de paragrafen 42 en 68 van het 
reglement van orde voor de Rijksdag, waarop weer steunt de 
instructie voor de Justitie- en Militie Ombudsman van 24 mei 
1957, laatstelijk gewijzigd op 23 april 1959. 

De „Militie Ombudsman" — afgekort in dit verslag tot 
M.O. — nam derhalve in 1915 dat gebied ter controle van 
de „Justitie Ombudsman" over, dat betrekking heeft op de 
landsverdediging. In feite betekende dit, dat een gebied, dat 
vroeger bij uitzondering door de Justitie Ombudsman werd 
betreden, grondig werd gecontroleerd. 

De M.O. oefent een algemene supervisie uit op de militaire 
ambtenaren om de inachtneming van de wet, de Grondwet 
en de algemene bindende regelen te verzekeren. Verder stelt 
hij onderzoeken in naar de beschuldigingen van onwettige han-
delcn, van verwaarlozing of grove onachtzaamheid bij de be-
hartiging van dienstbelangen. In deze gevallen kan hij zelfs 
gerechtelijke stappen ondernemen tegen de betrokken ambte-
naren. Hij behoort voorts bijzondere aandacht te besteden 
aan de overtredingen, welke fraude of misbruik van gezag 
betreffen of welke de loop van een rechtsgeding belemmeren. 

Bij de uitvoering van deze in het algemeen omschreven 
taak heeft de M.O. krachtens zijn instructie bijzonder erop 
toe te zien, dat worden nagekomen: 

a. de uitoefening van de strafrechtspleging in de krijgs-
macht; 

b. de wet op de militaire rechtspraak en de daarmede sa-
menhangende wetten; 

c. de dienstplichtwet en de daarmede in samenhang uitge-
vaardigde verordeningen; 

d. de bepalingen over de opname en het ontslag van het bij 
de krijgsmacht vast aangestelde personeel, alsmede over de 
deelname aan de voor de krijgsmacht bepaalde opleidings-
cursussen (oefeningen); 

e. de bepalingen over de behandeling van de soldaten en 
hun verzorging; 

ƒ. de bepalingen over het beheer van de voor de krijgs-
macht bestemde gelden en het beheer van de aan de krijgs-
macht behorende gebouwen; 

g. de bepalingen omtrent de inkopen en de orderuitschrij-
vingen van de Staat, voor zover deze de krijgsmacht betref-
fen, en het onderhoud van het materieel, de bepalingen om-

trent de aanschaffing en het verbruik van andere noodzake-
lijke voorwerpen, alsmede de bepalingen omtrent de uitvoe-
ring van werkzaamheden ten behoeve van de landsverdediging; 

li. de bepalingen omtrent het in goede staat verkeren van 
voorraden, uitrustingsstukken e.d., alsmede de bepalingen om-
trent het ten uitvoer leggen van besluiten en het bewaren en 
gereedhouden van ontwerpen over uitgevaardigde beslissingen 
en andere documenten. 

Zijn competenticgebied strekt zich uit tot die ambtenaren, 
die op militair gebied optreden, en buiten deze ambtenaren 
ook tot het personeel, welker optreden geregeld wordt in het 
ambtenarenrecht en die taken uitoefenen in verenigingen en 
stichtingen, welke met de landsverdediging samenwerken. 

Evenals de „Justitie Ombudsman" wordt de M.O. benoemd 
door de Rijksdag. Hij wordt evenals zijn plaatsvervanger door 
een college van 48 kiesmannen gekozen, die op hun beurt 
weer zijn gekozen uit de afgevaardigden van de Rijksdag. 

De ambtsperiode van de M.O. duurt 4 jaar. Hij kan na deze 
periode herkozen worden. De huidige M.O. bekleedt zijn func-
tie reeds ongeveer 10 jaren. 

Met het oog op het feit, dat de M.O. in alle gevallen zelf 
moet beslissen en een zaak ook aanhangig kan maken bij het 
gerecht, heeft men van hem geëist, dat hij die examens af-
gelegd heeft, welke hem de bevoegdheid geven de functie 
van rechter te bekleden. 

Jaarlijks, de 10de januari, brengt de M.O. een verslag uit 
aan de Rijksdag van zijn werkzaamheden en ervaringen in 
het afgelopen jaar. Hij doet dit verslag vergezeld gaan van 
alle noodzakelijke stukken en afzonderlijke rapporten. 

Dit verslag wordt door één van de vaste commissies uit 
de Rijksdag — de eerste vaste commissie voor de wetgeving — 
behandeld, waarbij die vaste commissie ook alle akten, brie-
ven en andere stukken doorneemt. 

Het jaarlijkse verslag kan een aanleiding vormen de M.O. 
het vertrouwen op te zeggen. Is de eerste vaste commissie 
voor wetgeving, welke het verslag behandelt, namelijk van oor-
deel, dat de M.O. haar vertrouwen niet meer waardig is, dan 
zal de commissie naar aanleiding van het verslag de Rijksdag 
adviseren de M.O. uit zijn ambt te ontslaan. 

Hoewel de M.O. door de Rijksdag benoemd wordt en ook 
aan deze verslag uitbrengt, is hij volkomen onafhankelijk in de 
uitvoering van zijn taak. Hij ontvangt geen opdrachten. Hij 
alleen beslist of klachten of voorkomende misstanden door 
hem onderzocht zullen worden en of een beslissing in deze 
gevallen zal worden genomen. 

In de uitoefening van zijn functie moet hij er wel zorg voor 
dragen, niet in de beleidssfeer van de Minister van Defensie 
te komen. Naar aanleiding van besluiten der Regering, waaraan 
deze Minister zijn medewerking heeft gegeven, kan de M.O. 
niet tegen hem optreden. Hij moet dus zorg dragen niet mede 
te regeren. Zo mag hij ambtenaren, die onder zijn supervisie 
staan, geen instructies geven, noch hen gelasten hun eenmaal 
genomen beslissingen te veranderen of in te trekken. Hij moet 
dit via de Minister van Defensie bewerkstelligen. Ook kan de 
M.O. de Regering erop attent maken, dat er een leemte in 
de wetgeving bestaat of dat b.v. verordeningen een verkeerde 
uitwerking hebben en beter door andere zouden kunnen wor-
den vervangen. 

De M.O. maakt van deze laatste bevoegdheid geregeld ge-
bruik. 

De taak van de M.O. bestaat voornamelijk uit bemiddeling. 
Slechts zelden treedt hij gerechtelijk op. De meeste overtredin-
gen straft hij met een boete. In zeer ernstige gevallen gelast 
hij een bevoegd ambtenaar van het openbaar ministerie tot 
vervolging over te gaan. Zijn toezicht op de rechterlijke macht 
bestaat over het algemeen hierin, dat hij erop wijst als een wet 
verkeerd is toegepast of dat een verkeerde wet is toegepast. 

De M.O. verkrijgt zijn zaken ten onderzoek of wel uit klach-
ten, welke men bij zijn bureau kan indienen, öf wel uit het-
geen hem tijdens zijn inspectietochten is opgevallen. De in-
spectiereizen zijn een verplichting van de M.O. Hieronder vallen 
ook de gerechten, welke zich met militaire rechtspraak bezig-
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houden. Zijn instructie schrijft hem voor jaarlijks verschillende 
troepeneenheden en andere plaatsen van de landsverdediging 
te bezoeken. Van februari tot aan september reist de M.O. 
met zijn staf ongeveer een week in elke maand. In 5 jaren heeft 
hij dan alle onderdelen, legerplaatsen, inrichtingen, enz. be-
zocht. 

De M.O. beslist in alle gevallen zelf. Bij de wet is wel 
voorzien in een plaatsvervanger, doch deze treedt slechts op 
voor de lopende werkzaamheden ten tijde van de afwezigheid 
van de M.O. Hij volgt de M.O. niet automatisch op. 

Het sterk persoonlijke karakter van het ambt heeft er ook 
toe geleid het bureau van de M.O. klein te houden. Tot zijn 
beschikking staan slechts 3 juristen. Verder zijn er enkele 
officieren buiten dienst aan het bureau verbonden, die gespe-
cialiseerd zijn op verschillende onderwerpen van defensie. Zij 
vergezellen de M.O. op zijn inspectictochten en dienen hem 
van advies. 

Gedurende de laatste jaren zijn jaarlijks ongeveer 700 tot 
800 gevallen door de M.O. behandeld. Ongeveer een vierde deel 
van deze gevallen zijn ontstaan door een klacht. Van de klagers 
is ongeveer 40% beroepspersoneel, ongeveer hetzelfde percen-
tage is dienstplichtig personeel en de rest, 20%, vormt de 
klachten van personen buiten de strijdkrachten. De klachten-
zaken gaan voornamelijk over persoonlijke en sociale aangele-
genheden, zoals kwesties rond de verbandakte, bevordering, 
bezoldiging, enz. 

De gevallen, welke geen klachtzaken zijn, komen voor-
namelijk voort uit onderzoekingen, die de M.O. op eigen initia-
tief begint, hetzij gedurende de inspectiereizen, hetzij krachtens 
de regeling, dat de troepenonderdelen iedere maand schriftelijk 
opgave moeten doen over de oplegging van krijgstuchtelijke 
straffen. 

Van tijd tot tijd vindt de M.O. aanleiding onderzoeken in 
te stellen op grond van persberichten over voorgekomen 
ongelukken of over andere gebeurtenissen bij de strijdkrachten. 

h. De werkwijze in de praktijk 

Ten aanzien van de toeziende taak van de M.O. op de mili-
taire strafrechtspleging en de toepassing van de Wet op de 
krijgstucht is de controle aldus geregeld, dat aan het bureau 
van de M.O. kopieën van alle processen-verbaal, vonnissen, enz. 
worden toegezonden. Gecontroleerd wordt of de wetten goed 
zijn toegepast en de regelingen en richtlijnen in acht zijn ge-
nomen. Wanneer de M.O. dit nodig vindt, bezoekt hij de 
legerplaatsen of inrichtingen, waar de zaak zich heeft voor-
gedaan. Ten aanzien van deze aangelegenheden is sprake van 
een totale controle. 

Ten aanzien van de punten genoemd onder c t /m h op blz. 
63 is de controle steekproefsgewijs. 

Wat de controle in de personeelssfeer betreft, moge worden 
opgemerkt, dat vele klachten handelen over particuliere aan-
gelegenheden, doch ook wel over zaken van algemeen belang. 

In Denemarken heeft de wetgever in 1953 deze nieuwe 
instelling in het publiek- en administratief recht ingevoerd. 
Hij heeft daarvoor het ambt van „Ombudsman" gekozen. 

De totstandkoming heeft echter vele moeilijkheden en tegen-
stand met zich gebracht. De situatie in Denemarken was zeer 
ingewikkeld door de positie van de uitvoerende macht, welker 
bevoegdheden nog gedeeltelijk berusten op prerogatieve ge-
zagselementen, en door de tegenstand van de hogere ambte-
naren en politici, belast met een publieke functie. Zij wensten 
niet, dat de werkwijze van het bestuur, welke zich binnens-
kamers afspeelt, aan een onafhankelijk onderzoek werd onder-
worpen. Denemarken had bovendien een traditie van samen-

Zo klaagde een eerste luitenant op de Hogere Krijgsschool 
over de order van de opperbevelhebber, dat alle officieren op 
eigen kosten avondtenue moesten aanschaffen. De klager was 
van oordeel, dat deze order in strijd was met op de wet steu-
nende algemeen bindende regelingen. In dit geval berichtte 
de M.O. de Regering, dat klager gelijk had, en verzocht haar te 
bewerkstelligen, dat de desbetreffende order zou worden in-
getrokken. 

De algemene regel is, dat iedere klacht openbaar is en dat 
klagers niet kunnen bedingen, dat hun zaken geheim zullen 
blijven. Dagelijks staat de M.O. in contact met de pers, waar-
aan hij datgene mededeelt, wat hem gevraagd wordt. Alles 
wordt aan de openbaarheid prijsgegeven op een door de M. O. 
te bepalen tijdstip. 

De M.O. waakt er krachtens zijn instructie speciaal voor, dat 
de klagers geen onaangenaamheden ondervinden wegens hun 
klachten. Dit geldt niet alleen klachten, welke bij hem wor-
den voorgebracht, maar ook wanneer een militair zich tot de 
pers wendt. 

De materieelcontrole vindt plaats, wanneer de M.O. een 
bepaalde legerplaats of een bepaalde inrichting bezoekt. In het 
bureau van de materieelofficier wordt dan eerst een algemene 
bespreking over diens werkzaamheden gevoerd. Vervolgens 
worden de materieelstaten bestudeerd, de boekhouding, de kwi-
tanties voor geleverd materiaal, enz. Daarnaast wordt in de 
magazijnen gecontroleerd, steekproefsgewijs, of hetgeen in de 
materieelstaten als aanwezig is vermeld ook werkelijk aan-
wezig is en in welke toestand het materieel zich bevindt. Voorts 
wordt bekeken of de ruimten, waarin het materiaal is opge-
slagen, zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. De eisen voor 
het opslaan van het materiaal ten aanzien van droogte. voch-
tigheid, enz. worden eveneens aan de werkelijke toestand 
getoetst. 

Eveneens wordt nagegaan of de bewaking van de voorraden 
voldoende is. Bekeken wordt of geen ruimten gebruikt worden 
voor particuliere doeleinden der militairen. Bij iedere inspectie 
wordt ook bijzondere aandacht besteed aan het voertuigenpark, 
het gebruik van de voertuigen, de toestand, waarin de voer-
tuigen verkeren, enz. 

Behalve met de instandhouding van het materiaal houdt 
de M.O. ook controle op de aankopen. Steekproefsgewijs wordt 
geregeld getoetst of de aankopen plaatsvinden overeenkomstig 
de desbetreffende voorschriften. Industriëlen en personen uit 
de handel wenden zich — geregeld — tot de M.O., wanneer 
zij van oordeel zijn, dat bepaalde aankopen op onjuiste wijze 
zijn gedaan, hetzij door h.i. foute beleidsbeslissingen, hetzij door 
het niet toepassen van de voorschriften. 

Over de materieelkwesties heeft de Ombudsman veel con-
tact met de Doelmatigheidskamer. 

's-Gravenhage, 2 december 1959. 

(w.g.) G. M. A. M. HUIGENS 

voeging van rechterlijke en administratieve macht in de pro-
vincies. 

Hoewel de wet op de Ombudsman reeds in 1953 gereed was, 
is het Parlement eerst einde 1954 tot de benoeming van een 
„Ombudsman" overgegaan. Deze heeft zijn taak in april 1955 
aanvaard. Hij treedt op civiel en militair terrein op. 

Evenals zijn Zweedse collega's heeft hij tot taak — zoals uit 
zijn instructie blijkt — ervoor te waken, dat niemand, die onder 
zijn competentie valt, onrechtmatige doeleinden nastreeft, noch 
eigenmachtige of onredelijke beslissingen neemt of zich op de 
een of andere manier schuldig maakt aan een ambtsmisdrijf. 

Het gebied, dat zijn competentie bestrijkt, is niet zo uitge-
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brekl als dat van zijn Zweedse collega's. Alleen de administratie 
van de Staat behoort tot zijn competentiegebied. De gemeente-
adminisiratics en de rechtbanken vallen daar niet onder. 

Ministers kan hij niet vervolgen wegens een civiele of straf» 
rechtelijke overtreding. Dit competeert een speciale commissie 
dit het Parlement. Hij kan deze commissie echter wel op een 
geval van overtreding door een Minister attent maken. 

De Deense „Ombudsman" wordt gekozen en ontslagen door 
het Parlement (het Folketing). Hij is slechts in die mate af-
hankelijk van het Folketing. dat zijn ambtsperiode even lang 
duurt als de zittingsperiode van het Folketing. Treedt het Folk-
eting af, dan treedt de „Ombudsman" mede af. 

Hij brengt jaarlijks aan het Folketing een verslag uit van zijn 
werkzaamheden. 

In de uitvoering van zijn taak is hij volkomen onafhankelijk. 
Hij krijgt geen enkele instructie van het Folketing. Hij beslist 
zelfstandig of tot onderzoek zal worden overgegaan. Hij treedt 
niet op als openbaar aanklager, doch hij kan wel het openbaar 

In de Duitse Bondsrepubliek heelt de Bondsdag een ambte-
naar benoemd, die overeenkomstig het Zweedse voorbeeld, 
speciaal belast is met de controle op de strijdkrachten. 

Regering en Parlement in West-Duitsland hebben niet de 
instelling van de Zweedse „Militie Ombudsman" in haar geheel 
overgenomen. De „Wehrbcauftragte" heeft nl. tot taak te letten 
op de bescherming van de grondrechten van de militairen in 
het leger. Dit betekent, dat hij zorg heeft te dragen voor de 
bescherming van de wettelijke rechten van de militairen en 
voor de grondslagen van de interne leiding, de zg. „Innere 
Führung" in het leger. Op dit terrein is hij autonoom. 

De Bondsdag en met name de vaste Commissie voor Defen-
sie, de „Verteidigungsausschuss", kan hem opdrachten tot spe-
ciale onderzoeken geven en tevens van hem eisen naast het 
jaarlijkse verslag over incidentele gevallen aan haar verslag uit 
te brengen. 

De „Wehrbcauftragte" wordt voor vijf jaar benoemd door 
de Bondsdag met een meerderheid van het totale aantal leden. 
De Bondsdag kan hem ook met een zelfde soort meerderheid ' 

Ook in Nederland heeft men aandacht besteed aan de vraag 
op welke wijze de rechten van de burgers een betere beschcr-
ming kunnen krijgen. De commissie moge wijzen op de be-
schouwingen van de commissie-Prinsen, ingesteld bij besluit 
van de Minister-President en de Minister van Binnenlandse 
Zaken van 13 juli 1948, inzake uitbreiding van de bevoegdheid 
van de Kamers der Statcn-Generaal met betrekking tot het 
onderzoek van klachten. 

Deze commissie had tot taak te onderzoeken in hoeverre er 
behoefte bestaat aan een orgaan, belast met het in ontvangst 
nemen en onderzoeken van klachten over besluiten, hande-
lingen en weigeringen van administratieve organen waartegen 
geen rechtsmiddel openstaat. 

Het reeds eerder in de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
door het lid dier Kamer prof. mr. A. N. Molenaar geopperde 
denkbeeld een Kamer of Hof van Bezwaren in te stellen, welke 
naast de beide Kamers zou bestaan, vond bij de commissie geen 
steun. Als argument voerde de commissie-Prinsen aan, dat het 

ministerie verzoeken een onderzoek te openen en een strafver-
volging in te stellen. 

Wordt het onderzoek, door de „Ombudsman" geëntameerd, 
naar het oordeel van de betrokken ambtenaar niet juist gedaan, 
dan kan deze ambtenaar eisen, dat zijn zaak wordt verwezen 
naar de gewone rechtbank, belast met de rechtspraak over 
gevallen, welke betrekking hebben op de verantwoordelijkheid 
van de ambtenaar. 

Er is geen beroep mogelijk tegen een definitieve uitspraak 
van de „Ombudsman". Algemeen rekent men op de onpartijdig» 
heid van de „Ombudsman" en beschouwt hem als vertrouwens-
man. 

In tegenstelling tot zijn Zweedse collega's is de Deense 
„Ombudsman" niet verplicht op inspectietochten te gaan. Ieder 
kan zijn klachten schriftelijk en ondertekend insturen bij het 
bureau van de „Ombudsman". 

Dit bureau bestaat uit een bureauchef en drie secretarissen, 
die allen jurist zijn. 

voortijdig ontslaan, wanneer deze geen vertrouwen meer in 
hem heeft. Hij brengt jaarlijks een verslag uit. 

Wil iemand tot „Wehrbcauftragte" gekozen kunnen worden, 
dan moet hij minstens de leeftijd van 35 jaar bereikt hebben. 
In de Scandinavische landen is geen leeftijdsgrens gesteld. De 
„Wehrbcauftragte" behoeft echter geen jurist te zijn, doch hij 
moet wel op de hoogte van de parlementaire en militaire ver-
houdingen zijn. Hen verder vereiste is, dat hij een jaar in 
actieve dienst is geweest. 

De „Wehrbcauftragte" kan het openbaar ministerie niet ge-
lasten tot vervolging over te gaan. De voor een door hem inge-
steld onderzoek benodigde stukken kan hij van de rechtbanken 
ter inzage verkrijgen. 

Iedere militair kan zonder tussenkomst van zijn meerdere 
schriftelijk zijn klacht(en) bij de „Wehrbcauftragte" insturen. 
Deze dient ondertekend te zijn. 

Daar het ambt sedert kort is ingesteld en de eerste ,,Wehr-
beauftraglc" eerst korte tijd geleden is benoemd en zijn functie 

i heeft aanvaard, kan de commissie over de uitwerking en de 
1 resultaten van deze instelling nog niet veel mededelen. 

onderzoek van klachten een taak van het Parlement is. Het 
Parlement is immers een orgaan van het volk en tot dit College 
zouden adressanten zich moeten wenden. In geval van een 
aparte Kamer van Bezwaren zou de band tussen de burgers en 
de Staten-Generaal niet tot zijn recht komen. 

De commissie-Prinsen was echter overtuigd, dat er verbete-
ring moest worden gebracht in de bestaande procedure van on-
derzoek van klachten bij de beide Kamers. Zij adviseerde, dat de 
Kamers bij haar onderzoek de Algemene Rekenkamer zouden 
inschakelen. Deze zou het feitelijke onderzoek kunnen doen. 
Hierbij zou de Rekenkamer zich ter zijde kunnen doen staan 
door deskundigen. De Algemene Rekenkamer zal zelf geen be-
slissingen nemen, doch alleen verslag uitbrengen aan de Ka-
rners, die dan kunnen beslissen. 

Bij haar verslag voegde de commissie een ontwerp van wet 
inzake de bevoegdheid van de Kamers der Staten-Generaal 
met betrekking tot het onderzoek van klachten. Hierop is de 
Regering echter niet ingegaan. 
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Het komt de commissie nuttig voor de Kamer in deze 
samenhang te wijzen op het bij haar ingediende wetsontwerp 
Beroep Administratieve Beschikkingen (5363). 

Dit wetsontwerp geeft een meer algemene regeling van de 
administratieve rechtspraak. Bij dit wetsontwerp wordt voor-
gesteld in beginsel beroep open te stellen tegen die besluiten 

1. O. & E."(Organisatie en Efficiency)-bureaus; bij de 
verschillende ministeries (met enkele uitzonderingen) is een 
bureau Organisatie en Efficiency. Enkele grote rijksdiensten 
als de belastingdienst hebben een eigen bureau. 

Tot hun taak behoort: 
a. het bezien der organisatie van het ministerie; 
b. het verrichten van organisatie-onderzoekingen in op-

dracht van de Secretaris-Generaal; 
c het op eigen initiatief uitdragen van de efficiencygedachte 

o.a. met het programma „doelmatig werken". 

De O. & E.-bureaus streven ernaar, dat het beramen van 
de nodig geachte efficiencymaatregelen zoveel mogelijk in 
samenwerking met de desbetreffende chefs geschiedt (z.g. 
groepsaanpak). 

In verscheidene buitendiensten zijn „steunpunten" van de 
departementale O. & E.-burcaus gecreëerd, d.w.z. ambtenaren 
van die diensten worden, na daartoe een speciale opleiding 
te hebben ontvangen, belast met O. & E.-werkzaamheden en 
met het bevorderen van samenwerking tussen de departemen-
tale bureaus. 

2. Het G.I.D.O.R. (Gemeenschappelijk Informatie en Do-
cumentatiebureau voor Organisatiewerk in de Rijksdienst), 
ressorterende onder Financiën. 

van organen van de centrale Overheid, welke inhouden een 
toepassing van algemeen verbindende regelen op concrete ge-
vallen. Als beroepsorgaan wordt de Kroon aangewezen, de 
Afdeling voor ile geschillen van bestuur van de Raad van State 
gehoord. 

3. De A.O.R. (Adviseur voor Organisatie in de Rijks-
dienst). Deze functionaris coördineert de werkzaamheden van 
de O. & E.-bureaus, organiseert opleidingen o.a. tot O. & E.-
deskundigen en is secretaris van de A.D.O.R. Een functionaris 
van de Algemene Rekenkamer onderhoudt regelmatig contact 
met deze adviseur evenals trouwens met het G.I.D.O.R. 

4. De A.D.O.R. (Adviescommissie Doelmatige Organisatie 
Rijksdienst). 

Voorzitter is ir. Van der Toorn, leden zijn jhr. mr. Van Nis-
pen tot Panncrden (Algemene Zaken), dr. W. Drees jr. (Fi-
nanciën) en mr. Van Herwaarden (Binnenlandse Zaken). 
Secretaris is bovenbedoelde adviseur, de A.O.R. 

5. Een Comité van Ministers uit de Raad voor de Burger-
lijke Rijksdienst, bestaande uit de Minister-President, de Mi-
nister van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken. 
Dit comité onderzoekt voor de Ministerraad problemen op het 
gebied van personeel, financiën en organisatie en maakt daar-
bij gebruik van de diensten van de A.D.O.R. 

6. Ten slotte verrichten de afdeling Inspectie der Rijks-
financiën van het Ministerie van Financiën, de Centrale Ac-
countantsdienst en de departementale accountantsdiensten ook 
werkzaamheden op het gebied der efficiency. 

De efficiency-afdeling van de Rekenkamer houdt regelmatig 
contact met de diverse departementale bureaus organisatie en 
efficiency. 
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