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Tweede Kamer, i

Verslag der Algemeene R e k e n k a m e r nopens hare werkzaamheden over het j a a r L9Q2.
(77.

art. 11 der wet van 5 Oetober 1K4I (Staatsblad

1.)
GELEIDENDE BRIEF.

n". 40), te doen

toekomen liet door de Algemeene Rekenkamer uitgebracht
Verslag nopens bare werkzaamheden over het jaar 1902, met
| vüf bijlagen.

'Zijne Excellentie den Minister van Staat, Voorzitter
van de Tweede Kamer der Staten-Gvneraal.

De Minister

ran Financiën,

Namens den Minister,
's(ii(AViMiA(iK, H Oetober 1 9 0 8 .

De

Ingevolge machtiging van de Koningin heb ik de eer Uwe

Secretaris-Generaal,
S.

VAN ClTTKKS.

Excellentie hiernevens, naar aanleiding van de slotbepaling van

(77. 2.)

VERSLAG.
EERSTE GEDEELTE.
Art. 1.

Personeel.

In de vacature b\j de Algemeene R e k e n k a m e r , ontstaan door
het overlijden op 16 December 1901 van haren voorzitter E. W .
J. baron Six VAN OTERLEEK , werd voorzien door de benoeming
tot l i d , bij Koninklijk besluit van 10 Maart 1902 n ' . 1 2 , van
den heer M. Dl RAS , lid van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal.
Daarna werd bij Koninklijk besluit van 15 Maart 1902 n°. 1 1 ,
het lid C. M. VAN VLIKT

benoemd tot voorzitter.

De blijkens het vorig Verslag n o g bestaande vacature van
secretaris van de Algemeene Kamer werd vervuld door de b e noeming als zoodanig bij Koninklijk besluit van 22 J a n u a r i 1902
n". 30 van G. 0 . baron VAN ASBKCK , raad-adviseur bn' het college.
Arlt. 10 en 17. Mededeelingcn en inlichtingen.

Gevolgen van <le rereeniging van het lidmaatschap der Tweede Kamer
[n de verantwoording van een Rnksbetaalnieester had de A1mei hel ambt van inspecteur van den arbeid.
gemeene Rekenkamer aangetroffen een betaalsrol, opgemaakt 1
September 1901, waarbij o. a. was betaalbaar gesteld het t r a k tement over het geheele 3de kwartaal 1901 van den inspecteur
van arbeid , d e n 2lsten Augustus te voren benoemd t o t lid van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal ; als hoedanig hu 17 September d. a. v. had zitting genomen.
Waarschijnlijk in verband met zijne verkiezing, was aan dien
inspecteur, blijkens de in de Staatscourant van 15/16 September
191)1 opgenomen resolutie van den Minister van W a t e r s t a a t ,
Handel en Nijverheid van 7 September 1901 , met ingang van
den 15den verlof verleend.
Daar aan de Algemeene Rekenkamer niet was gebleken van
terugstorting door belanghebbende van een^gedeelte van zn'n
traktement over het tijdvak dat hu' schadeloosstelling genoot als
lid der Tweede Kamer, vroeg de Algemeene Rekenkamer g e noemden Minister of, en zoo niet w a a r o m , aan dien inspecteur
van den arbeid met den datum van i n g a n g van zijn Kamerlid-

maatschap geen rerloftraktement in eerstgemelde betrekking was
toegekend. Zij vestigde daarbij, voor zooveel noodig, de aandacht
van den Minister op de Nota van Wijziging met toelichting op
het Vde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1902 ( ) , waarbn'
door den Minister van Binuenlandsche Zaken voor 1902 de
BOOdige gelden werden aangevraagd t o t toekenning aan dien
inspecteur van een verloftraktement gelijkstaande met de helft
zijner j a a r w e d d e , tijdens zijn lidmaatschap van de Tweede K a m e r ,
in overeenstemming met het Koninklijk besluit van 5 Februari
1808 (Staatsblad n". 18) en a r t . 56 der wet op het Hooger
Onderwijs.
In afwachting van eeuig antwoord, werd de betaalsrol uit de
verantwoording van den betrokken betaalmeester verworpen.
Blijkens mededeeling van den Minister was d<> onderstelling
j u i s t , dat het verleende verlof in verband stond met de b e noeming t o t lid van de Tweede Kamer d e r Staten-Generaal.
Bij die verlofsverleening i die slechts een voorloopigen toestand
in het leven riep, was niet voorbij gezien, dat volgens art. 96,
2de l i d . der Grondwet voor zooveel noodig de wet de gevolgen
regelt van de vereeniging van het lidmaatschap van eene der
(') Gedrukte stukken, Zitting 1901—1902, 8, nos. 11 en 12.
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Kanen mat een niet in ln*t late li<l van dat artikel genoemd
ambt en dat. zoolang eene algemeene wet, als dese Grondwetsbepaling op bet oog heeft, niet is tot stand gekomen, elk
voorkomend gerei eene «ettelijke regeling beboeffc Zoodanige
wettelijke regeling was dan ook voor 1902 bij de raatitelling
van hoofdstuk V der itaatsbegrootüig voor dat jaar getroffen .
doch voor bet tijdvak 15 September—81 December 1901 bad
/.|j niet tijdig tot stand kunnen konnii. Met het 000 hierop was

meergenoemden inspecteur kraehteni artikel <> van het Konink»
lijk besluit van 18 Mei 1900 (Staatsblad n". 74) een gewoon
verlof verleend en hem in verhand daarmede tot en met31 December
1901 zyn volle traktement als insjiecteiir van den arbeid uit-

betaald. De afgewezen betaalarol zou weder in uitgaaf worden
gebracht.
Inmiddels was hij Koninklijk van 17 Februari 1902 u°. 21 aan den
betrokken inspecteur van den arbeid tijdens zijn lidmaatschap
van de Tweede Kamer der S t a t e n - d e n e r a a l , onder inbonding
van zijne jaarwedde . een verloftraktement toegekend van f '2001/.
De Kamer berichtte den Minister dat zij te zijner tijd tot de

verevening van de bejtaalsrol zou overgaan. in aanmerking genomen dat tot dusver de gevolgen van de vereeniging van het

lidmaatschap van deStaten-Generaal met het ambt van inspecteur

van den arbeid door geene wet als bedoeld bij art. 9 6 , 2de lid.
der G r o n d w e t , waren yeregeld en ten aanzien van het traktement van meerbedoelden inspecteur, tevens lid van de Tweede
Kamer der >Staten-( ieneraal. over het tijdvak van 17 September
tot 31 December 1001 geen bijzondere voorzieningen waren
getroffen, zooals bij het Koninklijk besluit van 17 Februari 1902
voor het tijdvak aangevangen 1 j a n u a r i 1902.
De Kamer veroorloofde- zich echter de o p m e r k i n g , dat het
toekennen van verlof aan genoemden inspecteur gedurende het
eerstgemelde tijdvak, niet behoud van vol traktement, bezwaarlijk
was overeen te brengen met den geest der bestaande wettelijke
bepalingen — referte aan art. 9 0 , 2de en 3de lid, der G r o n d w e t ;
art. 56 der wet tot regeling van het hooger onderwijs: het Koninklijk besluit van 5 Februari 1808 (Staatsblad
n \ 18) — en
met de tot dusver gevolgde practijk in soortgelijke gevallen.
Voorts meende het college nog te moeten opkomen tegen de
stelling . dat de aanvulling der omschrijving van art. 151 van
hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 1902, ter voorziening in
het verlofstraktement. van dien inspecteur, eene wettelijke regelin-x
zou bevatten als in de 2de alinea van art. 96 der Grondwet bedoeld.
De begrootingswet toch heeft geen verdere strekking . dan om
aan de uitvoerende macht een krediet te verleenen tot het doen
van uitgaven , waartoe de Regeering uit anderen hoofde bevoegd is. Uit het Koninklijk besluit van 17 Februari 1902
n". 21 bleek trouwens in «jeen enkel opzicht dat de Minister
van Binnenlandsche Zaken . op wiens voordracht het werd genomen . aan de begrootingswet de daaraan door zijn ambtgenoot
van W a t e r s t a a t . Handel en Nijverheid gegeven bcteekenis
hechtte.
. Ontheffing van eene gemeente van de teruggaaf van haar aandeel
in kwade posten der grondbelasting.
*

De gemeente-opeenten op de grondbelasting . uitgetrokken
op de exeeutair verklaarde kohieren . worden . behoudens verrekening na aanzuivering der kohieren , in tien maande]ijksehe
termijnen aan de gemeenten uitgekeerd.
De Minister van Financiën deelde aan de Algemeene Rekenkamer mede d a t . op grond van schade door hagelslag, in de
gemeente Mesch over 1898 voor een betrekkelijk groot bedrag
ontheffing van grondbelasting was verleend. Dientengevolge
was die gemeente krachtens artikel 1 der wet van 18 September
1852 (Staatsblad
n". 177) bij de afrekening aan het Kijk eene
som van f 57,14 gebleken schuldig te zijn voor aandeel harer
opcenten in de kwade poëten van gemeld dienstjaar.
Blijkens overgelegd schrijven van het g e m e e n t e b e s t u u r , bevestigd door een rapport van Gedeputeerde Staten van Limburg .
was wegens den ongunstigen toestand der plaatselijke geldmiddelen kwijtschelding van de verplichting tot restitutie van
dat bedrag gevraagd. De Minister meende dat aan het verlaugen van het gemeentebestuur behoorde te worden voldaan, maar
verzocht te mogen vernemen of volgens het gevoelen der Algi meene Rekenkamer tot schijtschelding van het geringe bedrag
eene wet werd vereischt, dan wel met eene ministerieele beschikking kon worden volstaan.
De Algemeene Rekenkamer antwoordde, dat baars inziens aan
het verzoek van de gemeente Mesch niet bij zulke eene bcsehikking kon worden voldaan , daar artikel 1 der aangehaalde
wet van 1852 uitdrukkelijk voorschrijft dat van de ten gevolge
van kwade posten te veel ontvangen opcenten teruggaaf moet
geschieden en geen wettelijk voorschrift bekend w a s , den
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Minister de bevoegdheid gerende daarvan kwijtschelding te ver*
leenen.
Sinds dien is van deze laak niets meer vernomen.

iPaeklgtU van pmnotuel der vntgen ltijl;s- Aaaaara burgmthooi te
\)t. Algemeene Rekenkamer ontring afwshrirt rao twee KoninkZnlt-Jiommel.
lijkc besluiten, waarbij te rekenen van 1 Septembei LOOI root
den tijd van 5 jaren wachtgeld werd verleend aan den directeur
en de leeraren van de voormalige Jti.jk.s- hoogere burgerschool

met 3-jarigen cursus te Zult-Hommel, in verband met de opheffing
vun de seliool niet ingang van dien datum eervol ontslagen.

Blijkens de inlichtingen verstrekt op bUds. 19Tan de Memorie
van Toelichting en bludz. 25/20 vun de Memorie vun Antwoord
tot het V'ile hoofdstuk der tStuatsbegrooting voor 1901 , zou de
school door de gemeente Zult-Bommel worden overgenomen en a i t gebreid tot eene vun 5-jurigen c u r s u s , o p voorwaurde o. u. dut
van ftgkiwege een .juurlijksch subsidie vun t' 11 (KM) i o n worden
verleend en het personeel. voor zoover het wegens ouderdom
niet in de termen van pensionneering v i e l , in dienst werd gehouden, in. a. w. in dienst der gemeente overging. Daar de uitgaven voor de school over 1900 plm. f 15 000 hadden b e d r a g e n ,
zou uit de overneming eene vermindering der Rijksuitgaven van
f 4()('0 'sjaurs voortvloeien.
De Kamer wees er den Minister vun Binnenlundsehe Zaken
op, dut door het toekennen van de wachtwelden , gezamenlijk
f 4050 bedragende, de in het uitzicht gestelde besparing althans
tot 1 September 1900 veranderde in eene meerdere uitgaaf 's jaars
van f 50. Zij meende duuruit te mogen afleiden dut het indertijd niet in de bedoeling had gelegen die wachtgelden te verleenen en vroeg afschrift van de met de gemeente Zult-Bommel
aangegane overeenkomst te mogen ontvangen.
Het kwam huur verder voor, dat, ofschoon de toekenning der
wachtgelden niet in strijd was met de letter van het wachtgeldenbesluit (Staatsblad
O0. 200, 1892) de bedoeling van dat
besluit bezwaarlijk eene andere kon .zijn dun om Rijksambtenaren
die ten gevolge vun Kegeeringsmaatregelen hunne betrekking
verliezen en schade lijden daarvoor schadeloos te stellen. In casu
was echter geen schade geleden. Het b e d i n g , dat het personeel
in dienst moest worden gehouden . had het daartegen gewaarborgd. De vraag rees daarom of door hetgeen t h a n s had plaats
gehad . niet het bestaan vun eene leemte in het wachtgeldenbesluit was aan den dag g e b r a c h t , die in 's Kijks behing voorziening eischte. Afgescheiden daarvan werd nog de aandacht
gevestigd op art. 8 van het besluit bevattende bepalingen omtrent
het vervullen vun wachtgelden in geval van herplaatsing in 's Rijks
dienst.
De Minister antwoordde dat met de gemeente Zult-Bommel
betreffende de overneming van het onderwijzend personeel der
hoogere burgerschool geen overeenkomst was gesloten en dit niet
noodig en niet wenschelijk was geacht. Het besluit tot opheffing
der Rijksschool was eerst genomen nadat de gemeenteraad de
leeraars die daartoe in de termen vielen , had aangesteld aan de
gemeenteschool. Het verleenen vun ontslag aan die leeraaren is
onderworpen aan wettelijke voorschriften en de Kroon heeft het
recht van vernietiging van besluiten tot ontslag. Hij de behandeling der zaak was inderdaad niet gelet op de aanspraken op
wachtgeld. terwijl gedeeld werd in de meening dat in het
irachtgeldenbeslnit eene leemte bestaat. Doch er moest niet worden
uit het oog verloren dat het voordeel. aan de overdracht der
school verbonden , van blijveiiden en de uitkeering van het
wachtgeld van tijdelijken aard is. Hovendien bestond het voornemen , zoodra de gelegenheid zich zou voordoen . de leeraren
in een andere Hijksbetrekking te benoemen, waardoor art. 8 van
het wachtgeldenbesluit. dat niet aan de aandacht vun den
Minister was ontgaan , toepassing zou vinden. Voorts was bij
de samenstelling van de begrooting voor 1901 nog niets beslist
omtrent de verbetering van de sularisregcling vun het personeel
der Rijks- hoogere burgerscholen. Die regeling was vóór de overdrucht tot stand gekomen en dientengevolge bedroeg de besproken
hesparing niet f 4000 maar p. m. f 0000 'sjaurs.
De Kamer nam acte van de verklaring des Ministers omtrent
de h e r p l a a t s i n g , zoodra mogelijk, van het personeel in andere
Rijksbetrekkingen. Blijkens later ingekomen stukken zijn in 1902
reeds de wachtgelden vervallen vun den directeur en een der
leeraren . ten gevolge vun herplaatsingen die niet werden aanvaard. Op grond van art. '-\ it der Burgerlijke Pensioenwet %erd
hun toen evenwel pensioen verleend, ten bedrage respectievelijk
van f 052 en f 528 'sjaurs. De Kamer vestigde voorts de aandacht van den Minister van Financiën op de ontdekte leemte
in bet wachtgeldenbesluit en verzocht te mogen vernemen of
Zijne Excellentie daarin aanleiding kon vinden eene aanvulling
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Hij de Taatstelling reu het Verslag was deie /.aak nog in
overweging.
{Minhlcr

van Fiiitiiirieit.)

OpMCkiKQ run dn crrslf rekenini/ run nittmi'eH tliensl LOOI, in rerhand mei de nrl run 3 Ftbrnari 1902 (Staatsblad «°. II).

van dut besluit te bevorderen in den geest bijv. van art.39der
wit op bet lager onderwijs, met bot oog on ambtenaren die
overgaan of later worden geplaatsi in eene provinciale, gemeenteof particuliere betrekking.
Ofschoon de Kamer den Minister van Financiën later nog
eens aan ilit schrijven herinnerde, bad /.ij er op het oogenblii
van de vaststelling van dit Verslag oog geen antwoord op bekomen.
Krachtens de wet van 3 Februari 1902 {StaaUhl'üi ir. 14)
maakten de artikelen van hoofdstukVderStaAtsbegrooting voor
1901. betreffende uitgaven voor landbouw. deel uit van hoofd*
stuk IX dier begrooting en waren de artikelen van hoofdstuk

IX. ter uitvoering van de Veiligheids", Arbeids» en Ongevallenwetten overgebracht naar hoofdstuk V.
liet kwam den Minister van Binnenlandscho Zaken voor . datbij het opmaken der eerste r e k e n i n g , bedoeld bij art. 37 der

wei van 5 October 1841 (StaatMad ir. 40). de wijziging die
hoofdstuk V . dienst 1901. had ondergaan, in aanmerking moest
worden genomen en derhalve in die rekening waren op te nemen
de uitgaven gedaan op artikelen, vroeger tot hoofdstuk IX,
daarna tot hoofdstuk V hehoorende. Daardoor werd het ge»
wensehto verband gelegd tusseben di
rste en de later a i te
leggeu tweede Bekening. De Minister verzocht te mogen vernemen of zijne meening door het college werd gedeeld.
De Kamer antwoordde, dat /.ij van een ander gevoelen was.
Artikel 37 der wet van 1H41 bepaalt dat voor elke begrooting
twee rekeningen /.uilen worden afgelegd, te weten één voor elk
jaar dat de begrooting openstaat. De eerste rekening van de
begrooting vuur 1901 liep dus over het kalenderjaar 1901 en
moest uit dien hoofde oen ovor/.ieht geven voor den stand der

i

begrooting op ultimo December van dat jaar. De aangehaalde
wet van 3 Februari 1902, in werking getreden op l> F e b r u a r i
d. si. v.. kon bezwaarlijk van invloed zijn bij het maken van dat
overzicht, al liet art. 37 «lor wet van 1841 toe dat de inzending
der eerste rekening eerst plaats had op ultimo Maart.
De rekeningen zijn overeenkomstig der Kamer schrijven opgemaakt.
Toelagen aan SsnesetJ bij 'i Rijl.s Mutil.

Blijkens de toelichting verstrekt in de Memorie van Antwoord
behoorende bij het Vilde hoofdstuk D derStaatsbegrooting voor
1902, w;is het bedrag van f 5800 waarmede art. 12 bij N o t a van
Wijziging was verhoogd, bestemd om aan dat deel van het personeel van 's Rijks m u n t . dat reeds vóór 1 J a n u a r i 1902 aan de
m u n t werkzaam w a s . maar niet was burgerlijk a m b t e n a a r i n den
zin der Burgerlijke Pensioenwet, eene toelage te kunnen toekennen overeenkomende met de aanvangsbjjdrage voor het eigen
pensioen.
Tot de bedoelde ambtenaren behoorden naar het voorkwam
niet de 1ste vn 2de stempelsnijder, de chef der fabricage, vroe»

ger mechanicus, en muntgezel, vroeger nnidsmeester of provoost
der mnntgezellen. Deze waren ook in hunne vorige betrekking
bij de munt burgerlijk ambtenaar in den zin der Pensioenwet.
Bij Koninklijk besluit van 30 December 1901 n". 100 werd evenwel ook aan hen eene toelage toegekend, ingaande 1 J a n u a r i
1902. over de eerste vier jaren als vergoeding wegens door hen

verschuldigde bjjdrage voor pensioen.
Op dor Kamer verzoek om inlichting omtrent de toekenning
dor toelagen, antwoordde de Minister van Financiën, dat voor

een doel van bet niuntpersonoel de belooning tijdens den vroegeren
toestand niet bestond in,'eene vaste wedde uit 's Rijks kas, maar
in emolumenten of in salaris, dat zij ontvangen van d e n M u n t »
moester, van de steinpelsnijilors of van de mnntgezellen. Bij de
invoering van de régie traden echter in plaats van do tot dusver
genoten salarissen traktementeli. ton laste van 's Rijks schatkist
en werden ook 'de emolumenten in traktementen omgezet. De
betrokkenen werden dientengevolge burgerlijke ambtenaren in
don zin der Pensioenwet en moesten bijdragen betalen , zonder
dat hunne geldelijke inkomsten door de naamsverandering vermeerderden. Dit zou den overgang tot den nieuwen toestand
voor hen zeer hebben verzwaard en vandaar de toekenning dev

toelagen.
De vier ambtenaren waarop de Kamer het oog had, verkeer'
•

s

den gedeeltelijk in dezelfde omstandigheden, daar zij vóór 1
J a n u a r i 1902 ten deele traktement en ten deele emolumenten
genoten. Voor dit laatste deel van h u n n e inkomsten behoefden
zij tot dien datum goene bijdrage te betalen, wel voor bet t r a k tement waarin het toen werd omgezet. Ook zij zouden derhalve
op onbillijke wijze in hunne inkomsten zijn verkort, indien hun
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geen toelage ware verstrekt tot het bedrag der pensioensbjjdrage,
die zij meer dan vroeger moesten voldoen. Wel was er van ben
in de aangehaalde Memorie van Toelichting niet afzonderlijk
melding gemaakt. maar dit kwam omdat daarin slechts de te
volgen beginselen waren uiteengezet, tonder uitweiding over de
toepassing daarvan in de onderscheidene gevallen. Het had echter
steeds in de bedoeling gelegen aan die vier ambtenaren de toelage
te verzekeren . hetgeen bleek uit bet aangevraagde bedrag.
Waar nu die beginselen door de volksvertegenwoordiging
waren gesanctionneerd en de omschrijving van den begroo*
tingspost geen beswaar opleverde, meende de Minister te
mogen rertrouwen dat de Rekenkamer tot de verevening
der toelagen zon kunnen besluiten. al kon worden toegegeven
dat het vollediger ware geweest in de Memorie van Toelichting
van die vier gevallen afzonderlijk melding te maken.

De Kamer heeft daarop in de toekenning benut,

U'ijz'! van terrekeuiiu der waarde ran l.ii'rtliiiijrauitrusting, a/In de verantwoording van een betaalmeester had de Algemeene
gegeven door het Koloniaal werfdepot ten behoeve van de garnizoenen Rekenkamer aangetroffen eenige assignatie*!] ten laste van de
in Wml-lndif.
artikelen |o en 15 van het Xde hoofdstuk der Staatsbegrooting
voor liMti , ten name van de hoofdadministratie van liet koloniaal werfdepot, wegens hij voorschot gedane betalingen ten
behoeve van de garnnsoenen in Suriname en Curacao.
Deze assignatiën strekten o. a. ter voldoening van de kosten
van door het werfdepot. uit den voorliet leger in Nederlandsch*
Indië aangeschaften voorraad, verstrekte kleeding- en ligging*
stukken t«'ii behoeve ran bovenvermelde garnizoenen.
De Kamer schreef aan den Minister van Koloniën dat uu

sinds 1 Januari \W\ U> de aanschaffiing van kleeding en nitrustingstukken ten behoeve van het koloniaal werfdepot recht»
streeks plaats had ten laste van de Indische begrooting, de
kosten

van uit den voorraad verstrekte goederen voor de gaf*

nixoenen in West-India" niet als eene nieuwe uitgaaf ten laste
van bet Xde hoofdstuk moesten worden g e b r a c h t , maar slechts

een onderwerp van verrekening moesten uitmaken tusschen de
Indische en de Staatsbegrooting. De bedragen van de bovenge*
nocnide assignatiën moesten dus voor zooveel het nog niet was
geschied . in 's Rijks kas worden gestort en het bedrag worden
aangewend als vermindering van bezwaar op het [ste hoofdstuk
der begrooting van Nederlandsch-Iudiè'. terwijl het ter voorko*
ming van onnoodige geldverplaatsing overweging verdiende de
waarde van soortgelijke verstrekkingen in het vervolg ten laste
van het Xde hoofdstuk te brengen door middel van een bèta*
lingastuk ten name van de generale t h e s a u r i e , om te worden
aangewend tot vermindering van de uitgaven ten laste van het

[ste hoofdstuk de begrooting van Nederlandsch-Indië.
Door den Minister van Koloniën werd daarop overgelegd eene
briefwisseling met zijn ambtgenoot van Oorlog, met verzoek te
mogen vernemen of de Algemeene Rekenkamer, na kennisneming

van de door den .Minister van Oorlog gegeven inlich*

ringen . met de gevolgde wijze van verrekening genoegen kon

nemen. l i t die briefwisseling bleek, dat de .Minister van Koloniën,
zich geheel vereenigende met de zienswijze der K a m e r , zijn
ambtgenoot bad verzocht in dien geest te doen handelen. De
Minister van Oorlog deed daartegen o p m e r k e n , dat het Iste
Hoofdstuk der begrooting van Xederlandscli-liidië reeds was

ontlast voor de waarde der verstrekkingen . door die te brengen
in mindering van de uitgaven in afrekeningen voor liet koloniaal
werfdepot met 's Rijks schatkist (suppletietroepen), zoodat storting

van het bedrag dier waarde in 's Rijks kas niet noodig was. Deze
wijze van verrekenen was de eenvoudigste, voorkwam ook onnoo-

dige geldverplaatsing en was dus in den geest van hetgeen de
Kamer vroeger omtrent dergelijke verrekeningen had mede*
gedeeld. (-) Die wijze van verrekening maakt ook deel uit van

de maatregelen, genomen om de verantwoording van de kleeding
en uitrusting van de onderofficieren eu soldaten hij het koloniaal
werfdepot in overeenstemming te brengen met die van de korpsen
van de l a n d m a c h t , welke door den Minister van Koloniën waren
goedgekeurd.
Onder opmerking dat de bedoelde afrekeningen van het koloniaal
werfdepot ten tijde van haar eerste schrijven nog niet hij haar
waren ingekomen, gaf de Algemeene Rekenkamer aan den Minister
van Koloniën te kennen dat de verlangde storting in 's Rijks
kas 00 grond van de plaats gehad hehbende aftrekking niet meer
behoefde te geschieden. Zij hleef echter de voorkeur geven aan
;l) Verslag Algemeene Rekenkamer Indische l>i>grooting over 1900, bladzijde 8.
,i) Confer. Verslagen Indisch*' begrooting over 1879, 1880 en 1881.
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ile door haar vi

gei aanbevolen wijze TUI verrekening. Daardoor

toch werd vooreerst geldverpl&atsing geheel voorkomen, wat,
in weerwil van de verrekening van den Minister van Oorlog,
niet het i m l was hij den thans gevolgden weg. daar d e waarde
van <le afgegeven goederen dan in gelil mm de lioofdadiuinistratie
van liet werl'ili'pot wordt nithetaald. In de tweede plaats werd
de administratie er door vereenvoudigd , want de bewijsstukken
moesten thans in dubbel worden opgemaakt en wel een exemplaar

tot staring van de voorschot-declaratie ten laste van bet Xde
hoofdstuk en een exemplaar tot staving van de aftrekking op
de uitgaven in de korpsafrekening. tn het stelsel van de Kamer
was MO exemplaar voldoende. Op soortgelijke wijze, doeh in
omgekeerden zin als bij uitgifte, zou ook kunnen worden geliandeld hij inlevering in liet magazijn van liet Koloniaal Werf*
depot van door West-Indische militairen gedragen kleeding.
Eenigen tijd later berichte de Minister van Koloniën , ouder
overlegging van afschrift van liet door hem ingewonnen advies
van zijn ambtgenoot van O o r l o g . dat hij n e b had vereenigd .
met diens voorstellen tot het geven van uitvoering aan der Kamer

schrijven.
Giooi i'crscliil lusschen koopprijs en geschatte waarde tem onroerend
goed.

Eene van het Departement van Oorlog ontvangen overeenkonist betrof den aankoop . voor oefeningsterrein, voor eene som
van f 3580 voor een stuk grond . waarvan mede-eigenaar was
eene onder cnrateele gestelde persoon.
Blijkens het afschrift der akte waarbij de betrokken k a n t o n rechter ingevolge de artikelen 50G j " . 4.54 Burgerlijk Wetboek
verlof tot den verkoop had verleend , hadden de drie door dien
kantonrechter "benoemde deskundigen aan het stuk grond eene
verkoopwaarde toegekend van f 785. Ofschoon de Algemeene
Rekenkamer op grond van de overeenkomst overging tot de
verevening van de koopsom vond zij aanleiding eenige inlichting
te verzoeken omtrent het groote verschil tusschen den koopprijs
en de getaxeerde waarde.
De Minister van Oorlog deelde mede dat voor eene zuivere vergelijking de koopprijs moet worden verminderd met f 130,
voor kosten op den verkoop vallende en met f 450, voor den aanleg
van een beukensingel, welken de verkoopers langs de nieuwe
grenzen van den h u n verblijvenden grond wenschten te plaatsen
in vervanging van dien op den verkochten g r o n d , en verder
in hun eisch was bewilligd omdat het bezit van den grond
bepaald noodig was om andere in erfpacht verkregen terreinen
voor schietoefeningen te kunnen gebruiken en zij ongenegen
waren zich voor een geringer bedrag van hun bezit te ontdoen.

Prijs voor de levering van dninwaler
Alkmaar.

Wees de Algemeene Rekenkamer vroeger den Minister van
Justitie op de zonderlinge werking van het tarief voor de gemeente 's Uravenhage voor de levering van duinwater ( l ) i n 1902
vestigde zij de aandacht van dien Minister op het contract w e g e i s
de levering van water ten behoeve van de strafgevangenis tf
A l k m a a r , welks bepalingen tot soortgelijke vreemde uitkomsten
leidden. Bij een minimum verbruik van 2000 M \ per jaar was
toch verschuldigd f 15 per M \ of f 900 en van 1000 M 1 . per
j a a r f 18 per M 3 . N u was in 1901 verbruikt 1970 M \ , waarvoor
dus f 354,60 was gedeclareerd, of f 54,60 meer dan voor een
verbruik van 2000 ft', zou verschuldigd zijn geweest. De Kamer
gaf daarom den Minister in overweging te trachten eene wijziging
van de overeenkomst te verkrijgen in meer rationeelen z i n , hetgeen zou z\jn zoowel in het belang van het Rijk als van de
betrokken maatschappij , daar ook dit tarief tot waterverspilling

aan de strafgevangenis Ie

Sedert i s , door het aangaan eener nieuwe verbintenis, aan
het geuit bezwaar te gemoet gekomen.
(Minisier van Justitie).

uitlokte.

Niel inbeslagneming ran ree, en andere roerende voorwerpen, bij
overtreding der wel <>p liet rcearlsenijkundig Staatstoezicht.

Ook in het afgeloopen jaar (2) gaf de Algemeene Rekenkamer
aan den Minister van J u s t i t i e kennis dat vee , waarmede overtreding der wet van 20 J u l i 1870 (Staatsblad n°. 131) had plaats
gehad . niet was in beslag genomen.
Uit de door den Minister dientengevolge ingewonnen inlichtingen bleek evenwel het volgende.
Uit eene kudde aan schurft lijdende of daarvan verdachte
schapen werden er eenige vermist. Het daarop ingestelde onderzoek had aan het licht gebracht dat die schapen reeds eenige
weken vóór de ontdekking van de vermissing waren ter markt
gebracht en aan een onbekende verkocht. Bij het opmaken van

Op het oogenblik van de vaststelling van dit verslag was nog
niets naders omtrent de zaak vernomen.

(I) Confer. bladz. 5,0 gedmkt verslag over 1899, \>\t<Xi. 13 van dat over IflOI.
(%) Confer. bladj. 3, verslag 1803.
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bet proces-verbaal wegens verboden vervoer had dus geen inbellagneming kannen j>lauts hebben. De kantonrechter h a d duarom

alleen eene reroordeeling tot betaling van eene geldboete uitgeeproken /onder verbeurdverklaring van het niet inbeslaggenomen vee , omdat, eene verbeurdverklaring z. i. niet op de wet
zou steunen.
De betrokken officier van justitie was van oordeel dat by beter
toezicht de overtreding eerder 100 zyn ontdekt en de onbekende
misschien nog had k u n n e n zyu Opgespoord. Hy had dan ook
zijne ontevredenheid te kennen gegeven. Voorts werden overgelegd Benige brieven van hem . van den kantonrechter en van
den ambtenaar van het openbaar ministerie bij liet kantongerecht
waurvoor de zaak had gediend , waarin zich een aanmerkelijk
verschil van inzicht tusschen die ambtenaren openbaarde omtrent
de toepasselijkheid van art. 34 Wetboek van Strafrecht by straf*
vervolgingen gegrond op art. 35 der wet op h e t veeartsenijkundig
Staatstoezicht
De quaestie waarvan het bestaan reeds was
aangetoond door liet vonnis van den kantonrechter te Dokkmn
van 1!» Augustus 1895 (Weekblad van hel Recht n". 1)78(5) en de
beslissing i" tegengestelden zin van de rechtbank te Rotterdam
van 10 November 1897 (Paleis run Justitie 1897 n°. 97) en waaromtrent de Hoogt* Baad nog nimmer uitspraak deed.
In een ander geval vroeg de Kamer aan een burgemeester of
dertig deels door rotkreupel a a n g e t a s t e , deels van die ziekte
verdachte schapen . frauduleus aan de afzondering (art. 14 der
wet van 2(1 Juli 1*70. StaaUblad
n°. 131 en art. 70 van het
Koninklijk besluit van 10 J u l i 1890. Staatibtad
n". 104) ontt r o k k e n . waren in beslag genomen e n . zoo ja , w a t daarmede
was geschied, zoo n i e t , waarom «reen inbeslagneming heeft
plaats gehad.
De burgemeester berichtte, «lat op de in zijne tegenwoordigheid
tloor tien plaatsvervangenden districtsveearts aan den eigenaar
gedane vraag waar de 80 schapen zich bevonden , deze had geantwoord dat hij ze des nachts op een kar geladen en afgeleverd
had aan iemand dien hy niet noemen wilde en ze verder waren
vervoerd naar het buitenland met bestemming voor de slachtbank.
In een tierde geval vestigde de Kamer op grond van tloor haar
ontvangen berichten van tien burgemeester der gemeente waarin
de overtreding had plaats gehad , tle aandacht van tien Minister
van Financiën op tle omstandigheid dat een kommies der directe
belastingen, invoerrechten en accijnzen bij inbeslagneming wegens
verboden invoer uit België van eene partij varkensvleesch, verzuimd
had ingevolge artikel 55 , laatste lid . tier wet van 20 Juli 1870
(Staatsblad n . 131). tevens de kar en het paard . waarmede de
invoer was geschied, in beslag te nemen. Zij verzocht tien Minister
maatregelen te willen nemen waardoor eene betere naleving van
dat wetsartikel door de ambtenaren v a n ' s Ryks belastingen voor
het vervolg werd verzekerd, ter voorkoming van nadeel voor
den Staat. Daar tle eigenaar in België woonde , en dan ook bij
verstek was veroordeeld , was in casu herstel van het verzuim
later niet mogelijk. Volgens het antwoord van den Minister kort
voor de vaststelling van dit verslag ingekomen, was hem evenwel uit een ingesteld onderzoek gebleken tlat tle betrokken
k o m m i e s , behalve het aangehaalde s p e k , ook tle k a r en het
paard had gebracht naar den burgemeester der bedoelde gemeente.
H e t vervolgens gehouden overleg had geleid tot tle vrijlating
van tle vervoermiddelen , eene beslissing, waarvoor, naar tle
meening van tien M i n i s t e r , de burgemeester tle verantwoordelykheitl droeg. Den ambtenaren tier belastingen zou niettemin ,
overeenkomstig het verlangen tier K a m e r , naleving van tle bestaande wettelijke bepalingen worden aanbevolen. Deze tegenstrijdige berichten deden de Algemeene Rekenkamer aan den
Minister van W a t e r s t a a t , Handel en Nijverheid het verzoek
richten tloor tusschenkomst van den Commissaris der K o n i n g i n
ook zijnerzijds een onderzoek naar de toedracht van de zaak te
willen instellen.
De uitslag daarvan hoopt zy in haar volgend verslag te kunnen
vermelden.
rer-.uim SM verbeurdverklaring bij veroordeeling wegens overtreding
SM de wet sp bel reenrlsenijki,n<lig Staatstoezicht',

Eveneens bracht tle Kamer wederom (1) twee gevallen ter
kennis van tien Minister van Justitie waarin by veroordeeling
wegens overtreding tier wet op het veeartsenykundig Staats*
toezicht geen verbeurdverklaring van tle geschatte waarde van
het ingevolge artikel 37 der wet vrygegeven vee had plaats
g e h a d , hetgeen tot nadeel van tien Staat leidde, daar ten gevolge van tlat verzuim tlie waartle niet in 's Rijks schatkist kon
worden gestort.
(1) Bladzijde 3 en 4, gedrukt verslag 1809.

2.]

\11.

Verslag der Algemeeue Rekenkamer nopens bare werkzaamheden over het jaar 1002.
In het eens geval berichtte de Minister dat naar een ingesteld
ondenoeh was gebleken , de burgemeester der gemeente waarin
de overtreding had plaats gehad, had nagelaten l)i.i proeesrerbaal te constateeren dat hij met het stuk ree had gehandeld
overeenkomstig artikel 30' v. r. der Veewet en de betrokken
ambtenaar van het openbaar ministerie, geen zorg had gedragen
<Int vóór de behandeling der zaak ter terechtzitting bedoeld
verzuim alsnog

werd

hersteld en geen verbeurdverklaring ter

terechtzitting bad gerequireerd. Na toepassing van artikid l'.rj
juncto artikel 252 (25ÖM

Wetboek van Strafvordering luid de

kantonrechter, ondanks de gepleegde verzuimen, de door de wet
TOorgeschreTen verbeurdverklaring kunnen uitspreken, maar
deze, een plaatsvervanger, bad daartoe blijkbaar geen termen
gevonden. De ambtenaar van liet openbaar ministerie was op

bet gepleegde verzuim geweien en hem opgedragen te zorgen
dat voortaan dergelijke onnauwkeurigheden niet meer roor*
kwamen.
In het andere geval bad de betrokken ambtenaar van het
openbaar ministerie r Is aan de Kamer doen Opmerken dat

de koe, waarmede de overtreding was gepleegd, niet toebehoorde
aan den veroordeelde, maar aan een ander persoon.
In den brief waarin de Kamer de aandacht van den Minister

op dit geval vestigde, deed zij uitkomen dat indien de verbeurdverklaring niet was uitgesproken, om die reden, de ambtenaar
van het openbaar ministerie niet in bet vonnis bad mogen ber u s t e n . in verband niet liet arrest van den Hoogen Raad van
24 J u n i 1806 (IVeelMml van liet Recht n*. 07ll4) 1). De Minister
deed daarop aan de Kamer eeue missive toekomen van dien

ambtenaar, waaruit bleek dat deze in het vonnis van den kanton*
rechter, waarbij geen rerbeurdverklaring werd uitgesproken,
bad

berust, omdat door hem de opvatting werd gehuldigd dat

art. 33 Wetboek van Strafrecht — dat verbeurdverklaring tos
plaats hebben van voorwerpen den veroordeelde toebehoorende —
juncto art. 91, ook op de door de Veewet voorgeschreven verbeurdverklaring van toepassing was en door de verbeurdverklaring
eene groote onbillijkheid «on zijn gesehied, daar overtuigend
was gebleken dat de eigenaar niet de minste schuld had. De
M i n i s t e r deelde echter i n de nieeniiig dat de ambtenaar van het

openbaar ministerie het aangehaalde arrest van den Hoogen Raad
had voorbijgezien.
De Kamer achtte het noodlij zich in deze aangelegenheid te
wenden tot den Minister van Waterstaat. Handel en Nijverheid,
aan wien de uitoefening van het veeartsenyknndig Staatstoezicht
is opgedragen, '/ij wees Zijne Excellentie er op, d a t herhaaldelijk
bij veroordeeling ingevolge art. 35 der wet van 20 Juli l!S?n
[Staatsblad
n". 131) gewijzigd bij art. ]<> der wet van Iö April 1880
[Staatsblad
n". til) door den rechter geen verbeurdverklaring
werd uitgesproken van de roerende voorwerpen waarin of waarmede de overtreding had plaats gehad of van de daarvoor in de

plaats getreden waarde, ten gevolge waarvan bg vrijgeving ingevolge art. 37 , eerste lid. der eerstgenoemde wet de Staat schade
leed. Ten aamden der in dat geval gestorte waarde wastoch niet,
gelijk in het laatste lid . van de artt. 36 en 37 ten opzichte van
andere sommen . bepaald dat zij slechts in geval van vrijspraakof ontslag van rechtsvervolging mag worden uitgekeerd. Het
onderzoek naar de oorzaak der niet verbeurdverklaring bracht

gewoonlijk aan het licht, dat èf geen inbeslagneming had plaats
gehad óf daarvan en van hetgeen verder niet de in beslag genomcn voorwerpen was geschied . geen proces-verbaal was opgemaakt. Wel had de Minister van Justitie baar medegedeeld
dat door toepassing van art 19'2 juncto art. 2-V2 Wetboek van
Strafvordering het verzuim kon worden h e n t e l d en scheen ook
art. 34 Wetboek van Strafrecht voor sommige gevallen een middel
van voorziening te bevatten , doch daargelaten of eerstgenoemde
artikelen in de hier bedoelde gevallen wel toepasselijk waren ,
was het beter de noodzakelijkheid tot aanwending van dergelijke
middelen van r e d r e s , die ook wel eens over het hoofd worden
gezien, te voorkomen. De Algemeeue Rekenkamer verzocht daarom
den Minister, zoo noodig door tusschenkomst van zijue ambtgenooten , de aandacht van de burgemeesters en de ambtenaren ,
wie zulks verder mocht aangaan , te vestigen op het groote be-

lang van zoo mogelijk onmiddelijke inbeslagneming van de

roerende voorwerpen , in het laatste lid van art. 35 der Veewet
bedoeld , en opmakiug daarvan en van hetgeen verder niet die
voorwerpen ingevolge de artt. 30 en 37 geschiedde, van processenverbaal met de verdere vervolgingxHtiikken aan de betrokken
ambtenaar van het openbaar ministerie toe te zenden. Inzon-

'{} Conter. het reeds aangehaalde verslag, 1899 bladz. 4, bovenaan.
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derheid de burgemeesters zouden in deze mei vrucht kunnen
optreden. Indien Zijne Excellentie zich niet den inhoud van der

Kamer schrijven Uo11 rereenigen , ion lift college gaarne vernemen wat tot uitvoering daarvan werd verricht.

Korten tijd daarna ontvingde Algemeenè Rekenkamer van den
Minister

van

Waterstaat . Handel en Nijverheid afschrift

van

brieven, ter voldoening aan haar remoek duur hem gericht aan
de .Ministers van Justitie en van Kannncicii. voor zooveel betref)

de ambtenaren «Ier Rijkspolitie en van ^ Rijks belastingen,
aan de Commissarissen <ler Koningin in de onderscheidene
provinciën voor wat betreft de burgemeesters in hun ambtsgebied,
in eindelijk aan de districtsveeartsen en hunne plaatsvervangers.
Ten gevolgt van eene l)i-<icnkiny der Algemeenè Rekenkamer
Toi'lnuuiiiifi van têrhoogdê suldij Ier vergoeding van niet geleden
waren de reis- en verblijfkosten van twee gedurende de maand
reis- ra verlilijl''kosten.
Mei liMil uit Amsterdam hij het Departement van Marine ged
taeheerde onderofficieren verminderd. omdat hunne aanwezigheid
hij liet Departement niet noodig was geweest gedurende de in
die maand voorgekomen Zon* en feestdagen.
Het trok de aandacht dat hun hij Koninklijk besluit van 17

Februari 1902 nu. ">5, eene verhooging van aoldy werd toegekend
tot geUjk bedrag als de niet geleden kosten van hunne reis. De
Kamer vroeg daarom of de aanleiding tot de toekenning van die
verhoogde soldij wellicht was gelegen in de vermindering van
de vergoeding voor reit* en verblijfkosten.
l*it het antwoord van den Minister van Marine bleek dat die

veronderstelling juist was. De bedenking der Kamer had ditmaal
nog niet kunnen leiden tot besparing van uitgaven . omdat de

detacheering was geschied onder genot van gelijke vergoeding
als in vroegere jaren , tegen welke vergoeding toen nooit bezwaar
was gerezen. Verder waren de uitgaven voor verblijf reeds door
de belanghebbenden gedaan, zoodat het onbillijk zou zijn geweest
later de vergoeding te verminderen alsof de detacheering op een
anderen voet had plaats gehad.
I n dit antwoord vond de Kamer aanleiding in de zaak te
berusten.
Borgitelling

iloor hypol/ieek.

De Minister van Financiën verzocht liet gevoelen van de h a m e r
te mogen vernemen over de volgende aangelegenheid.

Een borgtoehtpliohtig ambtenaar had zich tot het Departement
gewend met het verzoek de voor zijn beheer vereisebte zekerheid
te mogen

stellen

tot een bedrag van f 25 000 door tusschen-

komst van de Vereeniging van tot zekerheidstelling verplichte
Rijksambtenaren, zijnde het maximum bedrag waarvoor ga«

noemde vereeniging zich voor een harer leden verbindt, en Voor
het resteerend hedrag van f 50OH door 1ste h y p o t h e e k ' t e verleenen op onroerende goederen.
Hier was dus liet geval aanwezig bedoeld in artikel 3 , derde
lid, der Borgtochten wet (Staatsblad
n". ISO. 1898), maar de
vraag rees of voor hetgeen de horgtocht|diehtigo op andere wijze
wilde stellen dan volgens de 4de afdeeling der wet . ook toepasseljjk moest worden geacht het bepaalde in de artikelen 6
en 7 . met andere woorden of de hypotheek-stelling niet mocht
worden aangenomen alvorens was verpand eene inschrijving op
een der grootboeken van de Nationale schuld ter waarde van
f lllOOO reëel. Naar het den Minister voorkwam moest, strikt
g e n o m e n , worden erkend dat de bedoeling der wet alleen eene

bevestigende beantwoording der vraag toeliet, [ntussehen lieten

de woorden vrijheid voor eene ruimere interpretatie en . waar
deze praetiseb geen bezwaren opleverde . was de Minister wel
geneigd die te huldigen . tenzij het college er bezwaar tegen
h a d . in welk geval op het verzoek afwijzend zou worden beschikt.
De Algemeenè Rekenkamer vereenigde zich met de opvatting
die ook den Minister, strikt g e n o m e n , de juiste scheen en gaf
dus aan Zijne Excellenttie te kennen dat zij bedenking had
tegen inwilliging van het verzoek.

Uit de lazer ter registratie ontvangen akten bleek dat de zekerheid voor het geheele bedrag was gesteld volgens de 2de afdeeling der wet en wel voor een bedrag van f ÏOOO'I door verpanding van eene inschrijving op het grootboek der 2' ._, pet.
Nationale schuld en voor het overige ad f 20000 door hypotheek
Op hier te lande gelegen onroerende goederen.
Dienstjaar van subsiilicii.

0]> het IXde hoofdstuk der S t a a t s b e g r o t i n g voor 1901 is
onder art. 186 een bedrag van f4500 uitgetrokken voor subsidie
aan de vereeniging . Het Buitenland."
In Maart 1902 schreef de Minister van W a t e r s t a a t , Handel

en Nijverheid aan de Kamer, dat, zooah reeds meermalen nij
het vaststellen der begrooting aan de Staten-Keneraal was medeH a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen. 19Ö3—1904.
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het j a a r 1902.

gedeeld. de toekenning van bet subsidie alleen plaat! Iia<l
wanneer de rereeniging had Aangetoond «lat zij over het betrokken
dienstjaar er behoefte aan bad oni evenwicht te brengen tusschen

hare ontvangsten en uitgaven. Ditmaal hail de rereeniging earsl
in Februari 1902. mulat hare rekening over bet aigeloopen jaar
was gesloten en zij een rolledig oveniehl had van hare van
jaar tut jaar sterk wisselende ontvangsten , aangetoond dat zij
werkelijk het subsidie lioodig had tut dekking van liet nadeeliy

saldo tier rekening over 1901.
De Minister vond in die omstandigheden vrijheid l'we Majesteit

in overweging te geven de rereeniging alsnog de besehikking
over genoemde som te geven. Vermits echter de Algemeene

Het vermoeden van de Kamer is juist.
(Minisier van

Financien.)

Uit het tarief voor de levering van water hij meting door een
waternieter, met verbintenis rot een jaarlijkseh minimum verbruik,
voorkomende in het reglement voor de exploitatie van de A r n hemsche waterleiding, bleek dat het in het belang van den
verbruiker is zich te verbinden voor een zoodanig .jaarlijkseh
minimum verbruik dat het werkelijk verbruik zooveel mogelijk
nabij komt.
De Algemeene Rekenkamer vestigde er de aandacht van den
Minister van Justitie o p . dat blijkens het werkelijk verbruik
over eenige j a r e n , het college van regenten te Arnhem zich voor
de levering van water aan het huis van bewaring aldaar klaarblijkelijk voor een te laag mininium-verbruik verbonden had.
Daardoor werd voor het water meer betaald dan uoodig was. Zij
gaf den Minister in overweging het college van regenten uit te
noodigen eene nieuwe overeenkomst aan te gaan.
Eenigen tijd daarna ontving de Kamer van den Minister afschrift van zulk eene overeenkomst waardoor aan hare bedenking
was te geinoet gekomen.

Prijs ran waler voor hel huil van bewaring Ie Arnhem.

I'oorschotteti door consulaire amblenaren
landers buitenslands verstrekt.

aan behoeftige

\eder-

Van den uitslag van de door de directie van den Koninklijken
West-Indischen Maildienst toegezegde medewerking zal ten bekwamen tijd aan de Algemeene Rekenkamer mededeeling worden
gedaan.
(Minister van Buitenlandsche Zaken.)
Jrerhaal van kosten van herstel van f/evaren schade.

Rekenkamer als regel had aangenomen dat een subsidie bij
Koninklijk besluit moet zijn beschikbaar gesteld vóór 31 December
van het jaar waarvoor het op de hegrootiug is uitgetrokken ,
vroeg Zijne Excellentie of i n ' d i t geval, waar het gold de besteding van gelden voor een bepaald op de begrooting aungeweveu doel en de mogelijkheid der besteding afhankelijk was
van voorwaarden, welk
i n t iu 1902 konden worden vervuld.
I»ij de Kamer bezwaar zou bestaan tot de verevening ten laste
van dienst 1901 over te g a a n , indien het subsidie alsnog ten
laste van dat jaar werd toegekend.
De Algemeene Rekenkamer antwoordde dat zij in de ontvangen
mededeelingen geen aanleiding had kunnen vinden, af te wijken
van den regel. dat subsidié'n hehooren tot den dienst van het
jaar waarin zij zijn toegekend en dus aan de vereeniging , Het
B u i t e n l a n d " in 1002 geen subsidie meer kon worden verleend
uit de begrooting voor 1901.
Hij Koninklijk besluit van 3 J u n i 1902 n . 01 werd op voordracht van de Ministers van Waterstaat. Handel en Nijverheid
en van Financiën aan den Rjjksbetaalnieester te Amsterdam .
wegens eene voor den lande gedane b e t a l i n g , eene vergoeding
van f 4500 toegekend ten laste van het Xlde hoofdstuk der
Staatsbegrooting voor 1902. niet bepaling dat te dier zake geen
bewijsstukken aan de Algemeene Rekenkamer zouden worden
Overgelegd. De Kamer vermoedt dat die betaling het meergenoenide subsidie betrof.

Zooals is aaugeteekend in haar verslag over 1901 (1) had de
Algemeene Rekenkamer op het oogenblik van de vaststelling
van dat verslag van den Minister van Buitenlandsche Zaken nog
geen antwoord ontvangen op hare v r a a g , of voor de invordering
van verleende onderstanden aan de bemanning van het stoomschip Prins Willem I de tUMChenkomst van de reederij was
ingeroepen.
In 1902 ontving de Kamer van dien Minister de mededeeling
dat de directie van den Koninklijken West-Indischen maildienst
zich bereid had verklaard, hare medewerking te verleenen tot
verkrijging van terugbetaling der voorgeschoten gelden en van
den uitslag dier medewerking te zijner tijd aan de Kamer b e riebt zou worden gezonden.
Van den Minister van W a t e r s t a a t , Handel en Nijverheid ontving de Algemeene Rekenkamer ter verevening eene aanvraag
van betaling wegens kosten van herstelling van schade, door
het Duitsche stoomschip Kronprinz gevaren aan de b r u g over het
Noordzeekanaal in den straatweg Haarlem-Alkmaar, onder mede-

(1) OeJrukt Versl g 1001, MadcQil I
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deeling dat de .Minister op grond van de omstandigheden die
zich l)ij de tcbadeTarïng roordeden. het in 'sRijks Belang bad
geacht de herstellingskosten voor rekening van bet Departement
te Deinen.

Daar «Ie aannemer) aan trien de nitToering Tan de herstellingewerken van Rijkswege was opgedragen, recht had op betaling
en er alleen sprake kon zijn van terugvordering van de kosten

van den schipper, ging (|(. Algemeene Rekenkamer tot de ver»
evening over. maar vroeg den Minister, in verliand niet de wel

van 28 Februari 1891 (Staatsblad n°. 09) alsnog te mogen vernemen welke die omstandigheden waren.

De Minister antwoordde dat het steeds moeilijk is uit te maken
of schaderaring al dan niet te wijten is aan schuld, nalatigheid
of onvoorzichtigheid, als bedoeld in artikel 4 van die wet. Hoewel
mi in dit geval door de betrokken reederij de schuld der UU*
r a t i n g niet bepaald werd ontkend, werd toch door baar de hoofd-

oorzaak der aanvaring aan de brug zelve geweten. Datdie brng
inderdaad zeer hinderlijk is voor de scheepvaart en inzonderheid

. .

voor zulke groote schepen als de Kranprmz moest worden toegestemd en dit was een der redenen waarom de brng sou worden
opgeruimd en vervangen door een itoompontveer.
Met het oog hierop en in verband niet de omstandigheid dat

bij een eisch tot terugvordering der gemaakte koeten de betrokken reederij er waarschijnlijk toe zou hebben besloten
Amsterdam niet meer door hare schepen te laten aandoen,
hetgeen zeer tegen het belang van den handel in het algemeen
zon zijn , had de Minister het geraden geacht niet tot de terugvordering te laten overgaan.
In dit antwoord is door de Algemeene lïekenkaincr Iterust.
Gelijk tijdlij getuit van inkomsten in diplomatieke betrekkingen en

als waarnemend rontul-generaal te Peking.

Hij een Koninklijk besluit van 1899 was een gezautschapssecretaris 2de klasse benoemd tot gezantschapssecretaris 1ste
klasse en chef van het kabinet van den Minister van Buitenlandsche Zaken (artikel XV eerste lid van het Koninklijk besuit
van 28 Augustus 1881. Staatsblad
n". 1581 zijnde artikel XIII
ingevolge artikel 4 van het Koninklijk besluit van 13 April

lss2 (Staatsblad n°. 51) op eene jaarwedde van f 3000. Die

wedde was hem speciaal in laatsgemelde betrekking toegelegd ,
blijkens de regeling er van bij afzonderlijk Koninklijk besluit, naar
aanleiding van artikel X X I V van bovenaangehaald Koninklijk
besluit van 1881. zooals het als artikel XXII wordt gelezen
volgens artikel :5 van dat van 1882 en de voldoening ten laste
van artikel 2 van het l i l d e hoofdstuk der Staatsbegrooting.
Volgens eene in 1902 ontvangen opgaat' was evenwel die
gezantschapssecretaris, chef van het kabinet van den Minister
van Buitenlandsche Z a k e n , sinds 27 November 1901 belast met
de waarneming van het consulaat-generaal te Peking. Toen bleek
dat desniettemin was voortgegaan niet de uitbetaling van zijne

bovenvermelde jaarwedde van f :M)00. boven het bedrag voorde
Waarneming

van het consulaat, bedoeld in het laatste lid van

artikel 8 van het Koninklijk besluit van 27 Juni 1874(Staatsblad

n°. 74) i ils liet is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 18
Maart 1897 (Staatsblad
n°. 7 8 ) , op f 6"00, bepaald en nog eene
vergoeding voor verblijf te Peking ad f :{l>0<' ' s j a a r s , vroeg de
kamer den Minister van Buitenlandsche Zaken boe die diplomatieke
ambtenaar tijdens de waarneming van het consulaat-generaal
de betrekking van chef van zijn kabinet kon zijn blijven bekleeden en waarom geen maatregelen waren genomen om de
aan die betrekking verbonden wedde gedurende den tijd der
waarneming geheel of gedeeltelijk te doen stilstaan. In afw a c h t i n g van het antwoord op die vraag werden de betaling.—
stukken wegens de bezoldiging zoowel als kabinetschef als voor de
waarneming van het consulaat, uit de verantwoording van den
betrokken betaalmeester verworpen.
Inmiddels was die gezantschapssecretaris iu zijn rang benoemd
achtereenvolgens bij de gezantschappen te St. P e t e r s b u r g , op
eene jaarwedde van f 4 5 0 0 en te Londen, op eene jaarwedde van '
f40011. in verband waarmede de vergoeding voor verblijf te Peking
telkens opnieuw werd geregeld en wel /. lanig dat het totaal

bedrag zijner inkomsten steeds f 12000 bleef'. Toen de vereve-

Na het verstrekken der gevraagde inlichtingen is de Algemeene
Rekenkamer tot de verevening van de bezoldiging voor de waarneming naar reden van f 6 0 0 0 'sjaars overgegaan. Bij hare bezwaren tegen de verevening der jaarwedden is zij echter blijven
volharden.
(Minister Mfl Buitenlandsche Zaken.)

n i u g dier jaarwedden aan de orde kwam alvorens antwoord was
ontvangen op haar schrijven, werd ook de betaling d i e r t r a k t e nienten niet door de Kamer g e l e d e n , zoomin ais de bezoldiging
voor de waarneming van het meergenoemde consulaat-generaal
over dezelfde tijdvakken en verzocht zij den Minister van Biiitenlandsche Zaken eveneens over dat gelijktijdig genot van inkomsten
nadere inlichtingen.
De gevraagde inlichtingen waren op het oogenblik van de
vaststelling van dit verslag nog niet ontvangen.
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Ten gevolge ran «•cue door de algemeene Rekenkamer gemaakte opmerking deelde de Minister van Oorlog haar in luoo
mede, «lat door In-m bevelen /ouden worden gegeven on hel
tijdschrift üenu» il'drMlêrie rechtstreeks ran den uitgever te
betrekken. De kosten bedroegen dan (ra. 22 of minder dan hij
levering door den boekhandel.
In 1902 werd evenwel voorde levering. ten behoeve van de
bibliotheek van bet Departement van Oorlog, van de jaargangen
1900 en 1901 van dat tijdschrift. gedeclareerd door een boekbandel« en uitgeversmaatschappij tegen 1 1-5 per jaargang. op
der Kamer verzoek om toelichting, antwoordde de .Ministervan
Oorlog dat de indertijd toegezegde hevelen waren verstrekt aan
de autoriteiten , tegen wier deelaratiè'n toen bedenking was ge-

maakt, doch b|j liet Departement kon niet worden nagegaan of
nog exemplaren van de Revue werden aangekocht door andere
autoriteiten en inrichtingen, bniten de bemoeiing van het Departement tot het aanschaffen van tijdschriften gerechtigd. De
commissie van beheer en toezicht over de bibliotheek van het

Departemeit van Oorlog was thans met de opmerking in kennis
gesteld.
De Kamer ^iny daarop over tot verevening van de aanvraag
van betaling, /ij gaf den Minister echter in overweging door
het Receuil

Militair of op andere wijze ter algemeene kennis

te brengen , dat in 's Etijks geldelijk belang de Hitut il'Artillerie
rechtstreeks bij den uitgever moest worden aangeschaft en er
dan tevens de aandacht op te vestigen, d a t levering van binnenen buitenslands verschijnende nieuwsbladen en tijdschriften irescbiedt door de postkantoren (artikel 10 van het Koninklijk
besluit van 14 December 181)0, Staatsblad
n°. ±12). Door aanschaffing op die wijze zou worden voorkomen dat hoogere dan
de noodzakelijke kosten worden in rekening gebracht.
De Kamer verzocht hieromtrent het gevoelen van den Minister
te mogen vernemen. Even voor de vaststelling van dit Verslag
ontving zij het antwoord van den Minister, waarvan zij den inhoud
in haar volgend Verslag hoopt mede te deelen.
Dubbele rechtsbijstand.

H e t trok de aandacht van de Algemeene Rekenkamer, en zij
deed daarvan voor het vervolg mededeeling aan den Minister
van Oorlog dat in eene onteigC'iiings-pr,ocedure voor den Staat
waren opgetreden zoowel een advocaat als een procureur. Dit
had kosten veroorzaakt. bijv. wegens salaris en verschotten voor
conferentiSn en briefwisseling tnaschen die praktizijns. welke
konden vermeden zijn , nu sinds de wet van 23 April 1879
(Staatsblad
n". 75) geen dubbele rechtsbijstand meer wordt ge-

rorderd.
De Minister antwoordde dat h i j . instemmende niet die opm e r k i n g , den betrokken Commissaris der K o n i n g i n , aan wien
op grond van art. 19 der Onteigeningswet het instellen d e r procedure was opgedragen, met de zienswijze der Kamer had in kennis
gesteld.
Van het Departement van Marine ontving de Algemeene
Belooning van een architect wegeut hel OHlmrpcn van bouirpiannen
veer eene kazerne vuur marine-personeel.

Rekenkamer eene overeenkomst met een architect voor de levering
van een o n t w e r p , teekeuiugeii en begrooting van kosten voor
den bouw van eene kazerne voor marinepersoneel te Willemsoord.
Die architect zon daarvooi ontvangen eene som van f 4400. waar-

van f l'JOO na vaststelling van het voorloopig ontwerp en de

globale raming van kosten en het restant na oplevering van de
ontwerpen en teekeningen , terwijl, wanneer de begrooting van
kosten een hooger bedrag aanwees dan f400 000. hem boven bet
bedrag van f 4400 op den b a t a t e n betalingstermijn zou worden u u gekeerd 1.1 pet. van dat meerdere.
Voor dien laatsten termijn ontving de Kamer ter verevening

een betalingstuk groot f 18 186,52.

De wijze waarop in het contract het bedrag was geregeld van
het salaris van den architect, zoodat het gelijken tred hield met
elke verandering in de door hem te maken raming der kosten
van uitvoering van het werk , kwam der Kamer hoogst bedenkelijk VOOT. Niets scheen den architect te hebben verhinderd om
bijv. door het voorschrijven van het gebruik van kostbare bouwstoffen als anderszins, de kosten van den bouw en daarmede het
bedrag van zijn salaris op te drijven . zonder dat zijne werkzaainhedeii vermeerderden. Terwijl dan ook in het contract blijkbaar was gedacht aan een salaris van pi. m. 4400 had hij door
en indienen van een o n t w e r p . waarvan de kosten van uitvoering
waren geraamd op f 1 7 0 2 410,73 of bijna 4'/i maal hooger dan
het in het contract genoemde bedrag van f 400 000 recht gekregen
op een salaris van f 19 386,52. De Kamer verzocht daarom den
Minister van Marine te willen mededeelen of deu architect

B|)lig*l.
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geenerlei aanwijzingen waren gedaan of gremen gesteld waar(loor ondrijving van kosten werd voorkomen.
De Minister antwoordde d u t , na het sluiten van de overeenk o m s t , aan den architect de noodige gegevens waren verstrekt
en aanwijzingen waren gedaan. Daarmede rekening houdende
had hij de schctsplaniien ontworpen e n , nadat daarin de door
liet Departement van Marine noodzakelijk geachte wijzigingen
waren g e b r a c h t , was hij overgedaan tot de samenstelling van
het definitive ontwerp. Hieruit en uit de omstandigheid dat het
geheel een uitvloeisel was van gemeenschappelijk overleg, voegde
dus dat van vrijheid tot opdryving der kosten geen sprake kon
zijn . terwijl de regeling van het salaris gegrond was op het
algemeen geldende tarief voor architecten. Het hedrag van

f 40(1000 monde op de berekeningen van eene door het Deper*
tement van Marine henoemde commissie, aan welke het onderzoek van het kazernevraagstiik was opgedragen. Deze beschikte
echter niet over afdoende gegevens voor het opmaken van een
juiste raming en daarom kon in de overeenkomst met den
architect geen vaste som voor salaris worden uitgetrokken, maar
moest dit afhankelijk worden gesteld van de begrooting van
k o s t e n , zooals trouwens van salaris van architecten regel is.
Ofschoon het niet voor tegenspraak vathaar was. dat niet was
gedacht aan een eindcijfer als dat der ramin J , meende de
Minister toch dat dit voor eene kazerne voor 2200 man met hare
voor de marine eigenaardige eischen, met afzonderlijke gehouwen
voor commandant en officieren, met exercitielokalen-, waschinriehtingen , machinegebouw enz. en met de noodig gebleken
kostbare paalfundeering , per man niet hooger kwam dan andere
gebouwen van ongeveer gelijke bestemming.
In dat antwoord is door de Kamer berust. De verevening der
vordering werd echter niet dadelijk weder aangevraagd , daar
het beschikbaar bedrag op art. 23 van het V i d e hoofdstuk der
Staatsbegrooting voor 1902 ontoereikend was. Het lag in het
voornemen van den Minister bij de wet verhooging van dien
post UK te vragen.

/

Wasschen ran dekens bij hel wapen der marechaussee.
. . , . , , .
Regeling betre/lende hel brengen ten laste van het Rijk
kosten van fourage bij dat wapen.

van de

H a n d e l i n g e n der S t a t c n - G e n e r a a l . Bijlagen. 1903—1904.

Bij het onderzoek der korpsafrekeningen trokken twee zaken ,
de iidministratie betreffende van het wapen der marechaussee ,
( l e . u i m i a <dit van de Algemeene Rekenkamer.
i „ ( i e e e r s t e p i a a t s v iel het haar op dat voor het wasschen
van de wollen dekens bn' de divisiê'n marehaussee 2 5 . 30 en
zelfs 40 cent per stuk werd betaald . terwijl het wasschen van
wollen dekens behoorende tot het nachtleger in alle garnizoensplaatsen. die van de militaire ziekeninrichtingen daaronder begrepen , was aangenomen voor f 0,13 per stuk. De vraag rees
daarom of de verplichting tot het reinigen der dekens van de
marechaussee in plaateen waar garnizoenen en ziekeninrichtingen
zijn gevestigd. niet in het algemeen contract kon worden
opgenomen.
De Minister van Oorlog achtte dit echter niet wenschelijk.
Volgens bericht van den hoofdintendant laten de eischen van
den d i e n s t . die vorderen dat de manschappen steeds ieder over
twee dekens kunnen beschikken, niet altijd toe de dekens te voegen
bij die van het garnizoensnachtleger en de ziekeninrichtingen.
Afzonderlijke heen- en terugzending van kleine partijen zou den
aannemingsprijs doen stijgen , die was berekend op verzending
en behandeling van groote hoeveelheden. Voorts zouden de
dekens niet zoo spoedig terugontvangen worden als hij reiniging
in de standplaats . hetgeen wegens den geringen voorraad niet
zonder bedenking zou ggn.
H e t tweede onderwerp was de wijze waarop de kosten van de
fourage bij genoemd wapen ten laste van het Kijk worden gebracht.
Dit geschiedde aldus : in den aanvang van elk jaar wordt hij
Koninklijk besluit de vergoeding voor den aankoop van fourage
vastgesteld , welke gedurende het jaar door het bereden gedeelte
per paard en per dag zal worden genoten. Deze som werd vroeger
beschouwd als een uitkoop (Reglement van betaling e n a d i u i n i stratie van het korps der marechaussee , zooals dat is gewijzigd
bij Koninklijk besluit van 11 Juli 182:i, n". 7 7 . artikel 2. slot
en artikel 42. laatste alinea), maar dit karakter schijnt later te
zijn prijsgegeven, w a n t gewoonlijk wordt na afloop van het j a a r het
toegekende bedrag verhoogd. Nadat ingevolge de wet van 20 December 1898 (Staatsblad
n°. 279) de voorschotten tot aanschaffing
van kleeding en uitrusting waren aangezuiverd en de kosten daarvan rechtstreeks ten laste van het Kijk worden gebracht, bleek uit
de bewijzen tot de bij de korpsafrekeningen overgelegd wordende
verzameling van uitgaven wegens kleeding en uitrusting, dut van
de aanschaffing van fourage ten behoeve van de paarden van de
manschappen bij de marechaussee elk kwartaal eene rekening
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werd opgemaakt op grond van eene in het hoofd daarvan :t;tugehaald wordende ministerieele resolutie van 16 Noveinher 18(50,
n". öl B. Had de aanschaffing meer gekost dan er door lii'l Kijk

voor was rergoed, dan werd een bedrag, zooveel mogelijk nahijkomende aan het verseliil als eene berekening per lioofd toeliet)
aan liet Kijk op het borderel kleeding en uitrusting in uitgaaf
gebracht. (II Het Koninklijk bealnit na afloop van het jaar <ri-

noineii tot nadere raatetelling van de vergoeding, dient dus
feitelijk slechts om de overschrijding van het oorspronkelijk toe-

gekend bedrag te regnlariaeeren wat den vorm betreft.
De Kamer kon de/e regeling, hierop neerkomende dat als di;

toegekende rergoeding te hoog ia, de winst aan de manschappen
k o m t , terwijl als /.ij te laag is het tekort ten laste van het Kijk

wordt gebracht, niet goedkeuren. Het reehtatreekaeh brengen
ten laste van de bcgrooting van de werkelijke kosten van aauschaffing van de fourage. evenals geschiedt voor de b e n d e n
troepen der landmacht, scheen haar toe de voorkeur te moeten

verdienen. Ook ten aanzien van de officieren kwam eene regeling

als hij de landmacht bestaat verkieslijk voor. namelijk dat of
de fourage in natura wordt verstrekt of eene bepaalde schade-

looaatelling voor het gemia daarvan wordt gegeven.
Alvorens te heslissen of na H'02 op de voorschreven wijze
kon worden voortgegaan, verzocht de kamer den Minister van
Oorlog haar afschrift te willen zenden van de resolutie van 18(50
en vroeg zij tevens zijn gevoelen te mogen vernemen over eene
wijziging in de tot nog toe gevolgde regeling.
De Minister voldeed aan dit tweeledig verzoek, na over het
laatste het gevoelen te hebben gevraagd van den inspecteur der

cavalerie, heiast met het toezicht over net wapen der Koninklijke

marechaussee. Om verschillende redenen achtte de/e de intrekking
van het voorschrift van 1N60 wenschelijk. Ofschoon voorloopig
in het midden latende of eene andere wijze van aanschaffing
minder kosten aan liet Kijk ion veroor/aken . was de Minister
bereid die i n t r e k k i n g in ernstige overweging te nemen. Aan
den hoofdiiitendant was opgedragen niet den inspecteur der
cavalerie in overleg te treden en aan den Minister een geineenschappelijk, uitgewerkt voorstel te doen, waarbij zoowel het
geldelijk belang van het Kijk als eenvoudigheid van administratie
waren in het oog te houden. De Minister had in overweging gegeven
als regel dat de officieren geldelijke vergoeding voor het gemis van
fourage in natura zouden genieten en overigens de werkelijke uitgaven aan het Kijk zouden worden in rekening gebracht. De Minister wees er echter niet nadruk op, dat liet ontwerpen en invoeren
van eene nieuwe regeling niet in enkele weken kon geschieden
en overhaasting slechts kon leiden tot hoogere uitgaven voor het
Kijk en tot het nemen van maatregelen . waarop misschien in

betrekkelijk korten tijd zou moeten worden teruggekomen. Zieh

vleiende dat bijv. op 1 Juli 1903 eene nieuwe regeling zou
kunnen in w e r k i n g t r e d e n , verzocht de Minister aan de-Kamer
voorloopig genoegen te nemen niet de verklaring, dat hij haar
gevoelen deelde in het ontwerpen van nieuwe bepalingen in den
door haar aangegeven zin niet de meeste zorg en toewijding
was ter hand genomen.

0]> grond van de verklaring des Ministers heeft de Algemeene
[tekenkamer in beide /aken althans roorloopig berust.

Uitgaven van weelde.
Hooqe hosten voor hel in orde maken van een antieke klok.

Voor het in orde maken van een antieke klok ten behoeve
van het gerechtshof te 's ( i r a v e n h a g e . werd eene vordering ad
f 255,60 ter verevening ontvangen. De president van het hof
verklaarde aan den voet der declaratie, dat de k l o k , op verrassend schoone wij/e hersteld, een sieraad der burgerlijke
z i t t i n g / a a l , met ingenomenheid was ontvangen.
Op een verzoek om toelichting van het desniettemin oogeuschijnlijk hooge b e d r a g , werd door den Minister van Justitie een
brief overgelegd van den hoofdingenieur voor de gevangenissen
en rechtsgebonwen , waarin deze mededeelde dat het uurwerk
van deze hangklok gedeeltelijk V U versleten : de groote k a s t ,
hoog pi. in. 2,60 M. en breed pi. in. 1 M . . rijk versierd met
beeldhouwwerk, voor een belangrijk gedeelte vermolmd en vergaan . had wegens eene andere plaatsing daarenboven belangrijk
moeten worden gewijzigd, terwijl ook het vertwerk (wit met
verguld) geheel moest worden vernieuwd. Alles was hersteld
met de meest solide materialen en de klok gerestaureerd met alle
zorg, die een dergelijk kunstvoorwerp ten volle waard w a s , zoodat
de daarvoor gevorderde te voren mondeling overeengekomen
.som niet te hoog kon worden geacht.
(I) Vereelijk het verslag der commissie, benoemd ingevolge artikel C der wet
van 29 Deceuiber 1698 {Staaldlod n". i~.0) blad;, loii.
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1902,

I)f Algemeene Rekenkamer ging daarop to( de verevening
(Ier TOrderillg over.
Bedrage

ran iê

gemeente Philip/iine

in de onderhoudskosten van

het havenl;nnaal.

Onder hij de Algemeene Itekenknmci'OTergebraobte i|iiitaiitiën

van storting bevond er Bel De, groot f 681,09 ftegexu bijdrage
van <lc gemeente Pbilippine in de kosten van onderhoud over
1901 van het kanaal tot verbinding ran de haven van Philippine
niet bet Axelsche gat.

Aangezien bjj de Kamer geen beeeheiden aanweaig waren
waaruit bleek van «Ie verplichting van die gemeente tot vol-

doening eener bijdrage te dier z a k e , ver/.oclit zij den Minister
van W a t e r s t a a t , Handel en Nijverheid haar te willen doen toekomen een afschrift van de overeenkomst, waarop de storting
steunde.
De Minister deelde mede dat geen overeenkomst, als de Kamer
bedoelde, was gesloten. Toen in 1N97 het uitzicht zich opende
dat bij indijking van schorren in den Jliakmitn, een kanaal als
het bovenbedoelde zou worden gegraven en daardoor eene b e v n digende oplossing zou worden verkregen van de reeds vele jaren
hangende havenquaestie, verbond het gemeentebestuur van
i'hilippine zich eigener b e w e g i n g , indien het voornemen mocht
worden volvoerd, jaarlijks eene som van f 1000 in de onderhoudskosten bij te d r a g e n , onder beding dat aan de gemeente
het recht ZDU worden toegekend los- en laadgelden te heffen.
N a den aanleg verkreeg het gemeentebestuur de daarvoor vereischte toestemming. Burgemeester en wethouders verzochten
echter al spoedig van de voldoening der toegezegde bijdrage te
worden ontheven. Daartoe werden zoomin toen als later termen
gevonden, maar ten slotte, met het oog op den weinig gunstigen
financieelen toestand waarin de gemeente verkeert, werd bewilligd in het verzoek, dat als bijdrage over 1901 zou worden
genoegen genomen met het bedrag van f 531,99, zijnde bet batig
saldo van de heffing van k a a i - , haven-, laad- en losgeld over '
dat jaar.
De Kamer heeft daarom in de zaak berust.

.

Rentebetaling der Xationale

Schuld (wijze van quiteeren voor).

Het was vroeger gebruikelijk, dat bij het ontvangen van verschenen rente op k a p i t a l e n , ingeschreven in de grootboeken der
Nationale Schuld , de renteheffers hunne hondteekening ter

quiteering plaatsten in de renteregisters.

I n het afgeloopen jaar deelde de Minister van Financien aan
de Algemeene Rekenkamer m e d e , d a t , in overleg met den
agent van het Ministerie van F i n a n c i ë n , directeur der grootboeken , daarin eene verandering was gebracht, vallende binnen
de perken van art. 14 van het reglement op de r e n t e b e t a l i n g .
(Staatsblad n°. 24/1818) en wel door en handteekening voor
quitantie te doen stellen op het ingeleverde saldobiljet, nadat
het behoorlijk is geverifieerd. De geheimhouding van ieders
inschrijving werd hierdoor bevorderd en de spoedige uitbetaling
der verschuldigde rente m de hand gewerkt.
Voor de eerste maal was aldus gehandeld bij de 2'/j pet.
rentebetaling op 1 J u l i 190*2. waarvan in December d. a. v. de
eerste voorloopige rekening aan de Algemeene Rekenkamer
moest worden afgelegd. De renteregisters, bijlagen der rekening,
bevatten ditmaal dus geen andere aanwijzing van de gedane
b e t a l i n g , dan de dagteekening waarop deze heeft plaats gehad.
Nu zouden wel de gequiteerde saldobiljetten daarbij gevoegd
kunnen w o r d e n , maar deze zijn teer talrijk en de agent-directeur
had daarom gevraagd of de R e k e n k a m e r , met het oog op den
korten tijd , welke bij de eerste rekening voor de verificatie
van het groot aantal stukken beschikbaar is (1) het ook verkieslijk zou vinden die saldobiljetten eerst te ontvangen bij de
tweede of e i n d r e k e n i n g , welke vijfjaren later wordt afgelegd.
De Algemeene Rekenkamer meende dat zij ook voor de verificatie der eerste rekening noodig had de bewyzen , dat de in
de renteregisters vernielde betalingen waren geschied. Zonder
die bewijzen zou het afleggen der rekening vrijwel doelloos zijn.
Mocht de beschikbare tjjd werkelijk te kort blijken te zijn voor
de verificatie der gequiieerde saldobiljetten , dan betreurde het
college de invoering van een n m t l l ' m l d i e . hoewel niet in
strijd met art. 14 van het reglement op de rentebetaling, de
controle tier Kamer onmogelijk maakte.
De rekening en verantwoording werd daarop door den Minister

(1) Die eerste verificatie geschiedt in het eerste tjjdvak , volgens op den
vervaldag der rente, waarin de rentebetaling tijdelijk gei-chorst is (conter.
art. 8 van het Reglement op de rentebetaling) welk tildvak ten gerieve van
de rentetreffers steeds nog zooveel mogelijk wordt verkort.
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ingwomton onder overlegging tevens v u era uittreksel van dei
agent-directeur, waarin twee wijzen waren MUlflltffftTfn waarop
kon worden te genioet gekomen aan liet bezwaar «Ier Algemeen*
R e k e n k a m e r , dat baar de t(jd zou ontbreken ter behoorlijke
controleering van de voorloopige rekening. De eerste was het
afleggen van eene eerste en tweede r e k e n i n g en venintwoording
te vervangen door ééne rekening en verantwoording, af te legden
na afloop van het vijfjarig tijdvak voor de betaling van eiken
rentetermijn bestemd. In plaats van de eerste rekening zou dan
aan de Kamer kunnen worden gezonden eene opgaaf, in den
door baar aan te geven vorm, nopens den stand der reutel>etaliug. De tweede wijze was dat de renteregisters en de banden
met i|iiitantiën langer in het bezit der Kamer zouden .blijven.
H e t tijdvak waarin vroegere rentetermijnen ingevolge art. H van
liet reglement niet kunnen worden gereclameerd, zou dan echter
niet meer kunnen worden verkort. Daar dientengevolge het
p u b l i e k , dat nu ook in den gesloten tijd welwillend wordt geholpen . ongerief zou ondervinden , werd door den Minister het
eerstgenoemde denkbeeld aanbevolen.
Bij het onderzoek der bijlagen tot de rekening bleek dat op
één saldobiljet de voldaanteekening o n t b r a k , in andere biljetten
een onjuist bedrag was ingevuld en in verscheidene niet goedgekeurde wijzigingen hadden plaats gehad. Op grond van die
opgedane ondervinding gaf de Kamer den .Minister te kennen,
dat, al mocht door haar onderzoek de terugzending der stukken
eenige dagen worden vertraagd , zij daaraan de voorkeur zou
moeten geven boven het achterwege laten der eerste rekening.
Herstel van fouten, als thans worden geconstateerd. kan toch
zeker niet worden overbodig geacht, vooral waar het betalingen
gold van f 100 en daar beneden , waarvoor geen andere i]uitantiën meer worden afgegeven (1) en zou na verloop van yyf j a r e n
dikwijls niet meer of slechts met groote moeite kunnen plaats
hebben.
Volgens eene mcdedeeling van den agent-directeur bij de
weder-iuzending der verbeterde saldobiljetten, was hem bij onderzoek gebleken, dat de aangetroffen gebreken het gevolg waren
van eene onjuiste opvatting van sommige der met de verificatie
belast geweest zijnde ambtenaren en vleide hij zich nu zij daarop
waren gewezen , dat dergelijke onnauwkeurigheden in het vervolg zoo niet geheel vermeden, dan toch tot een minimum
beperkt zouden worden.
Belooning aan grmeeiile-amblenaren wegens arbeid voortvloeiende uit
de Inkwariieiingswet.

*
'

De Minister van Oorlog deelde aan de Algemeene Rekenkamer
mede, dat een burgemeester den gewezen leider der in September
1902 gehouden veldoefeningen der 1ste divisie infanterie had
voorgesteld . den secretaris zijner gemeente en twee veldwachters
voor eene geldelijke belooning in aanmerking te brengen wegens
het verrichten van een bnitengewonen omvangrijken arbeid,
voortvloeiende uit de I n k w a r t i e r i u g s w e t , ten dienste van troepen
en paarden die aan de oefeningen hadden deelgenomen. Die
leider had het voorstel met aandrang ondersteund , daar door
den betoonden ijver en de groote toewijding het welslagen van
de oefeningen zeer was bevorderd. Ook de Minister van Binnenlandsche Z a k e n , over de toekenning geraadpleegd , had daartegen niet alleen geen bezwaar, maar achtte die op grond der
buitengewone praestaties zelfs billijk. Met die meening vereenigde
de Minister van Oorlog zich te meer, omdat de betrokken gemeente door de nabijheid van een schietterrein jaarlijks tal van
bemoeienissen heeft voortspruitende uit bedoelde wet. De Minister
verzocht daarom te inogen vernemen of tegen de toekenning van
belooningen tot een gezamenlijk bedrag van f 200 ten laste van
art. 23 van het V l I I s t e hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1902
bij de Kamer bezwaar zou bestaan.
De Kamer gaf te kennen, dat de wet van 14 September 1866
(Staatsblad n". 138), zooals die thans luidt (nieuwe tekst Staatsblad
n". 214 van 1892), in art. 4 aan den burgemeester opdraagt het
voldoen aan de aanvraag tot inkwartiering en onderhoud van
het krijgsvolk, tot transporten en leverantiën voor de legers en
verdedigingswerken gevorderd in tijden van vrede, zonder «laarvoor belooning toe te zeggen. De bemoeiingen ter voldoening
aan die aanvragen behooren tot «Ie wettelijke verplichtingen van
den burgemeester. Heeft deze «len arbeid door anderen laten
verrichten . dan brengt zulks nog niet m e d e , dat de daaruit
voortvloeiende kosten ten laste van het Rijk kunnen worden
gebracht. De Kamer zou dus bezwaar moeten maken «Ie eventueel

(1) ContVr. art. 9 van het Reglement op de rmtebetiling zooaU het i*
gewijzigd bij Slaaltblud n \ 3.r> van 1819.

iigen,
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toe te kennen belooningen te verevenen ten laste va» een artikel
roor verplichte uitgaven bestemd.
Orali/leatii» aan weduwen M IMSSM NW ambtenaren bij het DepwSinds jaren wordt aan de weduwen van ambtenaren bij het
lemeul van

Departement

Koloniën.

van

Koloniën,

korten

tijd na het overlijden

\an

haar echtgenoot, eene gratificatie toegekend ten bedrage van
een vierde gedeelte van diens laatst genoten jaarlijkseli t r a k t c inent. Toen dit wederom voorkwam en bij Uwer Majesteit» beslnit van 10 December 1902 n°. 45 aan de weduwe van een
hoofdcommies bij dat Departement was toegekend eene gratificatie'
van f 075, verzocht de Kamer . ofschoon geen termen vindende
de verevening te weigeren, den Minister haar eenige inlichting
omtrent dit gebruik te verschaffen. Zij wees er tevens op dat

Terwijl voorheen de gratiticatiën. die aan nagelaten betrekkingen van overleden ambtenaren van het Departement van
Koloniën werden toegekend, gekweten werden uit den post TOOT
onvoorziene uitgaven .
waarvan aan de Yolkvertegenwoordigiiig
steeds hleek uit de Splitsing der uitgaven ten laste van dien
post,
werd in 1880 ((iedrukte Stukken, Tweede Kamer 1879/1K80

dergelijke gratificatièn niet of slechts hoogst zelden worden toe-

178 junoto ITO) de ]>ost voor gratificatièn op hetXdehoofdstak
der Btaatsbegrooting gebracht en daarmede het ïnaximum voor

gekend bij andere Departementen of bij Hooge (!ol leges van Staat.
De Minister van Koloniën, berichtte, dat de toekenning van

ilie uitgaven, die tot dusver geen vaste grens hadden, op f 1(11)0
's jaars bepaald, een van de geringste maxima die voor, gratiticatiën

op de Staatsbegrooting zijn uitgetrokken. Van de totaalsom van

f 23 000 , die aldus van 1HK0 tot en met 1002 op het Xde hoofdstuk

werd toegestaan, is intussehen niet meer dan f9510 uitgegeven,
en zulks niet alleen aan gratiticatiën voor nagelaten betrekkingen

van overleden ambtenaren, maar met inbegrip van andere gratitieatié'n. Kan dit strekken ten bewijs van aeer matige beschikking
over den post, aan den anderen kant kon worden toegegeven
dat niet in elk geval, waarin termen gevonden worden voor het
verleeneu van eene gratificatie aan de weduwe of'de weezen van
een a m b t e n a a r , het bedrag daarvan behoeft bepaald te worden
op een kwartaal van des ambtenaars traktement. Aldus is met
de bedenking ingestemd en zal er gevolg aan gegeven kunnen
worden. Doch het spreekt vanzelf, dat de .Minister binnen de
vastgestelde grens - die , niettegenstaande ze niet ver r e i k t .
toeh slechts bij uitzondering genaderd wordt
vrij moet blijven
in zijne voorstellen aan de Kroon.
(Minister

van Koloniën.)

de gratificatie van de weduwe van bedoelden hoofdcommies
gegrond was op de goede diensten , die hij had bewezen en op
het al sedert meer dan een halve eeuw bij het Departe
ut bestaande <jrebruik om weduwen of weezen van ambtenaren die

hunne taak goed vervulden, te gemoet te komen in de moeilijke
omstandigheden, waarin het overlijden van echtgenoot en vader
hen vaak al dadelijk brengt en in het geldelijk verlies, dat hen
venler door dat overlijden treft. Reeds in L899 waren zulke
gratificatièn verleend en het bedrag was steeds op een kwartaal
van het traktement bepaald.
De Kamer achtte dit antwoord weinig afdoende. W a s liet
beginsel juist, dan zou het ook bij andere Departementen van
algemeen bestuur moeten worden toegepast. Zij meende evenwel
dat het voorbeeld van het Departement van Koloniën te recht
niet werd gevolgd, daar dit eene aanzienlijke stijging der OttVerpliohte uitgaven zou medebrengen. Niet inziende waarom bij
het Departement van Koloniën anders moest worden gehandeld
dan bij de overige Rijks-administratiën , gaf zij den Minister in
overweging met de bestaande gewoonte te breken.
Arll. 19 en 20. Maand- en saliloslaleii.

Onvolledigheid

der opgaven van verkoopingen van Rijks roerende

goederen.

Opnieuw (I) zag de Algemeene Rekenkamer zich genoodzaakt
de aandacht van den Minister van Finauciën te vestigen op de

onvolledigheid van de ingevolge art. 317 der algemeene instructie
op de comptabiliteit der registratie en domeinen door de ontvangers der registratie en domeinen op te maken staten van
geregistreerde verkoopingen van Rijks roerende goederen.
De Minister zond in antwoord 18 staten van in 1901 gere-

gistreerde verkoopingen, waarvan door de ontvangers verzuimd

was mededeeling te doen en voegde daarbij een afdruk van eene
missive , aan de directeurs der registratie gericht om dergelijke
verzuimen voortaan te voorkomen. Behalve dat hun daarin Werd

opgedragen de ontvangers aan te schrijven meerdere nauwkeurig*
beid te betrachten, werd den inspecteurs bevolen bij elke inspectie
zich van de naleving der betrokken voorschriften nauwkeurig te
o v e r t u i g e n , terwijl de staat over het 4de kwartaal voor elk jaar
voortaan eerst mocht worden ingezonden na afloop van dl
rste
inspectie van het kantoor in het daarop volgende jaar. De Minister
vertrouwde, dat er geen bezwaar tegen zou bestaan . als dientengevolge die staten eerst in Februari van dat jaar hij de
Kamer inkwamen.
Art. 2 1 .

Verpaehting van het restaurant in het Kijhs museum te Amsterdam.

Bijzondere ontvangsten niet begrepen in de inaand- o/'
saldoslalen.

Ten vervolge op het aangeteekende in hare verslagen over
1808 en 1899 (2) kan de Kamer mededeelen, .lat zij in het
afgeloopeu j a a r ontving het proces-verbaal van aanbesteding en
de voorwaarden van verpachting van het restaurant in 's Kijk»
museum te Amsterdam gedurende het tijdvak 1 Mei 1902-30
April 1900. In die voorwaarden komt geene bepaling meer voor

waarbij de levering van kunstvoorwerpen wordt bedongen.

Verhaal van eene vordering van den Staal op eene failliete
sehappij.

maah

In haar verslag over 1899(3) vermeldde de Algemeene Rekenkamer in zake het faillissement eener in Nederlandsch I n d i ë g c (1) Confcr. bladz. 16—17 van haar gedrukt verslag over 1899.
(2) Gedrukt verslag over 1898 bladz. 20—21 en over 1899 bladz. 17—18.
(3) Gedrukt verslag over 1890 l.ladz. 23-24. Vergelijkt ook bl.nl/. 14 van
h<t gedrukt verslag over 1901.

H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen. 1903—1904.
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vestigde maatschappij . waarop de Staat eene vordering had ,
dat Binken! ontvangen bericht eene eerste vergadering van
schuldeischers was gehouden . doch , naar verwacht werd , UOg
meerdere' vergaderingen zonden volgen en wel eenige jaren
zouden verloopen voordat de zaak was afgewikkeld.
I n het aiVfeloopen jaar deelde de Minister van Marine diciiaaugauude eerst mede, dat de tweede verificatie-vergadering zou
plaats hebhen op deu 30sten A u g u s t u s van dat jaar. Later werd
door hem overgelegd een brief van de Weeskamer te Batavia
aan den commandant der zeemacht in Nederlandsch-Indiè'. Yolgens dat schrijven had die tweede vergadering inderdaad op
dien datum plaats gehad , maar kon voorshands nog niet met
eenige zekerheid worden opgegeven, wanneer de liquidatie van
den boedel kon worden tegemoet gezien, daar eene afrekening
ten gevolge van een teil voordeele van den boedel uitgewezen
proces aan de Weeskamer te doen. nog niet bij haar was ingekomen en partijen in een verih'catiegeschil over eene vordering
der obligatiehouders waren verwezen naar de op 2 .Januari 1903
te houden terechtzitting van den raad van justitie te Batavia.
Terugbetaling

van oplcidingskoslen.

Ten vervolge op het vermelde in liahr verslag over 1901 (1)
betreffende terugbetaling van opleidingkosten, zij hier aangeteekend dat , naar de Minister van Marine berichtte , volgens
ingewonnen informatie in de h'nancieele positie van den schuldenaar geen zoodanige verbetering was gekomen, dat tot verhaal
van het bedrag van f 995480 kan worden overgegaan.
Wijders kan worden medegedeeld d a t , blijkens schrijven van
den Minister van Oorlog, nadat met de tenuitvoerlejrgintr van
het vonnis der arrondissements-rechtbank te Amsterdam van
21 J a n u a r i 1890 was aangevangen, de debiteur vergunning had
verzocht het aan den Staat verschuldigde bedrag te mogen voldoen in jaarlijksche termijnen van f 200. Vermits van zeer
betrouwbare zijde de aandacht van deu Minister was gevestigd
op de groote verdiensten van den requestrant ten opzichte van
de wetenschap , waaraan door de tenuitvoerlegging van het vonnis
een einde zou worden g e m a a k t , had Zijne Excellentie in overleg met zijnen ambtgenoot van Marine den landsadvokaat verzocht de executie te staken. Ter kennis van adressant was gebracht,
dat als laatste gunst zijn verzoek was toegestaan, met dien verstaude dat de betaling van het n o g aan den Staat verschuldigde
b e d r a g van f 5 141,90 met rente ad 5 p e t 's jaars sinds 10 J a n u a r i
1 8 9 5 , zou moeten geschieden in halfjaarlijksche termijnen ad
f 10O, waarvan de eerste verviel op 1 Juli 1902. de tweede op
2 J a n u a r i 1903 en zoo vervolgens, terwijl de' kosten , gevallen
op de bereids aangevangen, doch ten gevolge van adressants verzoek
gestaakte executie van het vonnis, welke aan hem zouden worden
opgegeven, door hem zouden moeten worden voldaan.
Blijkens ingekomen
1 J u l i 1902. gestort.

Ten vervolge op het medegedeelde in haar verslag over 1901 (2)
betreffende verhaal van meerdere kosten van aankoop bij derden
van eene partij houtwaren, wordt hier aangeteekend d a t , volgens
achtereenvolgens ontvangen kennisgevingen van het Departement
van Marine uit den faillieten boedel aan het Rijk was toegewezen eerst 1 pet. en daarna n o g 0,931 pet. zijner v o r d e r i n g .
uitmakende te zamen een bedrag van f 33,66 dat in 's Rijkskas
was gestort.

Verhaal van meerdere kasten van aankoop bij derden.

Verheul MM konten van werken uitgevoerd op grond der Spoorwegwel van 1875 (Staatsblad n". 67).
Bij vonnis van 4 Februari jl. beeft de reebtbank te Utrecht
aan den Staat zijne vorderingen ontzegd , betreffende:
I.
II.
III.

quitantie is de 1ste termijn vervallende

de viaduct te Rotterdam ;
de B r o e k w e g b r u g ;
het station Nieuwersluis.

Ten opzichte van het proces met dt Maatschappij tot Exploitatie van Staatssjworwegen over de toepassing der spoorwegovereenkomsten van 1890 , vernield in het Verslag der Algemeene
Rekenkamer over 1901(3), kan worden medegedeeld, dat blijkens
door tusschenkomst van het Departement van Waterstaat, Handel
en Nijverheid ontvangen bericht van den landsadvocaat, de
pleidooien, na op 29 April te zijn aangevangen, ten gevolge
van ongesteldheid van den raadsman «Ier Maatschappij eerst
14 November waren voortgezet en ten einde gebracht. De officier
van justitie zou toen over 4 weken conclusie nemen.

De rechtbank was van oordeel dat het hier geen onderhoud
of herstel geldt, doch nieuwe werken.
Van het vonnis is in hooger beroep gekomen.
(Minister

van Waterstaat,

Handel en

Nijverheid.)
(1)

Gedrukt verslag over 1901 bladz. 13 — 14.

(2)

Oedrakt Terslag over 1901 bladz. 14.

(1)

GeJrukt verslag over 1901 blulz. 14—1.1.
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I'rrhaal

van schade, door den Slmil (jel-den ten i/evoli/e van i'etn:

lieijune. 9tr§it$tug.

Met eenige mededeelingen omtrent de betaling van hoofdsom
en r e n t e , tot voldoening waarvan de Staat was veroordeeld .
berichtte de Minister van Financiën dat de gemeente NieuwerAmstel ter zake van haar aandeel in de kwade potten der

penoneele belasting dienst 1895/1896, waarop te beren beboere
opcenten «aren generen . aan den Staat schuldig was gebleven

f 5063,90.
Tot verhaal van die vordering werd dat bedrag ingehouden
Op hetgeen de gemeente van den Staat te vorderen had wegens
de ingevolge art. 1 der wet van 24 .Mei 1897 {Staatsblad n*. 156)
verschuldigde nitkeering.
H e t gemeentebestuur meende, dat de vordering van den Staat
verjaard was en geen genoegen nemende met de i n h o u d i n g ,
onderwierp het de zaak , nadat een gedeelte was ingehouden ,
aan den rechter. Bij vonnis van de arrondisseinents-rcchthank
te 's Gravenhage van 2 April 19(12 werd de gemeente in het
gelijk gesteld, in welk vonnis liet den Minister weuschelijk
voorkwam te berusten.
Uit het in afschrift overgelegd vonnis bleek dat het aandeel

der gemeente in genoemde kwade posten was opgemaakt in
1898 na aanzuivering der kohieren en het berekende bedrag ad
f' 1120.40' was geïnd. Later was evenwel ontdekt dat aan de

betrokken directie der belastingen eene vergissing was begaan
en het aandeel der gemeente in werkelijkheid bedroeg f 6184,80'

zoodat de Staat nog f 5 0 6 3 , 9 0 te vorderen had. Op grond van
de a r t t . 2 en '-ï der wet van 8 November 1815 (Staatsblad n". 51)

juncto art. 228 Gemeentewet was die vordering niet ontvankelijk

verklaard.
De Algemeene "Rekenkamer vroeg aan den Minister of er
wellicht termen bestonden genoemd bedrag te verhalen op den
ambtenaar of' de ambtenaren . die de vergissing begaan hadden
of daarvoor aansprakelijk konden gesteld worden. Naar liet gevoelen van Zijne Excellentie bestond er evenwel geene bepaling .
waarop zoodanig verhaal zou zijn te gronden.
Betalingen buiten ile begrooling om uit //<ii7//- en huuropbrengsten.

De Algemeene Rekenkamer ontving afschrift van het Koninklijk
besluit van 4 .Juli 1902 n". o 4 . bepalende, dat met wijziging in
zoover van het Koninklijk besluit van 21 J a n u a r i 189:$ n". 21 .
aan vijf kantoren der registratie en domeinen, te rekenen van
1 J a n u a r i 1901 en zoolang aan die kantoren de toenmalige t i t u larissen in functie blijven , het ontvangloon zal worden berekend
in dier voege, dat als ontvangst mede in rekening komt een
tevens voor elk kantoor vastgesteld percentage in de vroon- of
pachtsom der nieuwe zalin-zegenvisscherij in de Nieuwe Merwed e
C. ft., welke de pachter daarvan elk jaar schuldig zou zijn. doch
overeenkomstig de pachtvoorwaarden niet door hem wordt afgedragen . totdat h e m , pachter, op die wijze zullen zijn vergoed
de door hem gemaakte kosten van den in 1900 volbrachten aanleg
OJI Staatseigendom van de nieuwe kade dier visseherij vóór den
Springer en den Lagenhot'. ten bedrage van f 105000 (1). F i t

het aangeteekende op bladz. 51 van eerstgenoemde statistiek was

Deze w\jze van handelen ia bij nader inzien minder juist geoordeeld. De kosten der zuivering ad f 24 zijn sedert dan ook
ten laste van den Staat in uitgaaf' gebracht en daartegenover de
gekorte paehtpenningen tot gelijk bedrag in ontvang gesteld.
(Minister

van

Financiën.)

voorts gebleken,dat aan den pachter van de aanwassen met eendenkooi aan de Bovenste Beversluis in het Zuid-Maartensgat en in het
gat van Kielen, welke pacht loopt tot 'M December 1915 . eene j a a r lijksche vermindering van de pachtsom was verleend van f 1N5
wegens den bouw van een nieuw kooihuis in 1900. Kindelijk souden
blijkens eene a a n t e e k e n i n g i n een staat van donieiniiikomsten van
een kantoor der Registratie en Domeinen de kosten van onderhoud
van eene woning ten bedrage van f 24 worden verrekend met
de h u u r . Dit onderhoud betrof in werkelijkheid zuivering van
de w o n i n g van wandgedierten . zooals werd aangetoond door een
extract uit de machtiging van den Minister van Financiën, lateiovergelegd tengevolge van een tegen het saldo werk van den ontv a n g e r gemaakte b e d e n k i n g , uit welk extract tevens bleek dat
de verrekening der kosten met de h u u r was voorgeschreven
omdat „door deze wijze van handelen kan worden voorkomen
het in uitgaat' brengen der te maken kosten".
De Kamer verzocht den Minister van Financiën afschrift te
mogen ontvangen van de betrokken pachtvoorwaarden en h u u r overeenkomst met de casu qno daarin gebrachte wijzigingen en
tevens te mogen vernemen welke redenen er indertijd toe hadden
geleid de uitvoering der genoemde werken . inzonderheid van de
k a d e , voor het aanzienlijk bedrag van f 105 000 te doen plaats
hebben buiten de begrooting om uit pacht- en huuropbrengsten
welke volgens juiste comptabiliteitsregeleii , onverkort ten bate
van de middelen moeten komen.
(1) Conf.r. bladz. T8—79 vai de Statistiek d.T Domeinen over 1900 en
bladz. 85 van die over 1901.
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Kort voor het vaststellen van dit verslag ontving «Ie Kamer
Bij de te dezer Zake met d< • Algeine me Uekenkailier gevoerde
brierwitu eling is aan haar <l uidelijb gemaakt dat in geen der van den Minister van Financien omtrent «leze aangelegenheid
beide h erbedoelde ge vallen (geljui zij onderstelde) te denken een breedvoerig schrijven. Dit gaf haar aanleiding tot het opvalt aan uitvoering ran werhen it'n behoeve van den staat, maar dat vragen van DOg meerdere stukken. Zij deelde aan den Minister
alleen s| irake was van tegeuu letkomingen aan pachten, die hij mede na ontvangst daarvan zijn schrijven t e willen beantwoorden

booge ui txondering in
waren.

het tin

meieel belang van den Staat DOodig
(Minister van

Financien.)

en dan tevens hare zienswijze te lullen uiteen zetten omtrent
maat regelen welke naar hare nieenjng behoorden te worden

genomen om onregelmatigheden als hierboven zijn vermeld, voor
liet vervolg te voorkomen.
Vooralsnog wenscht zij zich daarom te bepalen tot de opnierking d a t , hij gehrek aan de noodige gegevens, haar onderzoek
in dit opzicht slechts zeer oppervlakkig kan zijn en alleen toevallige omstandigheden somwijlen oorzaak zijn van de o n t d e k k i n g
van dergelijke "it een comptabel oogpunt onjuiste handelingen.
Zoo kan zij door het aangeteekende op bladz. 83 van de statistiek
der domeinen over 11(01 te dezer plaatse nog melding maken
van eene verpachting van eene andere zegenvisscherij , met de

bepaling dat als de pachter op Staatseigendom eene nieuwe vaste

visscherij met kade c. a. a a n l e g t , hem tot ten hoogste f 55 000
de kosten daarvan door afslag op de pachtpenningeii zullen
worden vergoed.

Verhaal der hosten nut opruiming eau eene tteenkolenbergnlaali.De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid deelde aan de
Algemeene Rekenkamer mede dat indertijd doorde Anisterdainsche
kanaalinaatsehappij aan eene stoombootreederij v e r g u n n i n g was
verleend tot aanleg van eene steenkolenbergpiaats en steiger op
het noordelijk beloop van het buitenkanaal te IJinuiden. Vermits
die steenkolenbergpiaats het uitzicht van het terrein van de nieuwe
schutsluis naar zee belemmerde, werd met het oog op de belarigen van den kanaaldienst verplaatsing van d a t gebouw noodig
geacht. De vergunning werd daarom ingetrokken en aan de
reederij gelast de aanwezige werken binnen drie maanden op te
r u i m e n , bij gebreke waarvan dit op hare kosten van Rijkwege
zou geschieden. De stoombootreederij , zich beroepende op een
onvoorwaardelijk recht dat haar zou toekomen, voldeed niet aan
de lastgeving en evenmin aan de uitnoodiging om de kosten te
betalen van de o p r u i m i n g , die van Rijkswege plaats vond.
In afwachting dat de z a a k , waarover een proces a a n h a n g i g was,
door den rechter zou zijn beslist, waren de afgekomen materialen
in de tijdelijke vischhal te I.Tmuiden opgeborgen en werden de
kosten van opruiming enz. ad f 206,30 ten laste van artikel 78
van het IXde hoofdstuk der Htaatsbegrooting voor 11)02 ter
verevening aangevraagd.
N a d a t de Kamer in Mei 1902 die verevening had tot stand
gebracht en sinds dien tijd niets meer van den stand der rechtsvordering had v e r n o m e n , verzocht zij in November d . a . v. den
Minister haar daaromtrent wel te willen inlichten. In antwoord
daarop ontving zij uittreksel uit een vonnis der arrondissements*
rechtbank te Haarlem van 18 November 1902, waarbij de eisrh
van de reederij' werd ontzegd. Die beslissing betrof evenwel
alleen de al of niet rechtmatigheid der opruiming, niet de v r a a g
of de kosten er van op de reederij konden worden verhaald.
Daaromtrent was het advies gevraagd aan den landsadvocaat.
Deze betwijfelde of die kosten konden worden teruggevorderd.
De vordering zou gegrond moeten worden op artikel 3 der wet
van 28 Februari 1891 (Staatsblail
n°. 09) in verband niet artikel
83 van het Algemeen Reglement van politie van 13 Augustus

1891 (Staatsblad n . 158), bij welke laatste bepaling verboden

is het zonder vergunning uitvoeren van werken op het k a n a a l ,
de bermen of andere gronden tot het kanaal behoorende. De
reederij had echter het werk uitgevoerd met vergunning welke
later was ingetrokken. en het hebben van werken was niet
verboden. Nu ontleende het Rijk wel uit het recht van eigendom
de bevoegdheid tot o p r u i m i n g , maar eene verplichting van de
reederij tot betaling der kosten kon niet worden afgeleid uit
artikel 658 Burgerlijk W e t b o e k , reeds wijl , waar de werken
krachtens vergunning bezeten werden, het geval van de artikelen
658 en 659 Burgerlijk Wetboek zich niet voordeed.
Op grond van dat; advies achtte de Minister het niet raadzaam
de kosten terug te vorderen . zoodat zij ten laste van het Rijk
moesten blijven. Dientengevolge heeft de Algemeene Rekenkamer ze als oninvorderbaar afgeschreven.
I'erhaal van hosten van schadevarinr/eii aan <le spoorwegbrug over
de Oiulc Maas Ie Dordrecht.

Ingevolge artikel 10 sub 3°. der overeenkomst met de Maat-

schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, bekrachtigd bij
de wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad i r . 134) werden achtereenvolgens door haar aan het Rijk in rekening gebracht en door
de Algemeene Rekenkamer verevend de kosten van herstelling
ad f 5d9,4ü s , f 469,25' en f 1197,23r' van drie schadevaringen

Byiagtn.

\77. 2.|

Tweede kamer.,,

Verslag der Algemeeno R e k e n k a m e r nopens h a r e werkzaamheden over het j a a r 1902.

Omtrent de terugvordering fin de kosten van herstel na de
eerete der bedoelde eehaderanngen, kun worden medegedeeld,
dat nog overwogen wordt, of termen bestaan om lange gerechtelijken wo(( de schade te verhalen.
In het tweede der genoemde gevallen is de dagvaarding nog
niet uitgebracht kunnen worden., terwijl in het derde g e v a l ,
ingevolge het aangehaalde vonnis van de arrondissements-rechtb a n k te Dordrecht, door den schadevaarder de kosten van herstel
tot een bedrag van f' 1140,08* niet de renten ad 5 °/ 0 'sjaars van
den dag der dagvaarding tot den dag der voldoening i n ' s Rijks
schatkist werden teruggestort.
De betrekkelijke quitantie van storting werd bij schrijven van
25 Augustus 1902, n". 2 1 7 , afdeeling Comptabiliteit, aan den
Minister van Financiën gezonden , ten einde het bedrag daarvan
te doen boeken als eene bate voor 's Rn'ks schatkist.
(Minister Ma Waterstaat,

Handel en

Nijverheid.)

UU de brug over de Oude Maas te Dordrecht, welke kosten
niet door de Maatschappij langs minnelijken weg konden worden
ingevorderd en dus door den Staat gerechtelijk moe-ten worden
verhaald.
Omtrent de tweede dier vorderingen was uit eene declaratie
van een procureur gebleken dat de schipper niet was te vinden .
zoodat de dagvaarding niet kon worden u i t g e b r a c h t , terwijl in
de derde zaak de gedaagden bij vonnis der ai'rondisseinentsrechtbank te Dordrocht van 29 J a n u a r i 1902 waren veroordeeld
tot betaling der kosten van herstel tot een b e d r a g van f 1140,O8s
met de renten ad 5" o 's juars van af' den dag der dagvaarding
tot aan de voldoening en in de kosten der p r o c e d u r e , tot op
de uitspraak begroot op f 45.
Aangezien van terugbetaling der gelden in geen der drie
zaken nog bij de Algerneene Rekenkamer was gebleken , verzocht
zij den Minister van W a t e r s t a a t , Handel en Nijverheid te mogen
vernemen hoe het met het verhaal daarvan stond. Haar schrijven
bleef echter tot dusver onbeantwoord.

Betaling van koopsommen van afgesneden gedeelten van de rivier
ile Barhei.

Hij onderscheidene Koninklijke besluiten van het jaar 1900
werden goedgekeurd de afstand van een aan den Staat behoorend
afgesneden gedeelte van de rivier de Berkel en de verkoop aan
verschillende koopers van vervallen Berkeltakken tot een
gezamenlijk bedrag van f 842,32*, grootendeels bij het verlijden
der akten voldaan.
N a d a t herhaaldelijk inlichting was gevraagd omtrent de verantwoording dier s o m , deelde de Minister van W a t e r s t a a t ,
Handel en Nijverheid, n a eerst te hebben bericht dat eene regeling
betreffende de betaling der koopsommen in voorbereiding w a s ,
ten slotte m e d e , dat het bedrag wegens den verkoop van afgesueden rivierbochten door het waterschap van de Berkel aan
het Ryk verschuldigd en blijkens een in afschrift bijgevoegden
brief van den hoofdingenieur van den waterstaat in het 5de
district f 194,75 b e d r a g e n d e , in 's Rijks kas was gestort. Uit
laatstgenoemden brief b l e e k , dat de hoofdingenieur van den
Minister opdracht had ontvangen tot het sluiten eener o n t w e r p overeenkomst met het hestuur van het w a t e r s c h a p , voor de
regeling van het aandeel dat den Staat toekwam in de koopsom
der verlaten en door het waterschap aangevulde Berkelgedeelten,
op dien v o e t , dat 1 pet. ten bate van het Rijk zou komen. De
opbrengst was f 19 4 7 5 , zoodat het Rijksaandeel f 194,75 bedroeg.
Daar evenwel krachtens de bij bovenbedoelde Koninklijke besluiten gevoegde akten van verkoop, den Staat als eigenaar
toekwam f 842,32* vroeg de Kamer te mogen vernemen, waarop
de uitkeering van het bedrag van f 194,75 was gegrond.
Volgens het antwoord van den Minister vertegenwoordigden
de koopsommen , genoemd in de notarieele akten waarop de door
het College bedoelde Koninklijke besluiten b e t r e k k i n g hadden ,
de waarde der perceelen na de aanvulling door en voor rekening
van het Berkel-waterschap. De waarde dier perceelen als water
was zeer luttel. De koopsommen behoorden niet geheel aan het
Rijk t o e , omdat daarin waren begrepen de uitgaven door het
waterschap voor de aanvulling gedaan. Hiervan bleek wel is
waar niet uit de koopakten , maar een onderzoek ingesteld door
hec D e p a r t e m e n t , eveneens eerst van meening dat de in de
akten genoemde bedragen geheel aan het Rijk moesten ten goede
komen , had aangetoond dat de toedracht der zaak voor eene
andere opvatting geen ruimte liet. Aan het voornemen eene
akte van retificatie te s l u i t e n , waarin dit alles zon zijn uiteengezet, was geen gevolg gegeven omdat de som van f 195,75
reeds was gestort.

Toezicht op het aandeel van het Rijh in vergoedingen in zake
verpleging van behoeftige krankzinnigen en idioten waarvoor Rijhsbijdrage is genoten.

Bij art. 3 van het Koninklijk besluit van 24 November 1900
n°. 40 is aan het genot van de in de artt. 1 en 2 bedoelde Rijksbijdruge aaii gemeenten in de kosten van verpleging van behoeftige krankzinnigen en idioten de voorwaarde verbonden, dat
van eene v e r g o e d i n g , die eene gemeente ter bestrijding van de
kosten van verpleging ontvangt buiten de bijdragen van het
Rijk en de provincie, in 's Rijks kas worde gestort het b e d r a g ,
dat ten bate van het Rijk komt bij verdeeling van die vergoeding
tussehen het Rijk, de provincie en de g e m e e n t e , in verhouding
van gemelde bijdragen en van hetgeen, na vermindering van de
verpleegkosten daarmede . ten laste van de gemeente blijft.
Als gevolg van die bepaling vinden herhaaldelijk stortingen
plaats , die worden aangewend tot vermindering van het op de
begrooting gelegd bezwaar. I)aar intusschen uit die voorwaarde
een recht voortvloeit voor het Rijk, verzocht de Algerneene
Rekenkamer den Minister van Binnenlandsche Zaken haar de
noodige gegevens te willen verschaffen ten einde toezicht te
kunnen houden op de getrouwe naleving er van. Daar als vast-
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staande nioclit worden aangenomen dat de aan de gemeenten
te betalen vergoedingen worden verantwoord in de gemeente*
rekeningen , vermeende de Kamer dat toezicht te kunnen uit—

oefenen door middel van opgaven van Gedeputeerde Staten, die
tot het doen daarvan op grond Tan de artt. 221 en 222 Gemeentewet in staat moeten worden geacht, aangevuld met alle bijzonderlieden, DOOdïg om de juistheid van de aan het Rijk toekomende
•ommen te kunnen nagaan.
De Minister deelde mede dat, ter uitvoering van het Koninklijk
besluit van 24 November 1900 n°. 40, ingevolge aanschrijving
van zijn ambtsvoorganger dergelijke opgaven reeds door Gedeputeerde Staten werden ingezonden. Zij waren t h a n s uitgenoodigd
dit in duplo te doen , waarvan de Minister een exemplaar aan
de Kamer zou doen toekomen.
Terugbetaling van vergoeding voor kleeding door een buitengewoon
adelborst bij de Koninklijke Nederlandsehe Marine-Reserve.

Bij Koninklijk besluit van 8 J u l i 1901 n°. 53 was aan een
buitengewoon adelborst bij de Koninklijke Nederlandsehe MarineReserve eervol ontslag verleend, met bepaling dat ingevolge
art. 18« van de regeling van het korps officieren dier reserve
van zijnentwege aan het Rijk zou worden gerestitueerd f' 175
door hem genoten als vergoeding voor kleeding bij eerste uitrusting en jaarlijks^che toelage voor kleeding*
Aangezien van de terugbetaling niet was gebleken, verzocht
de Algenieene Rekenkamer in het af'geloopen j a a r den Minister
van Marine haar te willen mededeelen of de restitutie reeds
had plaats gehad en zoo j a , op welke wijze de gelden dan waren
verantwoord.
I n antwoord op dat verzoek schreef de Minister dat bij de
uitvoering van bovenvermeld Koninklijk besluit aan den betrokken
adelborst was te kennen gegeven , dat na ontvangst van eene
quitantie van storting van de f 175 het hem nog toekomend
vast traktement ad f 27,08 zou worden uitbetaald. Zijne moeder
had daarop bericht dat zij haar zoon dit zou doen weten wanneer
zij met zijne verblijfplaats bekend zou zijn.
Daar verder niets werd vernomen was in J a n u a r i 1902 aan
den vader daaromtrent inlichting gevraagd, maar ook deze had
gemeld niet met zekerheid te kunnen zeggen waar zijn zoon
zich bevond. De restitutie had dientengevolge nog niet plaats
gehad.
Artikel 24. Overschrijding van liet bij een
begroolingspost toegestaan bedrag.

Overschrijding van het bedrag, bij een begrootingsartikel
mum van uitgaaf voor het onderwerp toegestaan.

alsmaxi-

Bij Koninklijk besluit van 5 November 1902 n ° . 40 werd o p
het X l d e hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1902 aangewezen
en beschikbaar gesteld een bedrag van f 89,75 om te worden
verevend ten name van den betaalmeester te A m s t e r d a m , als
restitutie van hetgeen meer door hem was betaald dan in uitgaaf
gebracht wegens kosten van de landmacht tot bescherming
van de kolonie Curacao gevorderd in het 4de kwartaal 1900.
De Kamer had indertijd bezwaar gemaakt dit bedrag ten laste
van artikel 15 van Hoofdstuk X dienst 1900 te verevenen, omdat de op genoemd artikel uitgetrokken som reeds was uitgeput.
Toen nu de verevening werd aangevraagd ten laste van het
X l d e hoofdstuk dienst 1902 , difficulteerde de Algemeene Rekenk a m e r , ook in de verevening ten laste van dat hoofdstuk, omdat
het bedrag van f 89,75 was uitgegeven boven de som die ingevolge
artikel 24 der wet van 5 October 1841 (Staatsblad
n°. 40), als
maximum van uitgaaf voor het betrokken onderwerp moest
worden beschouwd en bijgevolg niet als wettige Staatsuitgaaf
kon worden aangemerkt.
Op het oogenblik van de vaststelling van dit V e r s l a g , was
omtrent deze zaak n o g niets naders vernomen (1).
Art. 26.

Speciaal krediet ter zake de uilbetaling aan belanghebbenden der
HM China bedongen schadevergoeding.
'

Kredielopeningen.

Bij brief van 16 October 1902 deelde de Minister van Financiën
het volgende aan de Algemeene Rekenkamer m e d e :
Ter zake van de (Jhineesche troebelen in 1900, was door N e d e r land van China eene schadeloosstelling bedongen ten bedrage van

(lï Het Koninklijk besluit van 5 November 1902 n°. 40 werd ingetrokken
by Koninkljjk besluit van 19 Februari 1903 n°. 26. H(j besluit van dienzelfden
datum n°. 27 werd op het eenig artikel van het XI hooldstuk der Staatsbegrooting voor 1903 een bedrag van f 89,75 aangewezen en beschikbaar
gesteld wegens vergoeding aan den betaalmeester te Amsterdam voor door
hem ten behoeve van het Kijk gedane uitgaven, met vrijstelling van de
overlegging van bewijsstukken.
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i I 404651,60. ChÜUI Mn <le betaling over 40 j a a r kunnen \erdeelen , onder \oliloi-Miii<r van eene rente van 4 |ict. 's jaurs over

liet niet afgeloste gedeelte. In genoemde som was begrepen
f380ü2,50tot vergoeding HUI door Xcderlau;lseheStaat>amhtciuircu

geleden schede. Nu overleg met den Minister van Buitenlandsche
Zaken kwam liet billijk voor, in afwachting van de door ('hina
te storten gelden , die ambtenaren nit 's Rijks kas te indemniseeren en de Minister van Hiiitenlandselie Zaken stelde y.ieli dun
ook voor, onder meer voor dat d e e l , spoedig gelden aan de

Staten-Generaal aan te vragen. (1) Particuliere omstandigheden
maakten echter voor die ambtenaren ook dit uitstel hoogst bey.waarlijk. Hierbij kwam dat zoolang hunne vorderingen onvoldaan
b l e v e n , hun de daarvoor door China uit te keeren rente zou
moeten worden b e t a a l d , die de Staat dan zou derven. O p g r o n d
van een en ander had de Minister ten behoeve van het Departenient van Buitenlandsehe Zaken niet i n g a n g van 1 November
1002 een zoogenaamd speciaal krediet geopend van f 40 092,50
zijnde het bovenvermelde bedrag van f 38 002,50 vermeerderd met
den aan de belanghebbenden versehuldigden interest tot dien
datum.
Speciale
begrooting.

kredieten

wegens

niet

tijdige

vaststelling

der

Staats-

I n navolging van hetgeen in vorige j a r e n geschiedde, werden
bij den overgang van het jaar 19U2 o p 1903, TOOT zoolang wegens
vertraging in de vaststelling der Staatsbegrooting voor 11)03
geen gelden ter goede rekening konden worden v e r s t r e k t , tot
het doen van spoedei schend e betalingen , ten laste van die beg r o o t i n g , door den Minister van Financiën ter voorkoming van
stremming in den dienst zoogenaamde speciale kredieten (2) geopend en w e l :
1°. aan den Minister van Binueulandsche Zaken tot een
gezamenlijk bedrag van f 5400, waarvan f 1000 ten behoeve
van den geneesheer-directeur van 's Rijks krankzinnigengesticht
te G r a v e , f 2000 ten behoeve van dien te Medeniblik, f 000 ten
behoeve van den directeur van 's Rijks kweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam, f 1200 ten behoeve van den administrateur
van die school te Amsterdam en f 000 ten behoeve van den
hoofddirecteur van 's Rijks museum a l d a a r , voor allen tot het
doen van betalingen voor die i n r i c h t i n g e n ;
2°. aan den Minister van Oorlog a. i. Minister van Marine
tot een gezamenlijk bedrag van f 210 200 voor de betaling van
dagloonen aan personeel der onder het Departement ressorteerende
inrichtingen;
3°. aan den niuntmeester van 's Rijks M u n t tot een bedrag
van f 0500 tot betaling van loonen van beambten en losse werklieden aan de M u n t ;
4°. aan den Minister van Oorlog tot een gezamenlijk bedrag
van f 100 000 ten behoeve van den directeur van 's Rijks magazijn
van geneesmiddelen te Amsterdam en van onderscheidene niagazijnmeesters, tot betaling van dagloonen enz. Eene in genoemd
bedrag begrepen kredietopeuing van f 400 is later weder ingetrokken , ouidat daarvan geen gebruik werd g e m a a k t ;
5°. aan den Minister van W a t e r s t a a t , Handel en.Nijverheid
tot een gezamenlijk bedrag van f 2750, waarvan f 1250 ten
behoeve van den directeur der Kyks-veeartsenijschool te U t r e c h t
en f 1500 ten behoeve van den directeur-generaal van de Staatsinn'uen in L i m b u r g , eveneens tot betaling van loonen enz.

Imputatie der kosten van een onderzoek van den Raad van Toelicht
op de Spoorwegdiensten.

Blijkens eene aanteekening in haar verslag over 1 9 0 1 , (3)
was aan eene bedenking der Algemeene R e k e n k a m e r , tegen de
aanwijzing op het IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1900
en 1901 van de kosten van een onderzoek door den Raad van
Toezicht op de Spoorwegdiensten, wat den dienst 1900 betrof,
te gemoet gekomen door aanvulling van artikel 122 van genoemd
hoofdstuk voor dat jaar bij de wet van 30 December 1901
(Staatsblad
n ' . 317).
Door aanvulling van artikel 129 van het I X d e hoofdstuk der
Staatsbegrooting voor 1901 bn' artikel 2 der wet van 31 December
1902 (Staatsblad
n . 228), werd op dezelfde wijze de bedenking
opgeheven voor zooveel de dienst 1901 daarby was betrokken.

(1) Memorie van Antwoord tot het lilde hoofdstuk der .Staatsbegrooting
over 1903, blailz. 11, ad artt. 13 en 14.
(2) Confer. laatstelijk het gedrukt verslag over 1901, bladz. 15—16.
(3) Gedrukt verslag 1901 bladz. 16—17.
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Verslag der Algemeeno R e k e n k a m e r n o p e n s bare werkzaamheden over hot j a a r 1902.
Art. 27 a. Overeenstemming ran den aard der uitgaaf
met de omsebrijving van den begroolingnpost.
Aamrijsing op de begroeiing vna hosten van nansrbn/'/ing ran
grondstn/l'en bij de Uijlmncrliinrii-lilingen.

De Minister van Justitie berichtte aan de Kamer dat 00 de

begroeting van zijn Departement dienst 1901 (afüeeling Rijkswerkinrichtingen) een aanzienlijk tekort bestond op artikel 51
(onderhoudskosten van gezonden en zieken enz.) en daarentegen
een belangrijk OVenohot 0D artikel 57 (uitgaven wegens het
fabriekswezen). Ken ingesteld onderzoek had aan het licht gebracht dat voor een bedrag van f 30 000 a f 35 000 ten laste
van artikel 51 was gebracht dat had behooren te zijn verevend
op artikel 57 , een gevolg van onjuiste opgaven van de directiën
van twee der werkinricbtingen. Het lag in het voornemen die
onjuiste imputatiën te herstellen door middel van een overdracht
van bezwaar, doch vooraf zou gaarne worden vernomen of de
Kamer hare medewerking daartoe wilde verleenen.
Alvorens hieromtrent te beslissen vroeg de Kamer nadere
inlichtingen en w e l :
1°.

wat de oorzaak was der gedane onjuiste opgaven;

2°. op welke wijze dergelijke onregelmatigheden in het vervolg
zouden worden voorkomen;
3°. of, en zoo j a op welke wijze, bij de gestichten en het
D e p a r t e m e n t , controle wordt uitgeoefend op de ingeslagen voorraden en de uitgiften er v a n ;
4°. of van die voorraden eene geldelijke en eene materieele
boekhouding wordt a a n g e h o u d e n , welke elkander controleeren
of, controle mogelijk makende, in casu tot eene spoedige ontdekkinjl van de vergissingen hadden moeten leiden.
Voorts deed zij den Minister opmerken d a t , mocht zij tot het
tot stand brengen der overdracht willen overgaan, haar de noodige
gegevens moesten worden verstrekt ter beoordeeling van de
juistheid er van.
De Minister antwoordde in hoofdzaak het volgende :
< ad 1°. E r was by de Rijkswerkinrichtingen niet voldoende
onderscheid gemaakt tusschen hetgeen voor de eigen huishouding
der gestichten moest dienen en hetgeen moest worden verwerkt
voor Departementen van Algemeen Bestuur en particulieren.
Daar dezelfde grondstoffen zoowel voor de eigen huishouding als
voor leveringen aan derden worden gebruikt kon de onjuiste
imputatie niet elders zijn ontdekt.
ad 2°. Aan de betrokken directiën waren schriftelijk en m o n deling nadere instructiën gegeven.
ad 3°. en 4°. E r w o r d t , zooals in bijzonderheden werd aangetoond, eene geldel\jke en eene materieele boekhouding gehouden en er bestaat ook eene behoorlijke controle. Die boekhoudingen kunnen niet geheel met elkaar overeenkomen, wegens
eigen fabricaat, eigen productie en onderlinge overschrijvingen.
Voor de controle is dat ook niet noodig. De geldelijke verantwoording is niettemin daarvoor eene groote en gewenschte
factor, doch sluit eene algeheele vergelijking uit, daar zij onderwerpen van betaling bevat die met de magazijnen niets gemeen
hebben.
N a d a t van de Kamer de mededeeling zou zijn ontvangen dat
zij geneigd was de gevraagde medewerking te verleenen , zou
verder het ter zake noodige worden v e r r i c h t , dat ook zou bestaan
in het overleggen der door haar verlangde stukken.
N a kennis te hebben genomen van de verstrekte inlichtingen
gaf de Kamer de gewenschte toezegging, onder mededeeling
evenwel dat het haar aangenaam zou zijn te mogen v e r n e m e n ,
welke de sub 2°. bedoelde schriftelijke en mondelinge instructiën
waren.
Ter voldoening aan dat verlangen deed de Minister haar toekomen twee missives , onder bijvoeging dat de door een hoofdambtenaar van het Departement ter plaatse gegeven mondelinge
instructiën met die aanschrijvingen in overeenstemming waren.
In die aanschrijvingen werd er op aangedrongen dat s t e e d s ,
alvorens op de declaratiën wegens geleverde grondstoffen het
begrootingsartikel werd aangeteekend ten laste waarvan de u i t gaaf komen m o e t , met de meeste zorg zou worden n a g e g a a n ,
of de levering moet strekken ten behoeve van de eigen h u i s houding der werkinrichtingen (dusgenaamde huishoudelijke dienst,
artikel 5 1 ) , dan wel voor gevangenissen, rn'ksopvoedingsgestichten , rechtsgebouwen , rechtscolleges , Departementen van
Algemeen Bestuur en daaronder ressorteerende inrichtingen, zoo-
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mede particulieren, waartoe ook de ambtenaren gerakend worden
te behooran (fabriekswezen artikel 57).
Kenigen tijd daarna kwam de overdracht van bezwaar bij de
Kamer in, die, met de bewijsstukken vergeleken, akkoord werd
bevonden en door haar geboekt.
Aanwijzimj op de begrooling van de Losten van de commissie van
tttlvies voor 's Rijks geseliivdl.itndige publicatie*.

Hij Koninklijk besluit van 26 Maart 1902 n°. 5 werd ingesteld eene commissie van advies voor 's Kijks geschiedkundige

pubUcatièu.
.

Toen ,later bij de Kamer inkwam eene aanvraag van betaling
ten behoeve van den secretaris dier commissie, adjunet-rüksarchivaris te 's Gravenhage, wegens reis- en verblijfkosten aan-

gewesen op art. 165 van bet \'de hoofdstuk der Staatsbegrooting

voor 1902 (kosten van
reis- en verblijfkosten
voor de rijksarchieven) deed zij die onverevend wederom toekomen aan den Minister van Biniicnlandschc Zaken , omdat
zonder nadere toelichting niet kon worden beoordeeld of deze
uitgaaf te recht was aangevraagd ten laste van dat artikel.
Volgens het antwoord van den Minister zullen van Rijkswege
stelselmatig worden uitgegeven de geschiedenisbronnen, zoowel
de middeleeuwsehe als die van Interen tijd, hetgeen is opgedragen
aan liet personeel der Rijksarchieven te 's Gravenhage. Om de
Begeering te dier zake voor te lichten was bovenvermelde
commissie ingesteld en ter voorzietiing in de daarmede verband
houdende meerdere behoefte aan personeel bij 's Kijks archieven
te 's Gravenhage bij art. 1(55 der begrooting een bedrag toe-

gestaan. Waar het derhalve reis- en verblijfkosten betrof van

een ambtenaar bij die archieven, als zoodanig bij de commissie
w e r k z a a m , k o n , naar het den Minister voorkwam, geen twijfel bestaan ten laste van welk artikel die kosten moesten gebracht worden.
De Minister verwees verder voor zooveel DOOdlg naar de Nota
van Wijziging (Gedrukte Stukken n°. 12) behoorende bij het
o n t w e n der begrooting van hoofdstuk V. dienst 1902.
De Kamer berustte er naar aanleiding van dit sehryven i n ,
dat over 19u2 de kosten der meer genoemde commissie zouden
worden gebracht ten laste van art. 165 en verevende de aanvraag
van betaling. Het kwam haar ïntusscheii minder regelmatig voor
dat op den d u u r ten laste van een begrootingspost uitgaven
worden g e b r a c h t . die, hoewel steunende op de bij de behandeling
van de begrooting gewisselde s t u k k e n , niet uitdrukkelijk vallen
in de omschrijving van het artikel. Zij verzocht mitsdien den
Minister de omschrijving van het begrootingsartikel voor 1903
te willen aanvullen.
Blijkens Nota van Wijziging (Gedrukte Stukken n°. 14) behoorende bij het ontwerp der begrooting hoofdstuk V dienst
190:5, ad art. 176. is dit geschied.
Kosten van herstelling of verbetering van schietbanen.

De Algemeene Rekenkamer difficulteerde in de verevening ten
laste van het algemeen art. 44 van het V l I I s t e hoofdstuk der
Btaatsbegrooting voor 1902 van eene aanvraag van betaling tot
voldoening der kosten van verbetering van schietbanen, omdat
die uitgaaf hare omschrijving vond in art. 108. ( . Doen van
voorzieningen aan schietbanen.")
De Minister van Oorlog kon zich met die toepassing niet

vereenigen. Fan die schietbanen waren de kogelvangers en

v
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schermen zoo verzakt dat ten behoeve van de veiligheid verb e t e r i n g , of beter gezegil terugbreiiging i n den oorspronkelijke!)
t o e s t a n d , zoo noodig w a s , te meer met het oog op de ligging der
bunen binnen het bebouwde gedeelte van de gemeente Amsterdam. Er werden stappen gedaan ter verkrijging van beter
gelegen schietbanen voor het garnizoen aldaar, doch tot tijdelijke
voorziening in de behoefte moesten de bestaande banen in bruikbaren toestand worden gebracht. Die verbeteringen waren evenwel
geen voorzieningen in den geest van art. 108, nader omschreven
in de Memorie van Toelichting.
De Kamer vond in deze beschouwingen geen aanleiding tot
de verevening ten laste van art. 44 over de gaan. Wanneer uitgaven in de begrooting in een specialen post zijn omschreven .
kunnen zij niet worden gebracht ten laste van een artikel in
de algemeene omschrijving waarvan zij anders zouden vallen.
De juistheid van dezen door de Algemeene Rekenkamer steeds
toegepasten comptabiliteitsregel sprong nog te meer in het
o o g , wanneer zooals in casu het speciale artikel (108) niet vatbaar
w;is verklaard voor aanvulling uit het artikel . onvoorziene u i t gaven ", omdat daaruit viel af te leiden dat de wetgever geen
hooger bedrag voor het onderwerp van uitgaaf wilde hebbeu
besteed, dan by dat speciale artikel was toegestaan. Al was
voorts in de Memorie van Toelichting aangegeven dat het b e drag op art. 108 wen! aangevraagd om in verband met de
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Hieromtrent wordt verwezen naar de Memorie van Toelichting
van het ter zake ingediende wetsontwerp tot wijziging van het
V l I I s t e hoofdstuk der Staatshegrooting voor liet dienstjaar 1902
(Gedr. Stukken 1902—Mo3, 131), n°. 3).
(Minister
Aanwijzing

van Oorlog.)

op de begrooting van kosten van aanleg van terreinen.

invoering van een nieuw voorschrift voor de schietoefeningen
voorzieningen aan verschillende schietbanen aan te b r e n g e n ,
uit de omschrijving van het artikel bleek zulks n i e t De woorden
daarvan waren duidelijk, in zoover onder voorzieningen aan
schietbanen elke verbetering begrepen is.
De Minister kwam nogmaals op de zaak terug en betoogde
dat het terugbrengen van de schietbanen in den oorspronkelijken
toestand feitelijk niets anders was dan gewoon onderhoudswerk,
d a t , indien de noodzakelijkheid tot herstelling tijdig ware gebleken , in het onderhoudsbestek zou zijn opgenomen. De omschrijving in de declaratie , verbeteren van schietbanen " was
gekozen niet het oog op het Koninklijk besluit van 24 Mei
1897 n°. 5 2 , dispensantie van openbare aanbesteding verleenende
van werken voor dat doel, al bedragen de kosten meer dan f 500,
daar het uitlokken van eene afzonderlijke Koninklijke machtiging
tot doen uitvoeren zonder openbare aanbesteding van herstellingen aan schietbanen ongewenschte vertraging ten gevolge ZDU
hebben gehad. De herstelling als behoorende tot het gewone
onderhoud . moest dus komen ten laste van art. 44 en niet van
art. 108, XVIIde afdeeling (buitengewone uitgaven). Op dat
artikel waren voor deze uitgaaf ook geen gelden meer beschikbaar.
De Kamer kon niet toegeven dat de „herstelling" — in de
declaratie opzettelijk genoemd verbeteren, om het Koninklijk
hesluit van 24 Mei 1897 daarop van toepassing te doen zijn —
gewoon onderhoud was. Immers uit de mededeeling dat de banen
weder in bruikbaren toestand moesten worden g e b r a c h t , bleek
dat zij het vroeger niet waren. De werkzaamheden behoorden
ook niet tot het gewoon onderhoud zooals het is omschreven
in de Algerneene Voorwaarden voor den dienst der genie. Dat
op artikel 108 geen gelden meer beschikbaar waren, was op zich
zelf geen reden om artikel 44 te bezwaren.
De aanvraag van betaling werd daarop t e r u g ontvangen, a a n gewezen op artikel 1 0 8 . doch , zooals de Minister in zijne begeleidende missive schreef, alleen om belanghebbenden niet langer
op betaling te doen wachten. Overigens trad de Minister n o g niaals in eene verdediging van het door hem ingenomen standpunt,
waarvoor hij steun meende te vinden in eene door de Kamer tot
stand gebrachte verevening van eene andere v o r d e r i n g , welke
zij evenwel van anderen aard achtte te zijn.
De Algerneene Rekenkamer vroeg den Minister van Binnenlandsche Zaken op welken grond de kosten van aanleg en beplanting van het terrein vóór het academie-gebouw te Groningen
ad f 850 werden gebracht ten laste van het Rijk en van artikel 97
van het Vde hoofdstuk der Staatshegrooting voor 1901.
Het antwoord van den Minister dat het terrein is Rijksgrond,
door een hek afgesloten van den publieken weg en behoorende tot
de Rijks-universit«-it te G r o n i n g e n , was voor de Kamer niet
afdoende. Daaruit bleek toch nog niet waarom de kosten waren a a n gewezen op genoemd artikel 97. In dat artikel wordt geen melding
gemaakt van kosten voor het inrichten van terreinen, zooals bijv.
in art. 22(5 (Rijksmuseum te Amsterdam). Hieruit scheen af te
leiden dat op art. 97 geen gelden voor dat doel waren toegestaan.
Tegen deze beschouwing deed de Minister opmerken dat de
vergelijking van de artt. 22ö en 97 blijkbaar op een misverstand
berustte. Immers de vermelding in art. 226 van kosten voor het
inrichten van het terrein vond haren oorsprong in de omstandiirheid dat dit terrein werd «Gebruikt voor het tentoonstellen
van voorwerpen tot de verzameling van het museum behoorende
en dus geheel andere bestemming had en met een ander doel
werd ingericht dan bijv. de «jrond, behoorende bij de Rijksuniversiteiten en de Polytechnische School. De omschrijving der
artikelen waaruit de uitgaven voor die instellingen worden gekweten , waren nagenoeg gelijkluidend en hadden de Kamer,
zooals de Minister door talrijke voorbeelden a a n t o o n d e , steeds
vrijheid gegeven vorderingen, als waarvan thans sprake w a s ,
ten laste van die artikelen te verevenen.
De Kamer ging daarop ook tot de verevening over op art. 97
van de kosten van beplanting enz. van het terrein te (Troningen,
doch gaf den Minister in overweging de omschrijving van de
begrootingsartikelen waarnaar door hem was verwezen , voor het
vervolg zoodanig aan te vullen . dat daarin niet alleen worden
genoemd de kosten van o n d e r h o u d , verbetering enz. van gebouwen . maar ook van de daarbij behoorende terreinen.
De Minister gaf de toezegging dat dit geschieden zou bij de

begrooting van 1904.

Belangen van hel onderwijs aan de Polytechnische School te Del/t
betrokken bij de herdenking van de nagedachtenis van een Noorwergsch
geteerde.

Bij Koninklijk besluit werd ingevolge art. 18, laatste lid van
het Koninklijk besluit van 5 J a n u a r i 18^4 {Staatsblad n". 4 ) ,
goedgekeurd dat door een hoogleeraar aan de Polytechnische
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School , in liet belang van het onderwijs uan die i n r i c h t i n g ,
eene reis zou worden gedaan naar ('hristianin.
Toen echter de vordering wegens de reis- en verblijfkosten
ter verevening aan de Kamer werd aangeboden, bleek dat volgens verklaring van den directeur der school OJI de declaratie,
de reis zon zijn gedaan ter vertegenwoordiging van de P o l \ technische School hij de plechtige viering van de nagedachtenis
van N . H . Am:i.. ter gelegenheid van den lOOsten verjaardag
zijner geboorte. E r bestond al/.oo geen overeenstemming tusscheii
het Koninklijk besluit en die v e r k l a r i n g , zoodat de Kamer diffi*
cnlteerde in dfl v e r e v e n i n g , vermits niet kon worden beoordeeld
of de kosten te recht werden gebracht ten laste van het Pijk en
cara quo van art. 115 van het \'de hoofdstuk der Staatsbegrooting

voor 1902. Dezelfde bedenking maakte zij eenigen tijd later tegen

de verevening eener aanvrage van betaling wegens de kosten
van het calligrajd
ren van een adres van den raad van bestuur
der Polytechnische School aan den senaat van de Universiteit te

Christiania,
Ter opheffing dier bedenkingen werd door den Minister van
Binnenlandache / a k e n het volgende medegedeeld:
Het was hein in het belang der Polytechnische School wenschelijk voorgekomen een der hoogleeraren bij die instelling in
de gelegenheid te stellen gevolg te geven aan eene uitnoodiging
van den senaat der Universiteit te Christiania , tot bijwoning
van de nagedachtenis van den beroemden wiskundige N . H . ABKI. ,
op den lOOsten verjaardag zijner geboorte. Die plechtigheid bood ,
door de aanwezigheid van tal van geleerden uit verschillende
oorden der wereld, een zelden voorkomende gelegenheid aan om,
behalve het bijwonen der plechtigheid . met elkander van g e dachten te wisselen over v r a a g s t u k k e n , de wiskunde rakende
en de beste wijzen van onderricht, te geven in die wetenschap.
Dit werd breedvoerig uiteengezet in een overgelegd afschrift
van een schrijven van den directeur der Polytechnische School,
die op zijne beurt verwees naar het door den hoogleeraar opgemaakte verslag zijner r e i s . opgenomen in de verslagen deiKoninklijke Academie van W e t e n s c h a p p e n , vergadering van 27
September 1902, bladz. 274—270. Al mochten de vruchten van
die reis eerst in de toekomst worden g e p l u k t , zoo leed het bij
den Minister toch geen twijfel. dat zoowel de kosten der reis
als van het calligrapheerwerk te recht waren gebracht ten laste
van art. 1 1 5 , dienst 1902. der begrooting voor zijn Departement.
Zoowel de brief van den Minister als het schrijven van den
directeur van de Polytechnische School gaven de Algemeene
Rekenkamer den indruk . dat de reis meer had gegolden de
viering van het geboortefeest van N . H. ABKL, dan de belangen
van het onderwijs aan de school. Dit viel ook af te leiden uit
het overzicht van het verhandelde in de vergadering van de
Koninklijke Academie van Wetenschappen van 27 September
1902 in de Staatscourant van 5 <> October d. a. v., waarin voor*
liniut dat de betrokken hoogleeraar verslag doet . v a n de feest*
viering te Christiania b{j gelegenheid van de herdenking van
den lOOjarigen geboortedag van N . H. AIIKI. . bij welke ge legenheid hij de Academie heeft vertegenwoordigd". De kosten konden
daarom niet beschouwd worden verband te houden met het
onderwijs aan de Polytechnische School en alzoo niet worden
gekweten uit genoemd art. 115. Bovendien rees de vraag of, nu
gebleken was dat de hoogleeraar de Academie van Wetenschappen
had vertegenwoordigd, althans niet een gedeelte der kosten
zijner reis moest worden gekweten uit het haar verleende j a a r l\jksche Rijkssubsidie van f29601). De beide vorderingen werden
daarom onverevend weder teruggezonden.
Dit schrijven der Kamer gat' den Minister aanleiding den
directeur der Polytechnische School om Daden inlichtingen te
verzoeken. Pij diens antwoord . dat in afschrift aan haar werd
overgelegd, toekende de Minister nog aan, dat het voor inrichtingen van onderwijs, welke in den vreemde met roem bekend
zijn of eenig aanzien genieten, in het belang van haar aanzien
en naam wenschelijk was of kon zijn zich bij voorkomende ge-

legenheid buiten de landspelen te laten vertegenwoordigen. De

belangen van het onderwijs behoefden daarbij niet altijd op den
voorgrond te staan. Maar ook deze w a r e n , naar de ïueening van
den directeur, door de reis zeer gebaat. De gelegenheid tot
sainenspreking met zoovele te Christiania samengestroomde geleerden over aangelegenheden, betrekking hebbende op de
Polytechnische School te Delft, ook na hare in studie genomen
reorganisatie, had zich in ruime mate voorgedaan, al was
daarvan weinig te bespeuren in het overzicht van het verhandelde in de aangehaalde vergadering van de Koninklijke Academie
van Wetenschappen. Wel werd, toen tot de uitzending van den
betrokken hoogleeraar werd besloten, de verwachting g e k o e s t e r d ,
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«lat «Mik in openbare bijeenkomsten van geleerden onderwerpen
van wiskundigen en paedagogischen aard /ouden worden beliandeld en kon liet in zekeren zin als eene teleurstelling worden

aangemerkt dat deie waren achterwege gebleven, maar dat gemis
was ruimschoots vergoed door veelzijdige gcdachtenwisseling in
particulieren kring. Al had in den aanvang misschien de \venschelijkheid der vertegenwoordiging op den voorgrond gestaan,

het doel om die voor liet onderwüs aan de Polyteennieohe Scbool
vruclitliaar te maken , was zeker bereikt. In verband daarmede

was de verklaring OJI de declaratie in overeenstemming gebracht

met het in het Koninklijk besluit uitgedrukte doel van de reis.
Tevens werd bericht dat de Koninklijke academie hare opdracht
eerst aan den betrokken hoogleeraar had verstrekt, toen bekend
was dat hij toch de Polytechnische School zou gaan vertegenHroordigen . zoodat vergoeding van een deel der kosten van de
academie niet kon worden gevraagd.
De Minister onderschreef ook dit laatste. De Kamer vond
daarop in de ontvangen mededeelingen termen tot de verevening
van de beide vorderingen over te gaan.
rerniilitooriiiiifi ten laste van nrtil.rl 31 der Marine-begrooting
van traktementen van liet marliinistcn-personcel.

Hij de met 1 April 1901 in werking getreden regeling van
het personeel van den ïnarine-stoomvaartdieiist, vastgesteld bij
Koninklijk besluit van 1 April 1901 n . 0 9 , (Verordeningen voor
de Koninklijke Xederlandsche zeemacht, deel 1, hoofdstuk IV)
werd de door het machinisten-personeel genoten wordende vaste
soldij ' s m a a u d s , vervangen door vast t r a k t e m e n t 'sjaars.
Bij de terugzending aan den Minister van Marine bij schrijven
van 13 November 11>02 , van de eerste scheepsafrekening waarin
dergelijke traktementen waren in uitgaaf g e b r a c h t , deed de
Aigemeene Rekenkamer opmerken dat die afrekening betrof de
verantwoording van g e l d e n , verevend ten laste van artikel 31
der begrooting voor het Departement en derhalve slechts uitgaven mocht bevatten, welke in dat artikel hare omschrijving
vonden. Dit was wel het geval met de tot 1 April 1001 door de
machinisten genoten soldijen, maar de hun met i n g a n g van dien
datum onder den naagi van traktement toegekende bezoldiging
behoorde niet tot een der drie in het artikel genoemde t r a k t e menten. Ofschoon de Kamer daarin voorde loopende begrootingen

zou berusten, verzocht rij dat bü de begrooting van 1903 alsnog in
deze leemte zou worden voorzien.
In de wet tot voorloopige voorziening in de uitgaven voor het
Departement van M a r i n e , dienst 1903, is aan dezen wenk nog
geen gevolg gegeven.
Aanwijzing
fficieren.

on de begrooling van bosten van ^iroefkleeding \van

In eene vordering wegens vereisehte werkzaamheden ten behoeve van het Centraal Magazijn van militaire kleeding en uitrusting waren begrepen de kosten van het uitstoomen van 3<>
tunieken voor officieren. De Kamer vroeg den Minister van
Oorlog waarom die kosten werden gebracht ten laste van het
Kijk en wel van het artikel (15, dienst 1902) bestemd voor kleed i n g en uitrusting voor onderofficieren en soldaten.
Uit de verstrekte inlichtingen bleek dat die tunieken indertijd
voor Kijksrekening waren verstrekt aan officieren om als proefkleeding te worden gedragen en na afloop van de proef in het
magazijn waren ingeleverd o m , na te zijn uitgestoomd, zooveel mogelijk te worden gebezigd tot aanmaak van kleeding
voor onderofficieren en soldaten. De Kamer ging daarop tot de
verevening der vordering o v e r , onder mededeeling evenwel dat
zij t e g e m o e t zag eene aanvraag om overdracht van bezwaar voor
de. waarde der tunieken bij de inlevering in het magazijn en
zulks van het artikel waaruit de kosten van proefkleedmg van
officieren werden gekweten op het artikel voor kleeding en uitrusting voor onderofficieren en soldaten , beide van het dienstj a a r , waarin de inlevering had plaats gehad.
De Minister antwoordde dat die overdracht niet kon worden
o p g e m a a k t . omdat de officieren die de proefkleeding hadden
g e d r a g e n , deze zelf hadden aangeschaft en daarvoor waren schadeloos gesteld door middel van bijslag op traktement, hun toegekend
bij Koninklijk besluit van 15 April 1901 n ' . 43. De Kamer
drong toen niet verder aan op de overdracht van bezwaar, maar
meende dat de kosten van aanschaffing konden zijn gebracht
ten laste van artikel 62 van het V l I I s t e hoofdstuk dienst 1901. Zij
achtte het onregelmatig d a t , door toekenning van bijslag, kosten
van kleeding werden gekweten uit een artikel van traktementen,
eene wijze van handelen waardoor bovendien de controle op de
uitgaaf aan de Kamer werd onttrokken. Hij verzocht den Minister
in het vervolg in overeenstemming met die zienswyze te willen
handelen.

Byiagan,
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Ari. 21 li.
Dinmljaar van Inelagnii.

Vêimmgitig van /'omkat.

Hij Koninklijk besluit van 'l'.l Juli 101(1 n". li'.l werd aan ecu

ontvanger der directe belastingen 'M accijnzen eene toelage voor
eens verleend ter zake ran door hem kraohtenj Koninklijk oesluit
vim 11 Juli 1898 11". 99 verrichte werkzaamheden tot uitvoering
der wet <>j» de grondbelasting van 26 Mei 1870 {Staatsblad n .
HU), laatstelijk gewijzigd door die van 30 December IKH7 [Staatsblad
n". 1W).
Toen die toelage werd in uitgaaf gebracht ten latte van den
dienst 1901, difnculteerende de Algemeene Rekenkamer in de
verevening, omdat uit het Koninklijk besluit vau toekenning niet
bleek op welk tijdvak de toekenning' betrekking bad , zoodat

niet kon worden beoordeeld of de aanwijzing op dienst 1901 juist
mi,
Ter opheffing

van

die

bedenking deelde de Minister

van

Financiën mede, dar de werkzaamheden door den ontvanger
waren verricht in 1898. 18t*ï* en 1000 en hem daarvoor geene
belooning was toegezegd. Na afloop van de werkzaamheden verzocht hij voor bet gedane w e r k . dat geheel buiten zijn gewonen

werkkring lag, eene belooning te mogen ontvangen, ten gevolge
waarvan de toelage werd toegekend. Daar dit geschied was in
1001 en er vóór dien tijd geen aanspraak bestond . was de ver-

evening naar de meening des Ministers te recht aangevraagd ten
laste vau den dienst 1901.

De Algemeene Rekenkamer kan niet toegeven dat eene toelage
voor verrichte werkzaamheden tot een ander dienstjaar behoorde
dan dat waarin het werk was geschied of beëindigd. Het jaar
van toekenning kon alleen het dienstjaar zijn wanneer het betrof
onverplichte u i t g a v e n , waaronder eene toelage voor verrichte
werkzaamheden niet kon worden gerangschikt. Deze staat voor
de djenstaanwijzing in wezen geheel gelijk met bijslag van t r a k tement in een zeker jaar over het vorige toegekend. E r viel
dus alleen te beoordeelen of de werkzaamheden een geheel vormden dan wel of het in elk jaar verrichtte op zich zelf stond.
In bet eerste geval behoorde het geheele bedrag tot den dienst
1900,
in het tweede geval behoorde het over de jaren 1898.
1800 en 1000 te worden gesplitst in verhouding tot het i n elk
jaar verricht werk. Het deel over liHM) verschuldigd zou dan
alsnog ten laste van dien dienst kunnen worden verevend : het
overige, als behoorende tot afgesloten diensten . k u n n e n worden
gekweten uit het XLle hoofdstuk der Staatsbegrooting dienst 1902.
De Minister berichtte daarop dat de werkzaamheden geen
geheel vormden, doch het in elk jaar verrichte op zich zelf stond.
Bij pondspondsgewijze splitsing behoorde van de toelage ad
f :500 berekend naar 00 dagen veldwerkzaamhedeu ad f 5 per
d a g . f 115 tot den dienst 1000, in welk jaar op 2tf dagen was
gewerkt. Voor dat bedrag werd eene aanvraag tot regularisatie
medegezonden. die door de Kamer werd verevend. Bij' Uwer
Majesteits besluit van 26 J u n i 1902 n". ">1 werd later aan bedoelden ontvanger wegens voor 's lands dienst gedane betalingen
eene vergoeding toegekend van f 185 op het eenig artikel van
het Xlde hoofdstuk der Staatsbegrooting dienst 1002, met bepaling
dat te dier zake geen bewijsstukken aan de Algemeene Kekenkamer zonden worden overgelegd.
Aanwijzing op de begrooling van reis- en verblijfkosten van een
schepeling door het Hoog Militair Gerechtshof gedagvaard als klager
in eene disciplinaire
strafzaak.

In aanmerking nemende dat reis- en verblijfkosten van een
schepeling, door het Hoog Militair Gerechtshof gedagvaard in
zake eene door hem ingediende klacht over eene hem opgelegde
straf, hunne omschrijving voor den in art. 18 van bet l V d e
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1901 . diffeculteerde de
Algemeene Rekenkamer in de verevening er van ten laste van
art. 47 van het V i d e hoofdstuk. (1)
N a eenigen tijd berichtte de Minister van M a r i n e , dat h i j .
op grond van die bedenking van de K a m e r , zijn ambtgenoot
van Justitie bad verzocht het bedrag dier reis- en verblijfkosten
ten laste van genoemd art. 18 te brengen. Doch de Minister
van Justitie bad kennis gegeven dat die kosten niet behoorden
tot de uitgaven aan het slot van art. 18 genoemd en wel omdat
de schepeling niet was gehoord als strafoplegger, maar als klager
over eene hem opgelegde straf en daarom was gelijk te stellen
met een beklaagde in een gewoon strafgeding, zoodat de kosten
door hem gemaakt om te voldoen aan eene dagvaarding van het
Hoog Militair (Jerechtshof door hem moesten gedragen worden.
Daar dit laatste in verband met de gegrondbevinding der klacht
door den Minister van Marine niet billijk werd geacht, was op

(1) Confor. g' drukt r m b f over 1901 blad*, 4 en *>.
H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen. 1903—1904.
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zijn voorstel bij Uwer Majesteits beslui! ran 18 September 1902
n". 17 ééll b a d n g tot kwijting der uitgaaf beschikbaar gesteld

op art. HO onvoorziene uitgaven n u bat 71de hoofdstuk 1901.
Hierdoor wrni evenwel der Kamer beswaar niet opgeheven.
Zij lehraef aan den Minister van Marine, dat de door den
schepeling gemaakte kosten om te verschijnen voor het Hoojr
Militair Gerechtshof aan gevolg waren van eene dagvaarding
van het Hof. Dat iu zoodanig geval aan den klager schudeloos-

stelling toekomt, viel ook af te leiden uit de beschouwingen

Het ligt in het voornemen aan Hare Majesteit de Koningin
te zijner tijd het voorstel te doen de in deze bedoelde kosten bij
wyze van vergoeding te brengen ten laste van bet XLle hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven.
{Minisier ran Marine.)
Dienstjaar van vorderingen volgens de wet van 10 Februari 1844
(Staatsblad n". 6) (Leveringen voor de behoeften van 1901 geschieden
m 1902).

vervat in een vroeger schrijven van den advoeaat-tiscaal (1).
Daarom was liet college ook na kennis te liehheu genomen van
het gevoelen van den Minister van J u s t i t i e van meening d a t de
schepeling recht had op vergoeding der kosten en deze h u n n e
omschrijving vonden in art. 18 van het IVde hoofdstuk der
Btaatsbegrooting. Nu de Minister van Justitie niet wilde medewerken om ze op dat artikel te hreugen, moest er wel in worden
b e r u s t , ilocli eene uitgaaf, waarvoor gelden zijn toegestaan op
het IVde hoofdstuk en die alleen om redenen van billijkheid ten
laste van het Vide hoofdstuk waren genomen, kon niet als verplichte uitgaaf ten laste van dat hoofdstuk worden verevend.
Om die reden had de Kamer bezwaar tegen de aanwijzing er
van op bet artikel .onvoorziene uitgaven" van het V i d e hoofdstuk . alleen tot kwijting van verplichte uitgaven bestemd. Ten
laste van dat hoofdstuk zou zij de verevening slechts kunnen
tot stand brengen op een post voor onverplichte betalingen.
De Kamer heeft verder niets meer omtrent deze zaak vernomen.
Eene overeenkomst voor het leveren van ijzerwerk ten dienste
van de Rijkstelegraaf voor de behoefte van 1901, werd door den
Minister van W a t e r s t a a t , Handel en Nijverheid goedgekeurd
29 Mei 1901.
De levering van sommige gedeelten van het ijzerwerk, welke
moesten zijn opgeleverd respectievelijk vóór 1 en 15 November
1901 , had eerst plaats op VA en 22 J a n u a r i 1902. De vorderingen
te dier zake werden daarom door het Departement aangewezen
ten laste van den dienst 1902 , maar de betalingstukkeu worden
door de Kamer uit de verantwoordingen van den betrokken betaalmeester verworpen, omdat op grond van art. 1 der wet van
10 Februari 1844 (Staatsblad
i r . (i) de uitgaaf, bedongen bij
het in 1901 aangegaan c o n t r a c t , tot den dienst van dat j a a r
behoorde . al had de oplevering plaats gehad in 1902.
In antwoord op die bedenking deed de Minister opmerken dat
de leveringen zouden strekken , voor de behoeften van 1901".
W a a r zij nu geschiedden in 1902 . konden zij niet meer daarvoor
dienen en moesten de uitgaven worden aangenomen op 1902.
De Kamer wees er den Minister op dat ingevolge art. 1 deiwet van 1844 de uitgaven behoorden tot den dienst van het j a a r
waarin de Staat verbonden was (1901) onverschillig of de leveringen in het volgende jaar hadden plaats gehad. Dat zij niet
meer konden strekken voor de behoefte van 1901 . ter voorziening
waarin zij bestemd waren , kon niet afdoen aan der Kamer verplichting om bij de beoordeelin»' van het dienstjaar der uitgaaf
niet den inhoud van art. 1 der wet van 1844 rekening te houden.
Het bezwaar der Algemeene Rekenkamer was dus nog niet
opgeheven.
Op het oogenblik van de vaststelling van dit verslag had zij
niets naders omtrent deze zaak vernomen.
Art. 28 a.

Onderzoek van declaiatiên

van praktizijns

en deskundigen.

Bekendmakingen in zake de herziening van de belastbare opbrengst
der gebouwde eigendommen.

Onderzoek der schuldvorderingen in rerhand met
de vetten en Koninklijke besluiten.

De bedenkingen aan de betrokken Ministers medegedeeld tegen
eenige declaratiën van praktizijns en deskundigen hadden vermindering iler vorderingen ten gevolge.
De Kamer teekent bierbij aan. dat blijkens de bewijsstukken
overgelegd bij de vordering van een dier praktizijns, opgetreden
in eene onteigeningsprocedure ten behoeve van het Departement
van Oorlog f 47,30 was betaald voor kosten van een lunch voor
12 personen , bij gelegenheid van een onderzoek door deskundigen
ten overstaan van den rechter-coinniissaris.
Ingevolge het laatste lid van art. 20 «Ier wet van 2 Mei 1897
(Staatsblad n°. 124) wordt de nederlegging van de algemeene
opgaaf van den inhoud der kennisgevingen van de belastbare
opbrengst der gebouwde eigendommen op 's Rijks kosten in een
der d a g - of weekbladen van de provincie bekend gemaakt.

(1) Confer. het vroeger aangeh.iald verslag.
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Tegen heil beswaar der Algemeene Rekenkamer om de kotten
\an plaatsing in i»
bladen te rerevenen, werd «l<><»i- een
burgemeester aangeroerd «lat bet woordje „een volgens de wet
geen tel- maar lidu r«l was. Plaatste men lieb <>i• het stand"
punt, dat de nederlegging zoowel en too getd mogelijk moest
worden bekend gemaakt, dan kon niemand beter dan de burge*
meester beoordeelen hoe dit doel kon worden bereikt. Waar nu
andere burgemeesters de advertentie meermalen in deaeltde
courant hadden geplaatst. waaromtrent de wet onbegrensd was
en hij slechts eens in de twee moest geleien hinden meende hij

nog voordeeliger en doelmatiger te beoben gehandeld.

De Minister van Financiën achtte die beschouwing niet onge-

grond en vroeg het gevoelen van de Kamer daaromtrent te
mogen vernemen. Deae volhardde echter hij hare meening,
omdat hut woordje

n"

ontegenzeggelijk

als telwoord was

gebezigd, hetgeen niet alleen volgde lut de toelichting op art. 26
(Bijlagen 11 Kamer 1894—1896 n". 228 blad 10) waar de Minister
van Financiën z e g t : „Do keuze van liet dag* Óf weekblad
is het beet toevertrouwd aan het plaatselijk bestuur.

. . . .

De verschotdeclaratie van den burgemeester eerst later tot
verminderd

bedrag

verevening overging.

terugontvangen . waarna de Kamer tot de

Later vroeg de Minister van Financiën in een ander geval of.

waar eene burgerlijke gemeente uit meer dan ééne kadastrale
gemeente bestaat, de hekendmnking naar het gevoelen van de
Kamer voor elke kadastrale gemeente in een afzonderlijk dag*
of weekblad kon worden geplaatst. De Kamer gaf op die vraag
als hare meeniug te kennen dat elke algemeene opgaaf, hedoeld
in art. 26 der wet van 1897. op zich zelve staat en de nederlegging dus op Rijkskosten per kadastrale nemeente in een van do
d a g of weekbladen der provincie kon worden hekend gemaakt.
Hooge advertentiekotten

in zake heng slenkeuringen.

Kosten van vernietiging van voorwerpen, onteigend krachtens art.
69 der tret van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n ó . 125).

Vier vorderingen wegens geplaatste advertentiën betroffen
klaarblijkelijk de bekendmaking van den inhoud van het rapport
over de in het najaar van 1001 in de provincie Groningen gehouden hengstenkeuringen, ingevolge art. 10 van het Koninklijk
besluit van 14 Augustus 1901 (Staatsblad n". 204).
Het behoefde daarom toelichting in de eerste plaats waarom
zoozeer uiteenloopende prijzen waren berekend als v a n . f 21,60,
f 25 en f 25 voor de plaatsing in drie onderscheidene bladen en
voor de plaatsing in drie andere bladen samen f 600. In de
tweede p l a a t s , waar volgens genoemd art. 10 de hekenndmnking
moet geschieden door de plaatsing in één of meer nieuwsbladen
en door aanplakking van biljetten in alle gemeenten der provincieof door Gedeputeerde Staten wel de noodige spaarzaamheid was
b e t r a c h t , door eene bekendmaking in zes nieuwsbladen.
Uit een te dier zake van den Minister van W a t e r s t a a t .
Handel en Nijverheid ontvangen brief bleek . dat de advertentiën inderdaad den uitslag van genoemde najaarskeuringen betroffen. De kosten zouden echter aanzienlijk hooger zijn geweest.
indien niet niet de uitgeefster van eene courant ware overeengekomen de annonce, die een geheel blad innam, in zoo grooten
getale te doen d r u k k e n , dat daaruit het vereischte getal kon
worden ter beschikking gesteld van twee andere bladen, waarin
de plaatsing der annonce door Gedeputeerde Staten van Groningen was gelast. Tevens was die plaatsing hevoleu in nog
drie andere bladen, maar te dien aanzien was een belangrijke
bezuiniging verkregen , door daarin niet dè door de commissie
ingezonden lijst in haar geheel, maar alleen een uittreksel te
doen puhliceeren; volgens den Minister was dus door Gedeputeerde
Staten de noodige zuinigheid b e t r a c h t , terwijl de in rekening
gebrachte prijzen uiteenliepen, omdat de omvang der advertentiën
in alle bladen niet even groot was.
De Minister deelde verder mede, dat op grond van de opgedane
ervaring voor het vervolg de plaatsing der b e k e n d m a k i n g in
niet meer dan één nieuwsblad en vereenvoudiging van de lijsten
inhoudende de volledige beschrijving en opgave voorgeschreven
bij art. 10" der wet op de paardenfokkerij (Staatsblad
n°. 156,
19H1), werd overwogen.
De Algemeene Rekenkamer ging daarna tot de verevening
der vorderingen over.
In het bedrag van eenige aanvragen van betaling ten name
van gemeenten , wegens bij voorschot betaalde kosten in zake
o n t e i g e n i n g , krachtens art. 69 der wet van 28 Augustus 1851
(Staatsblad
n*. 125) , van door ziekten bij menseheii , besmette
g o e d e r e n , waren begrepen kosten gemaakt ten behoeve van de
vernietiging dier goederen.
De Algemeene Rekenkamer difficulteerde in de verevening
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«lier kosten omdat niet bleek <>p welken grond /ij ten latte van
lui luik «dillen gebracht.
Met terugzending der stukken , deelde de Minister van Binnen*
landselie Zaken mede, dat. aangezien de wet geen uitdrukkelijke

bepaling bevat wie de kosten van rernietiging der onteigende
goederen heeft te betalen, die vraag beslist moest worden naar
algemeen rechtsbeginsel. Het gemeentebestuur, dat voor de ver*
metiging sorg draagt, handelt niet als rertegenwoordiger van
de gemeente maar van den Staat. Daarom moest de Staat, hij

gebreke van eene uitdrukkelijke bepaling die de gemeente met
de kosten b e l a s t , deze restitueeren.

De Kamer kon zich niet met die opvatting rereenigen. Zij
bracht de volgende opmerkingen ter kennis

van den Minister.

De zorg voor het voorkomen en betengelen van besmettelijke
ziekten in de gemeente is uit haren

aard

in de eerste

plaats

een gemeentebelang. Vandaar dan ook dat volgens artikel L3S
der Gemeentewet aan den Raad behoort het maken van verordeningen in het belang der openbare gezondheid vereischt;
dat volgens artikel 179, litt. /, het toezicht op den publieken
gezondheidsdienst een deel vormt van het dagelijkseh b e s t u u r ,
aan burgemeester en wethouders opgedragen en dat volgens
artikel 305, litt. q, de kosten der plaatselijke gezoudheidspolitie
behooren tot de verplichte gemeente-uitgaven. Ook de wet van
4 December 1872 (Staatsblad n°. 1:34) — het werd in de Memorie
van Toelichting tot het onderwerp 1870/1871 uitdrukkelijk verklaard — huldigde dat beginsel, al bevat zij in het algemeen
Rijksbelang een aantal bepalingen ter voorziening in de besmetteiijke ziekten in haar artikel 1 genoemd en bedoeld. Zij laat in
artikel 29 o. a. aau de gemeentebesturen de bevoegdheid tot het
vaststellen van verordeningen tot voorkoming, wering of betengeling van besmettelijke z i e k t e n , voor zoover zij niet in strijd
zijn met de bepalingen der wet. E n alleen in het genoemde beginsel ligt de r e d e n , waarom de kosten der maatregelen, in de
artikelen 2 . 4 en 5 genoemd , ten laste van de gemeente zijn
«relaten , óók de kosten van vernietiging, en zulks in tegenstelling
met het bepaalde in artikel 28 der V e e w e t , welker onderwerp,
als van uitsluitend Rijksbelang, aan de bemoeiing der gemeentebesturen is onttrokken. A fortiori moest worden a a n g e n o m e n ,
dat waar jreineentebesturen maatregelen verordenen ten aanzien
van besmettelijke ziekten niet in de wet van 1872 genoemd of
bedoeld , zij optreden ter behartiging van het belang der gemeente.
Dat hun daartoe bij de wet van 1851 (Staatsblad
n". 125) het
recht van onteigening is g e g e v e n , stempelt hun niet tot vertegenwoordigers van den Staat. Evenmin de bepaling dat de
schadeloosstelling te diens laste k o m t , eene bepaling trouwens
w e l k e , volgeus eene verklaring der Regeering tijdens de openbare
b e r a a d s l a g i n g , de strekking had de geldelijke bezwaren weg te
n e m e n , welke anders wellicht zouden doen afzien van ('ene
onteigening in het belang eener hoog noodi^e vernietiging
(Handelingen Tweede Kamer 1850 1851 , bladzijde 1238. :5 en 4).
Daar nu uit een en ander volgde dat de kosten van die maatregelen met uitzondering alleen van de schadeloosstelling voor
het o n t e i g e n d e , ten laste der gemeente moeten komen, moest de
Algemeene Rekenkamer bezwaar blijven maken die der vernietiging
van onteigende voorwerpen ten laste van den Staat te verevenen.
Zij deed daarom de betrokken betaliu<rstukken wederom onverevend aau den Minister toekomen evenals eeniyeandere, inmiddels
of later ingekomen. Zij ontving die s t u k k e n , met de bedoelde
kosten verminderd, achtereenvolgens t e r u g en g i n g tot de vereveuiug daarvan over.

Kosten van voorlichting van den MinisUr
Zaken in zake de werkstaking te Enschedé.

van

Binncnlandsche

Door eenige betaalmeesters werden achtereenvolgens in uitgaaf
gebracht zes assignatiën ten name van even zooveel personen,
wegens kosten van door hen gedane reizen om den Minister van
Binuenlandsche Zaken voor te lichten aangaande de werkstaking
op de fabrieken van de tirnia VAN ÜKKhenC". te Enschedé, ter
voldoening van welke vorderingen bij Uwer Majesteits besluit
van 14 Februari 11HJ2 n". 9 gelden waren beschikbaar gesteld
op art. 211 (onvoorziene uitgaven) van het Vde hoofdstuk der

Staatsbegruoting voor 1902.
Daar uit de aanwijzing op de begrooting viel af te leiden dat
deze uitgaven door genoemden Minister niet werden beschouwd
als kosten voortvloeiende uit de wet op de Kamers van arbeid ,
waarvoor gelden waren begrepen in de Vide afdeeling van dat
hoofdstuk der Staatsbegrooting, verzocht de K a m e r , alvorens
de assignatiën te verevenen, van den Minister te mogen vernemen
welk Rijksbelang. waarvan de b e h a r t i g i n g hem was opgedragen,
tot de uitgaven had aanleiding gegeven.
De Minister antwoordde dat krachtens Koninklijk besluit van
26 Augustus 1901 (Staatsblad
n°. 200) o. a. de zorg voor de

lÈijhijn'ii.

2.J

\éZ
Verslag der Algemcenn

Rekenkamer

nopons hare werkzaamheden

Tweede Kamer. ,
uvci n e t j a a r 1902.

uitvoering der wetten nangaandu den arbeid berust bü het Depar-'
temen! ran Binnenlandsche Zaken. Het hoofd ran dal Departeiiicnt beeft derhalve te iraken roor de naleving dier wetten,
terwijl hij tevew geroepen is om, indien hem blijkt dat «Ii«tretten niet of niet geheel voldoen min bet.doel net bare uitraardiging beoogd , daarin de noodige rerbeteringen te doen
aanbrengen. Of met de wet op de Kamen ran arbeid het doel
is bereikt dat de wetgever zich beeft voorgesteld; of, en soo
ja, in I ver wetswijziging gewenscht of noodig is, blijkt bet
meest wanneer zich geschillen voordoen hmonm patroon en
werklieden lOOall te Enschedé. Om over die geschillen en I*ij—
gevolg omtrent de al of niet noodzakelijkheid van wetswijziging
zich een juist oordeel te kunnen vormen kan het noodig zijn
iartijen te hooren of zich op andere wijze te doen voorlichten.
)ie noodzakelijkheid DU luid in casu bestaan.
Op grond van die toelichting ging de Kamer later tot de ver-

i

evening der assignatUhi over.
Omwerking van oude materialen tol nieuwe voorwerpen (Oorlog).

/

Blijkens het aangeteekende in haar verslag over lKOó(l) was
bij de Algémeene Hekenkamer twijfel gerezen of ter uitvoering
van overeenkomsten tot verwerking van onbruikbare metalen
voorwerpen in n i e u w e , wel steeds omwerking plaats had. W a s
dat niet het geval, worden voorwerpen geleverd vervaardigd uit
ander dan het verstrekte materiaal, dan verkreeg de verstrekking het
karakter van afstand van landsgoederen en behoorde de waarde
daarvan . ingevolge Koninklijk besluit van 31 December 1S47
n°. KM) ten behoeve der Generale Thesaurie en;ten laste van den
betrokken begrootingspost te worden verevend. De K a m e r had
toen evenwel in de zaak berust op de verzekering van den Minister
van Oorlog dat zeer zeker de bedoeling der contracten was dat
dezelfde materialen omgewerkt zouden worden terugontvangen
en uit niets bleek dat voorwerpen uit ander materiaal vervaardigd
waren geleverd.
I n het afgeloopen jaar kwam de Kamer op deze aangelegenheid terug. Zij was in haren vroegeren twijfel bevestigd door
hetgeen de commissie. benoemd bij Koninklijk besluit van 11
J u l i 1899 n°. 32 ingevolge art. 6 der wet van 20 December 1K0S
(Staatsblad n°. 270) in haar verslag (eerste gedeelte bladz. 208-?74)
omtrent dit onderwerp mededeelt. Ook die commissie aebtte de
zoogenaamde omwerking slechts omruiling van oud materiaal
tegen n i e u w , met bijpassing in geld van het verschil der waarde.
De Kamer deelde den Minister van Oorlog mede dat zij van af
1 J a n u a r i 190:< — welk tijdstip door haar werd gesteld om den
Minister gelegenheid te geven met de invoering van den maatregel rekening te houden bij de ontwerpbegrooting voor 1903
en zoo noodig tijdig stappen te doen tot verhooging van de
begrooting voor 1902 — bezwaar zou maken tegen de verevening
van uitgaven, voortvloeiende uit contracten als bovenvermeld ,
indien niet de waarde der verstrekte materialen werd ter verevening aangevraagd ten behoeve der (Jenerale Thesaurie en ten
laste van het betrokken begrootingsartikel. Alleen wanneer ovei—
tuigend werd aangetoond dat inderdaad dezelfde materialen
werden t e r u g o n t v a n g e n , zou zij er in b e r u s t e n , dat niet meer
dan de oinwerkingsprijs ten laste van de begrooting werd gebracht.
De Minister van Oorlog antwoordde dat dit b e s l u i t , uit een
comptabel oogpunt misschien verklaarbaar, in zijne uitvoering
beslist niet in 's lands belang zou zijn. Daar het college zich
ten deze schaarde aan de zijde van de Staatscommissie, benoemd
bij Koninklijk besluit van 11 Juli 1S00, wensehte hij enkele
harer opmerkingen over dit onderwerp in beknopten vorm te
weerleggen. De omwerking van andere materialen en voorwerpen .
als van minder actueel belang . t h a n s voorbijgaande . wensehte
de Minister die van metaallegeeringen te b e h a n d e l e n . in het
bijzonder van messing en brons.
De ongenoemde deskundigen der Staatscommissie — zoo vervolgde de Minister dan in hoofdzaak — achten de omwerking
van materialen onder voorwaarde dat dezelfde grondstoffen worden
terugontvangen als verstrekt zijn. uit een metallurgisch oogpunt
niet verdedigbaar, dat wil aeggen achten de chemische of mechanisehe omwerking van oud materiaal uit een technisch oogpunt
onraadzaam en noemen de b e w e r k i n g , wanneer mogelijk, zeer
kostbaar. Op welken grond die meening berustte, was den Minister
niet b e k e n d , maar wel dat zij in strijd is met de praktijk. In
de metaalindustrie kwamen zulke omwerkingen dagelijks voor
en tot staving daarvan werd het antwoord medegedeeld van een e
der buitenlandsche firma's , d i e , ter zake geraadpleegd. allen eenstemmig oordeelden. W a s nu aangetoond dat het omwerken van

ili
H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n a r a a l . Bijlagen. 1903—'1904.

Gedrukt verslag 1805, bladz. 11 en 12.

[ff. 2.J

34
Verslag dei

Algemccne

Kekenkaiiicr

nopons hare \v« i kza:unlictU-n over liet j a a r

1902.

messing nief alleen eene technisch mogelijke, maar <><>k Benin
de metaalindustrie dagelyks voorkomende en derhalve economische
bewerking ia, dan moest ook worden toegegeven «lat de aan een
fabrikant te stellen eisch tot teruggave van dezelfde grondstoffen als
door IM'IH rijn ontvangen. wel voor bevrediging vatbaar is. [ntns~
schen was het streng vasthouden aan dien eisen in de proctijb bezwaarlijk, daar het moeilijk was in de metaalfahrieken de boe*
veelheden ciude metalen of afval van bewerkingen naarmate \ au
haren oorsprong afzonderlijk te houden en te hewerken en zulk
een eisch in elk geval de kosten van het nieuw te verkrijgen
materiaal zou doen stijgen. ()m dit te bewijzen werd in uittreksel
Overgelegd eene aanbieding kort te voren door eene als solide
hekend staande tinua gedaan. De inhoud van dat uittreksel en
van nog een ander herieht VOO hovenhedoelde hiiitcnlandschc
firma toonde bovendien naar bet oordeel van den Minister aan ,
dat ook de ineeiiing van deskundigen der Staatscommissie ten
aanzien van de omwerking van brons tot inessingplaatjes ten
eenenmole onjuist was. Zeer waarschijnlijk hadden die heeren
uitsluitend gedacht aan eene bewerking in den smeltkroes en
bereiding gedeeltelijk langs cleetrischen weg over liet hoofd

gerien. u de daartoe uoodige eleetrisehe stroom, zooals in het
buitenland dikwerf het geval i s . goedkoop verkrijgbaar,-dan
konden bij laatstbedoelde methode ook de voorwsuirden van een
economisch bedrijf aanwezig zijn.
De Minister vermeende door het vorenstaande in het kort te
hebben uiteengezet dat het verkrijgen van nieuw materiaal door
omwerking van oud niet per se in het geldelijk nadeel van den
Staat is en onder normale omstandigheden zelfs financieel voordeelig kan zijn. ongeacht nog de gestadige vooruitgang van de
industrie. Het geldelijk voordeel kon e c h t e r , zooals was aangegeven . belangrijk verminderen , indien aan den eisch werd vastgehottden dat de fabrikanten dezelfde grondstoffen moeten opleveren welke hun verstrekt zijn. Bovendien bracht dit bijzondere
kosten van controle mede. De vraag rees dus of het in het weibegrepen belang van het Rijk was aan dien eisch vast te houden
en het antwoord daarop moet uitsluitend bepaald worden door
overwegingen van technischen aard. Eischte het dienstbelang
zoodanige oplevering niet — en zulks is in den regel het geval —
dan verdiende het aanbeveling d a a r o m t r e n t geen bijzondere
bepalingen in de contracten op te n e m e n , eu diende te worden
vastgebonden aan den tot nu toe door het College gestelden
eisch dat de omwerking technisch mogelijk moet zijn, waaraan
ware toe te voegen : en ooi; in praclijl; wordt gebracht. De Minister
vleide zich dat de Algeineene Rekenkamer na hernieuwde overweging op haar besluit zou kunnen terugkomen. Ten slotte wees
de Minister nog op het groote belang van de aangelegenheid
uit een ander oogpunt. Bij het verwerken van koper en messing
ontstond steeds een groot percentage afval. Kon dat afval niet
meer ter omwerking worden v e r s t r e k t , dan zou het geldelijk
belang van de schatkist zeker worden benadeeld , omdat het
afval bij verkoop veel minder zou opbrengen dan bij omwerking
kan worden bedongen.

Hieromtrent wordt verwezen naar de schriftelijke en niondelinge gedachtenwisseliug in de Staten-Generaal (Gedr. .Stukken
1902—1903, 2 . n ° . 2 2 en Hand. Tweede Kamer, bladz. 757 e. v.).
{Minister van Oorlog).
Als voren.
(Marine).

Naar de Algenieene Rekenkamer voorkwam bestond er tot
zekere hoogte een misverstand bij den Minister. De Kamer gaf
Zijne Excellentie te kennen dat zij zich in het geheel niet wilde
mengen in technische quaesties. waaromtrent de beoordeeling
en beslissing uitsluitend bij hem beruste. Zij vroeg slechts wat
juiste comptabiliteits-beginselen eischten en had dan ook nimmer
als eenige voorwaarde gesteld dat de , o m w e r k i n g technisch
mogelijk moei zijn." Dat zij niet reeds vroeger had gevorderd
boeking ten laste van de begrooting van de waarde van aan
aannemers in ruil afgestane materialen . vond alleen zijn grond
in de omstandigheid dat de Kamer niet kon vermoeden d a t ,
zooals sedert is gebleken . het Departement van Oorlog zoowel
in de overeenkomsten als in de briefwisseling van 1895 eene
minder juiste voorstelling had gegeven van hetgeen in werkelijkheid geschiedde. Zij moest dan ook bij haar besluit blijven
volharden.
Sedert werd omtrent deze zaak niets meer vernomen.
Over hetzelfde onderwerp werd ook eene briefwisseling gevoerd
met het Departement van M a r i n e , naar aanleiding van eene
overeenkomst tot omwerking van een partij metalen tot patroondoozen. Op de vraag der Kamer of inderdaad al het afgestane
metaal aan de patroondoozen kon worden verwerkt, daar anders
voor de waarde van het niet verwerkte zou moeten worden overgelegd eene aanvraag van betaling ten name van de Generale
T h e s a u r i e , ten laste van het betrokken begrootingsartikel, om
te worden gebracht onder de middelen . antwoordde de Minister
van Marine dat een onderzoek naar het .juiste gehalte der ter
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verwerking afgegeven metalen, of omtrent de juiste verhouding
der benoodigde Eoeveelbeden nooit was ingesteld, dochersteeds
OJI gelet wu- dat bet geldelijke bedrag der o n te werken metalen
Meel beneden de waarde der te leveren patroondoozen. De Kamer
meende liieruit te mogen opmaken dat hij liet sluiten van der-

lelijke contracten niet werd gevraagd of de metalen geschikt
en benoodigd waren ter omwerking in de verlangde Toorwerpen,
maar alleen welke waarde zij h a d d e n , in. a. w. er zou uit het
oog /.ijn verloren dat boeking onder de middelen van die
waarde alleen kou achterwege Wijven wanneer dezelfde metalen
in anderen vorm terugkeeren iu den voorraad. Alvorens eeiie

beslissing te nemen omtrent de verevening der betrokken vorderingen. wenschte de Kamer daarom te vernemen of bij het
Departement hekend was of hij de uitvoering van zulke contracten werkelijk omwerking plaats had. dan wel of inruiling
HUI oude metalen plaats had tegen nieuwe voorwerpen. niet
bnpwwing in geld van het verschil in waarde.
De Minister berichtte d n t . voor zooveel hij het Departement
hekend was. de verstrekte oude metalen die voor de omwerking
bruikbaar w a r e n , daartoe ook worden gebezigd. Hoezeer niet
ontkennende dut voor de omwerking niet altijd worden verstrekt
de juist benOOdige hoeveelheden en de meest geschikte nietaalsoorten , meende de Minister echter dat daarmede niet gehandeld
werd in strijd met het bepaalde bn" art. 1 van het Koninklijk
besluit van 81 December 1847 n°. 100. Om te betoogen dat zulks
wel het geval w a s , deed de Kamer daarop aan den Minister
mededeeling van hare briefwisseling met het Departement van
Oorlog over deze aangelegenheid en vestigde er daarbij de aandacht op, dat naar uit bij haar aanwezige gegevens was gebleken,
in sommige gevallen. waaromtrent zij een speciaal onderzoek
had ingesteld, op grond van de data van oplevering der nieuwe
voorwerpen en van verstrekking der oude metalen , omwerking
onmogelijk was geweest. Evenals zij den Minister van Oorlog
een behoorlijken termijn had gelaten voor de invoering van den
nieuwen m a a t r e g e l . meende zij dit ook te moeten doen voor
het Departement van Marine en den datum daarvan dus te
moeten stellen op 1 J u l i 1003. N u reeds evenwel kon zij niet
toelaten dat de in eene sedert, ingekomen vordering afgetrokken
waarde van aan nieuwe voorwerpen minder opgeleverd metaal
dan verstrekt was. zou komen ten bate van het begrootingsartikel
en drong zij er op aan dat die waarde ten laste van het artikel
onder de middelen zou worden geboekt. Daaraan werd door
den Minister bereidwillig voldaan onder mededeeling dat door
hem goede nota was genomen van den overigen inhoud van
der Kamer schrijven.

Loonregeling voor vaste en losse werklieden bij 's Rijks

Traktementsverlwoging

Munt.

van een officier der marine-reserve.

Bij de Algemeene Rekenkamer werden ter verevening overgebracht eenige door den muntnieester bij 's Rijks Munt te
Utrecht gedane betalingen , het gevolg van den nieuwen toestand ontstaan door het in werking treden der wet van 28 Mei
1901 {Staatsblad n°. 1:50).
De bedenking rees dat bij haar geene bij Koninklijk besluit
vastgestelde regeling of op eene Koninklijke machtiging herustende beschikking van den Minister van Financiën bekend
was . krachtens welke aan op eenê jaarlijksche bezoldiging bij
de Munt benoemde vaste werklieden bovendien loon mocht
worden uitgekeerd voor overwerk of voor n a c h t - e n Zondagwerk
en kolenpremie. Tevens vroeg de Kamer mededeeling van de
voorschriften , die blijkens overgelegde staten van looneu schenen
te bestaan ten aanzien van losse werklieden bij de Munt.
Door het Koninklijk besluit van 25 J u n i 1902 n c . 44, waarbij
eene regeling werd vastgesteld van de belooningen wegens overwerk en de premié'n aan 's Rijks Munt. alsmede van de aan de
losse werklieden toe te kennen loonen en ziekengelden . werd
aan de bezwaren der Kamer te gemoet gekomen.
Bij art. 30 der regeling van het korps officieren der marine-

reserve . vastgesteld bij Koninklijk besluit rein7September 1896
n". 23, is het recht van luitenants ter zee 2de klasse op verhooging van het jaarlijksch vast traktement van f 120 tot f 180
afhankelijk gesteld van het met gunstig gevolg volbrengen deioefening van zes m a a n d e n , waartoe zij volgens artikel 2K juncto
artikel 27 dier regeling verplicht ziju.
Aan een luitenant ter zee 2de klasse van die reserve was
echter hij miiiisterieele resolutie reeds een maand en zeven dagen
vóór het verstrijken van dat oefeningstijdvak verlof verleend ,
met bepaling dat de oefening zou worden beschouwd als te zijn
geëindigd bij het einde van het verlof, op welk tijdstip hij werd
gesteld in het genot van het hoogere traktement. De Kamer
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was vim oordeel, dat bet verleenen van het verlof feitelijk trai
eene ontheffing van eene verplichting waaraan genoemde officier
krachten! de hij Koninklijk besluit vastgestelde regeling moesi
voldoen oiii aanspraak te krijgen op de traktementsverhooging
en de Minister v;m Marine daartoe niet bevoegd was.
De Minister van Marine, met deae bedenking in kennis gesteld, verdedigde zijne bevoegdheid <>in aan officieren «Ier marinereserve in actieven tlienst verlof te verleenen en zette uiteen wat

aanleiding had gegeven tot de bepaling omtrent het tijdstip van
eindiging van de oefening. De Algemeene Rekenkamer achtte
bet echter onnoodig uit te maken of de medegedeelde omstandig*
heden voldoenden grond opleverden tot het nemen der ininisterieele
resolutie. Het stond toch vast dat niet was voldaan aan de bü
Koninklijk besluit vastgestelde voorwaarden tot verkrijging van

traktementsverhooging om die reden vond zij geen vrijheid het
verhoogde traktement te lijden zoolang de bedoelde officier niet
werkelijk eene oefening van zes maanden hnd medegemaakt of

met afwijking van de regeling, bqKoninklük besluit het hooger
traktement was toegekend.
Door Uwer Majesteit» besluit van H .September 1902 n \ 4 2 ,
werd daarop aan de bedenking der Kamer te gemoet gekomen.
Wijze eau verantwoording
i/oedingen door aannemers.

van betalingen door miliciens en ver•

%

Wegens betalingen door miliciens op grond van de artt. 4 eu
6 van het Koninklijk besluit van 19 F e b r u a r i 1901 u". 61
(Rerue.il Militair bladz. 58) en wegens door aannemers van het
reinigen van goedereu voldane vergoeding voor verloren geraakte
voorwerpen werd vermindering van bezwaar aangevraagd op
art. 15 van het V l l l s t e hoofdstuk der Staats begrooting voor 191 '1.
De Algemeene Rekenkamer deelde aan den Minister van Oorlog
mede dat z\i die vermindering niet kon tot .stand b r e n g e n ,
omdat de bedragen te voldoen door miliciens die uitsluitend
nieuwe kleedingstukken wenschen t*- ontvangen volgens bovenvermeld art. 4 moesten worden gestort ten bate van 's Rijks
schatkist en dus moesten worden geboekt onder de middelen,
zoodat zij niet konden komen ten bate van het begrootingsa r t i k e l , waaruit de aanschaffing was bekostigd. Ter voorkoming
van onnoodige geldverplaatsing zou het bovendien wenschelijk
zijn geweest, dat de door de miliciens en aannemers verschuldigde bedragen niet waren overgestort bij den betaalmeester.
maar waren afgetrokken, wat betreft de betalingen door miliciens
van de uitgaven ten laste van art. 15 in de korpsafrekeningen
en door aannemers van bunne ten laste van a r t 16 te kwijten
declaratiën. Op administratieve wijze had dan de verlangde
boeking onder de middelen en de verrekening ten laste der
begrooting kunnen geschieden. De Kamer gaf den Minister in
overweging voortaan aldus te doen handelen.
De Minister antwoordde, dat bij Nota van Wijziging (Zitting
1902—1903 n". 2 , Y l l ï s t e hoofdstuk n°. 25) de omschrijving van
de artt. 16 en 17 van de ontwerp-begrooting voor het Departement van Oorlog dienst 1903 was aangevuld , ten einde de betaIfngen door miliciens op grond van de artikelen 4 en ti van het
Koninklijk besluit van 19 Februari 1901 en de vergoedingen
door aannemers, ter voorkoming van noodelooze geldverplaatsing,
ten bate dier artikelen te k u n n e n verrekenen. Boeking dier betaliugen onder de middelen achtte de Minister niet juist. Zij moesten
komen ten voordeele van de a r t i k e l e n , waaruit de goederen
waarvoor betaling of vergoeding plaats heeft zijn aangeschaft.
Dit was ook de bedoeling geweest bij het ontwerpen van het
Koninklijk besluit en nu aan de bewoordingen van artikel 4
door het college bezwaren daartegen werden o n t l e e n d , stelde
de Minister zich voor eene wijziging er van aan H a r e Majesteit
voor te dragen. Verder vroeg de Minister of de K a m e r zou kunnen
goedvinden, dat ook de door militairen vrijwillig gestorte gelden
en de inhoudingen op soldij, die thans langs een omweg ten
bate van het artikel voor kleeding en uitrusting werden gebracht
ter vermijding van geldverplaatsing en omslag, met de betalingen ingevolge de artikelen 4 eu 6 van het Koninklijk besluit
dadelijk werden afgetrokken van de uitgaven voor kleeding en
uitrusting in de korpsafrekeningen , in welk geval zulks van af
1 .laniiari 1903 zou kunnen geschieden.
De Algemeene Rekenkamer deed opmerken dat hare bedenking
tegen het boeken van bedragen ten voordeele van den betrokken
begrootingspost niet had gegolden de stortingen ingevolge artikel
6 . alleen die bedoeld in artikel 4 van het Koninklijk besluit
van 19 Februari 1901 n°. 61. Door de aanvulling van het begrootings-ontwerp voor 1903 verviel, zoo dit tot wet werd verh e v e n , ook dat bezwaar. Met de andere ter vereenvoudiging van
het beheer voorgestelde maatregelen kon zij zich zeer goed vereenigeD , maar zij wenschte daarmede niet geacht te worden in
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te stemmen met liet bestaan van tal van posten in ile begrooting
voor liet Departement van O o r l o g , die aftrek toelaten van
ontvangsten van allerlei aard ten voordeele van die artikelen.
Bij U w e r Majesteit* besluit van 30 December 1002 n°. 1 9 ,
werd o. a. het Koninklijk besluit van 19 Februari 1901 n°. 61
van toepassing verklaard op de in 190:5 in te lijven miliciens,
niet deze uitzondering dat de som, genoemd in art. 4 , niet ten
bate van 's Rijks schatkist zou worden g e s t o r t , maar worden
gebracht ten bate van het artikel van h e t V I H s t e hoofdstuk
der Staatsbegrooting, waaruit de kosten van aanschaffing en
aanmaak van kleeding en uitrusting voor onderofficieren en
soldaten worden gekweten.
Gebruik van vacautiekaarten

bij reizen.

I n het afgeloopen jaar werd eenige malen de bedenking g e maakt d a t bij het doen van reizen per Staatsspoor in het tijdvak
1 Juli—ultimo September 1901, geen vacautiekaarten waren
g e b r u i k t , hetgeen tot besparing van uitgaven zou hebben geleid.
De Minister van Oorlog aan wien die bedenking ook was
medegedeeld, berichtte dat by aanschrijving van 3 Augustus 1901
(Rerueil Militair 1901, bladz. 478) aan de autoriteiten van de
landmacht was kenbaar g e m a a k t , dat bij het doen van dienstreizen, indien zulks tot besparing van kosten aanleiding gaf,
rekening moest worden gehouden met de verkrijgbaarstelling
dier kaarten tot verminderd tarief. Vermits echter die aanschrijving eerst omstreeks half A u g u s t u s bij de korpsen van het leger
was o n t v a n g e n , was het vóór dat tijdstip niet bekend, dat zoo
mogelijk vacautiekaarten moesten worden gebruikt.
De Kamer antwoordde, dat het tot ieders onbeschreven verplichtingen behoort in 's Rijks dienst de noodige spaarzaamheid
te betrachten. Ook het Koninklijk besluit van 5 J a n u a r i 1884
(Staatsblad
n°. 4) huldigde o. a. in art. 22 dat beginsel. W a a r
nu de verkrijgbaarstelling van vacautiekaarten van algemeene
bekendheid w a s , behoefte geen voorschrift van den Minister te
worden afgewacht om ze te gebruiken. D i t stemde ook overeen
met bepaling n ° . 4 in de algemeene bepalingen van het tarief
voor het gewoon militair vervoer over de lynen in N e d e r l a n d ,
l u i d e n d e : „ Indien voor eenig vervoer lagere vrachtprijzen b e staan of in het vervolg vastgesteld worden dan in dit tarief zijn
opgenomen , dan zijn die lagere vrachtprijzen voor het militair
vervoer op dezelfde baanvakken en onder dezelfde voorwaarden
van toepassing."
De betrokken vorderingen werden d a a r n a tot verminderd
bedrag weder t e r verevening ingezonden.
Naar aanleiding van eeue ter verevening ontvangen vordering
wegens reis- en verblijfkosten van een inspecteur der registratie
en domeinen , vroeg de Algemeene Rekenkamer aan den Minister
van Financiën of het voor dien ambtenaar wel strikt noodzakelijk
was geweest voor sommige reizen steeds gebruik te maken van
een particulier vervoermiddel, waarvan de kosten f0,50 — eens
toen met tw^e paarden was gereden zells f 11,50 — bedroegen,
terwijl zijn ambtsvoorganger die reizen steeds had gedaan met
openbare middelen van vervoer en voor een klein gedeelte te
voet en dientengevolge nooit meer dan f 1,80 per reis had gedeclareerd.
De Minister deelde mede , dat reeds in 1895 machtiging was
verleend voor bedoelde reizen zoo noodig van een bijzonder vervoermiddel gebruik te maken en legde tevens over eeue nota
niet inlichtingen van den inspecteur. Deze betoogde d a t de
treinenloop in verband met zijne werkzaamheden niet toeliet de
reizen op de verlangde wijze te doen en voorts ter bereiking van
een der plaatsen van bestemming zou moeten worden gebruik
gemaakt van een omnibus , waarmede een fatsoenlijk man niet
kon rijden.
De Algemeene Rekenkamer achtte die bezwaren niet geheel
gegrond , althans niet ten opzichte van den omnibus, waarmede de
ambtsvoorganger van 'den inspecteur zich tevreden bad gesteld en
verzocht in kennis te mogen worden gesteld met het gevoelen
van den Minister, waarvan nog niet was gebleken. N a d a t Zijne
Excellentie had bevestigd d a t inderdaad met het oog op de
werkzaamheden van den betrokken ambtenaar het doen der
reizen met de openbare middelen van vervoer, zooals de besproken
o m n i b u s , groote bezwaren in h a d , ging zij tot de verevening
der vordering over.

Gebruik van bijzondere middelen van vervoer bij reizen.

Vergoeding voor reü- en verblijfkosten bij verplaatsing
Iring eener gemeente.
Toepassing van artikel 26 van het reistarief.

binnen den

H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen. 1903—1904.

N a a r aanleiding van door de Departementen van Binnenlandschc Zaken en W a t e r s t a a t , Handel en Nijverheid ter vereveniug ingezonden vorderingen wegens reis- en verblijfkosten
van ambtenaren van het toezicht over het lager onderwijs en
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hei reearttenükundig Staatstoezicht, kwam ia het afgeloopen
jaar wederom de vraag ter sprake (\) cf liet Koninklijk be iuil
van .", J a n u a r i 188-1 (Staatsblad n". 4) in elk geval uitsluit aans|>raak op vergoeding van reis- en verblijfkosten (regent ver-

plaatsingen binnen <ii- gemeente waarin de belanghebbende
woonplaats beeft. De Kamer, die Traag vroeger berettigend
beantwoord bobbende( had er evenwel herhaaldelijk in toegestemd,

dat in het belang van den dienst gemaakte kosten van verplaat-

lingen, waarvoor volgens hare opvatting geen vergoeding kon
worden genoten krachtens bet reistarief, werden gebraent ten
laste van het begrotingsartikel voor materieele uitgaven ten

behoeve van het hetrokken dienstvak en had den Minister van
W a t e r s t a a t bericht dat zij daarvoor ook nu wel termen aanwezig vond.
Door de hoofden van de heide genoemde Departementen werd
echter in het licht gesteld dat het niet toekennen van vergoeding
volgens het tarief voor dergelijke verplaatsingen leidde tot nadeel
van den d i e n s t , daar de behoorlijke uitoefening van het toezicht
er ernstig door werd helemmerd , vooral in uitgestrekte gemeenten
zooals bijv. in Friesland De Minister van Waterstaat deed daarenboven opmerken dat toch wel sprake mag zijn van ,dienstreizen",
waar de verplaatsingen van den belanghebbende zich hadden
uitgestrekt over afstanden van 20—05 K. M., ofschoon hij zich
niet had begeven buiten de uit niet minder dan 29 dorpen bestaande
gemeente zijner woonplaats.
De Kamer vond daarin aanleiding de zaak opnieuw in overweging te nemen. Deze leidde haar tot eene andere opvatting,
klaarblijkelijk meer in overeenstemming met hetgeen bij het
ontwerpen van het tarief in de bedoeling moet hebben gelegen,
daar niet kon worden ontkend dat de tot dusver aan artikel 11
gegeven toepassing niet zelden onbillijkheden ten gevolge had.
Zij richtte dientengevolge eene circulaire tot de hoofden der
Departementen van Algemeen B e s t u u r , inhoudende dat zij er
geen bezwaar meer tegen zou m a k e n , wanneer het recht op
vergoeding van reiskosten alleen afhankelijk werd gesteld van
den afstand tusschen de woonplaatsen, in de nieuwe opvatting
het onderdeel van de gemeente waarin de woning is gelegen,
en die der b e s t e m m i n g , zoodat verplaatsingen verder dan 5,5
K. M. steeds als reizen zouden worden beschouwd.
Tevens nam de Kamer deze gelegenheid te b a a t , om in a a n sluiting aan hare circulaire o. a. betreffende de toepassing van
artikel 20 van het reistarief, vermeld in haar verslag over 188-5 (2),
er op te wijzen dat de in dat artikel nedergelegde regel, waardoor de" kosten van eene reis die over meer dan een jaar loopt
worden gebracht ten laste van den dienst van het jaar waarin
de reis is volbracht, voortaan alleen door haar zou worden toetoegepast indien de kosten van de geheele reis gelijktijdig werden
gedeclareerd en ter verevening aangevraagd.
Langdurig verlof met behoud van daggeld of soldij,
van pensioen.

in afwachting

U i t de bijlagen tot aanvragen om décharge van een administrateur van een militair hospitaal bleek dat een kok bij dat
hospitaal op 1 J a n u a r i 1902 verlof had bekomen in afwachting
van pensioen, welk verlof aan het einde van het jaar nog steeds
voortduurde. Volgens de ter zake toepasselijke bepalingen (art. 55
van het Hospitaalreglement en art. 37 van het Reglement van
administratie bij de landmacht en van de voorschriften tot uitvoering van hetzelve) is aan zoodanig verlof behoud van vol
daggeld verbonden en kan het zonder machtiging van hoogere
autoriteit worden verleend.
De Algemeene Rekenkamer kon bezwaarlijk aannemen dat men
bij het ontwerpen van die bepalingen het oog zou hebben gehad
op het verleenen van zoo langdurige verloven als aan dien kok.
E r zou dan toch zeker niet bepaald zijn dat de Minister er niet
in behoefde te worden gekend. Zij vroeg den Minister van Oorlog
daarom te willen mededeeleu of hij van het verleenen van het
verlof had kennis gedragen ; welke de reden van de langen duur
was en of er bepalingen bestonden omtrent een maximum duur.
In antwoord op die vraag berichtte de Minister, dat bij K a b i netsaansehrijving van 20 April 1902 de inspecteurs der wapens
en chefs van dienstvakken waren uitgenoodigd, in afwachting
dat de toen aanhangige pensioenwet voor de landmacht zou in
werking t r e d e n , geen voordrachten in te zenden tot het op
pensioen stellen van officiereu, onderofficieren en m i n d e r e n ,
wier pensioen-vooruitzichten door de nieuwe wet werden verbeterd , dan alleen in die gevallen, waarin het door de belangen

(1) Confer. gedrukt verslag over 1885, bladz. 23-24.
(8) Gedrukt verslag over 1883, bladz. 9.
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vim diii dienst noodwendig gevorderd of door de betrokken
personen verlangd mocht worden. In rerband biermede waren
die autoriteiten nader gemachtigd, de onderofficieren en minderen,
die daartoe in de termen vielen , met verlof te /enden onder
behoud van soldij en in afwachting van pensioen, voor zooveel

hunne lichamelijke gesteldheid ben niet in staat stelde alsnog

tot liet

vervullen van cenig cmplo.vcmcnt te «orden gebezigd.

Onder hen wier vooruitzichten door de nieuwe wei /.ouden

worden verbeterd , behoorde ook bedoelde kok. Bepalingen
omtrent maximum duur \an dergelijke verloven - in gewone
Omstandigheden van korten duur
bestonden niet.

Daar de getroffen maatregel geheel strekte in het persoonlijk
belang van de betrokken militairen . was de Kamer van oordeel
dat zij aan liet verlof geen voordeelen moesten oiitleeiien hooger
dan het bedrag van liet hun eventueel toe te kennen pensioen.

De Kamer veracht den Minister opgaven daaromtrent te mogen

ontvangen , al de personen betreffende op wie 's Ministers mach-

tiging was toegepast, ten einde te kunnen beoordeelen of 's Rijks
geldelijk belang door die machtiging voldoende was behartigd.
Anders zou het wellicht overweging verdienen de verlofsinkomsten alsnog te herzien.
In denzelfden zin schreef de Kamer aan den Minister van
M a r i n e , nadat zij uit eene afrekening van het korps mariniers
had ontwaard . dat ook aan een sergeant der mariniers onder
gelijke omstandigheden van af 15 J u n i 1'JÜ2 verlof was verleend. (1) (Artikel 96 sub 2 . van het reglement van administratie
voor het korps mariniers aan den wal.) De Kamer deed daarbij
opmerken dat blijkens artikel SNi van het l i l d e hoofdstuk der
verordeningen voor 's Rijks werven , vastgesteld bij Koninklijk
besluit van 25 April 18'.M> n . 2'.', de mindere gefmpk)} eerden
en werklieden bij die werven: vrijgesteld van de verplichting
om te werken vóór het tijdstip dat bet hun toe te kennen pensioen ingaat of bij geneeskundig onderzoek ongeschikt bevonden,
in afwachting van pensioen hnlf'Uxm genieten, waaruit zij meende
te mogen afleiden dat tegen eene herziening van voornoemd
reglement van administratie in dien geest geen overwegende
bezwaren konden bestaan.
Onder opmerking dat de gevolgde handelwijze geheel in overeenstemniing was met de door de Regeering bij de behandeling
der militaire pensioenwetten gedane toezegging
(Ilniitleliwii'n
Eerste Kamer Staten-Generaal, vergadering 5 J u n i 1902,bladz.289,
2de kolom, bovenaan), deelden beide Ministers mede dat daardoor
aan den Staat geen hoogere uitgaven werden veroorzaakt, daar
de plaatsen van de met verlof zijnde militairen , niet werden aangevuld. De Minister van Oorlog voegde aan die mededeeling
t o e , dat zoolang de Pensioenwet van d e l a n d m a c h t 1902 n i e t was
ingevoerd, liet bedrag van het aan belanghebbenden , krachtens
die w e t . uit hoofde van lichaamsgebreken toe te kennen pensioen
niet kon worden vastgesteld en eene vergelijking tusschen dat
bedrag en hetgeen de niet verlof in afwachting van pensioen
zijnde militairen als soldij genieten dus niet mogelijk was.
N a d a t na ontvangst van die brieven bij Uwer Majesteits
besluit van i> Februari 1903(Statitsbl<td n°. 71), was bepaald dat
de Pensioenwetten voor de iee- en landmacht 1902 in werking
treden op 1 Maart 11103, gaf de Algemeene Rekenkamer aan de
Ministers van Oork g en van Marine te k e n n e n , dat zi| niet
verder zou aandringen op eene herziening van de verlofsinkomsteii
van in afwachting van pensioen met verlof zijnde militairen ,
noch o]) de verstrekking van gegevens waaruit zou moeten
blijken of en in hoeverre de genomen maatregel hoogere uitgaven voor den Staat ten gevolge had dan liet bedrag der eventueel aan de betrokken personen toe te kennen pensioenen. De
Kamer wees er evenwel op dat niet was weersproken de meening ,
dat die personen gedurende hun verlof geen hoogere inkomsten
behoorden te genieten dan bedoeld pensioensbedrag, dat toch
zeker bij benadering kon zijn berekend. Zonder dat daardoor aan
het bij de behandeling der Pensioenwetten ingenomen standpunt
zou zijn afbreuk gedaan, zou eene regeling van de verlofsinkoinsten
als door «Ie Kamer was aangegeven , en die toch moest worden
geacht aan de billijkheid te voldoen, meer bezuiniging hebben
medegebracht dan thans was verkregen.
Reis- en verblijfkosten
tijdelijke verblijf plaat*.
Gratificatie.

ter sake eener reis aangevangen uit eene

Ten vervolge op het vermelde in haar verslag over 1901 (2)
ter zake van het in niargiue vernielde onderwerp, zij hier aangeteekend dat de declaratie weder bij haar inkwam verminderd
(1) Vergelijk Memorie van Antwoord Vide hoofdstuk dèr Staatsbegrooting
voor 1903, Gedrukte Stukken, Zitting 1902—1903, 2 , n". 36 ad art. 72.
(2) Gedrukt verslag over 1901 , bladz. 23.
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met het bedrag der bestreden kosten. B\j Koninklijk besluit
van 31 December 1901 n°. 121 werd evenwel eene schadeloosstelling tot gelijk bedrag aan den belanghebbende toegekend
ten laste van art. 243 van het IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting dienst 1901 , die werd uitbetaald bij hetzelfde bevelschrift als de in de declaratie begrepen reis- en verblijfkosten,
waartegen geen bedenking was gerezen. Die schadeloosstelling
strekte dus klaarblijkelijk tot vergoeding van het geschrapte
bedrag. Dit werd trouwens erkend in eene k a n t t e e k e n i n g van
den Minister van W a t e r s t a a t , Handel en Nijverheid op bladzijde
23 van het gedrukt verslag der Algemeene Rekenkamer over 1901.
Commissieloon aan consulaire

ambtenaren.

Ofschoon blijkens art. 12 van het reglement voor de N e d e r laudsche consulaire a m b t e n a r e n , vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 J u n i 1874 (Staatsblad
n°. 74) en art. 17 van het
reglement voor de consuls in de zeehavens van 1840 (te vinden
bladzijde 198, 4—G der bijlagen tot de Handelingen van de 2de
Kamer der Staten-Generaal, 1850—1851), het bewijzen van
diensten aan de in h u n ressort komende Nederlandsehe Oorlogsschepen steeds behoord heeft tot de ambtsbemoeiingen der consuls,
heeft tevens altijd de regel gegolden de consuls voor h u n n e
Sedert werd , in overleg met den Minister van Marine , aan werkzaamheden ter zake van leveringen aan die schepen te
de Algemeene Rekenkamer medegedeeld, dat het Koninklijk remunereeren bij wijze van commissieloon onverschillig of zij bebesluit van 12 J a n u a r i 1816 n". 7 1 . bij beschikking van den zoldigd zijn of niet. (1) Dit laatste werd indertijd medegedeeld
Minister van Marine van 8 Maart' 1848, B n°. 9 3 , is vervallen door den Minister van Buitenlandsche Zaken in eene briefverklaard , nadat bij Koninklijk besluit van 28 December 1847 wisseling in het kort vermeld in het jaarverslag der Algemeene
n°. 5 5 , eene „ Instructie voor de Commandeerende Officieren Rekenkamer 1852. (2)
van Zijner Majesteits schepen en vaartuigen van Oorlog" was
Uit die correspondentie bleek mede , dat de uitkeering van
vastgesteld, waarbij in art. 81 bepalingen waren opgenomen
omtrent het genot van commissieloon door consuls. afwijkende het commissieloon destijds berustte op het Koninklijk besluit
van de bij het Koninklijk besluit van 12 J a n u a r i 1816 n°. 74, van 12 J a n u a r i 1810 n". 7^t, bepalende omtrent de r e m u neratie aan de consuls en andere geaccrediteerde agenten
bepaalde voorschriften.
van het Rijk toe te kennen bij wijze van provisie of commissie
Dat artikel luidde als v o l g t :
op de behoeften, welke zij aan 's landt schepen en vaartuigen
„In gewone omstandigheden en bij eene geregelde behandeling
van Oorlog bij derzelver verblijf in buitenlandsche havens
der zaken zal de commandeerende officier geen bedenkingen
bezorgen, dat h u n voor h u n n e werkzaamheden ten dienste dier
maken , wanneer de consul in deszelfs generale rekening voor
schepen en vaartuigen zal worden goedgedaan eene commissie
zicli zelven heeft opgebracht, de commissie van twee percent over
van niet minder dan een half en niet meer dan 2 p e r c e n t ,
het bedrag der uitgaven.
zullende het bedrag in elk bijzonder geval door den Minister
Bijaldien echter de uitgaven meer beloopen dan eene som van Marine worden geregeld. Reserveerende de K o n i n g zich de
van f 20 000 en ook in het geval de aard der uitgaven en werk- uoodige bepalingen te maken, wanneer in buitengewone gevallen
zaamheden eene hoogere belooning van den consul ten gevolge eene hoogere commissie dan 2 pet. geacht moest worden te compekoude h e b b e n , zal het commissieloon nader door het gouverne- teeren of wanneer de belooning zich zou uitstrekken over uitment worden b e p a a l d " : en wordt nagenoeg onveranderd aan- g a v e n . meer dan f 20 000 bedragende.
getroffen in de Instructiën voor commandeerende officieren, die
Bij de Kamer was evenwel de vraag gerezen of dat besluit
achtereenvolgens bij Koninklijke besluiten van 6 April 1862 n°. 27,
22 J a n u a r i 1871 n". 11 en 27 Juli 1883 n°. 10 worden bekrachtigd n o g van kracht was en zoo neen , wanneer het dan was i n g e trokken en door welke bepalingen het was vervangen. Gaandeweg
(respectievelijk art. 8 3 , 209 en 236 dier instructiën.)
was toch gebleken, dat er niet de hand aan werd g e h o u d e n ,
A r t . 236 (ier Instructie vau 1883 werd bij Koninklijk besluit
laatstelijk uit art. 270 van de Instructie voor de commandeerende
van 26 J a n u a r i 1888 n°. 16 gewijzigd, en later bij Koninklijk
officieren van de oorlogsschepen, vastgesteld bij Koninklijk
besluit van 16 December 1892 n°. 25 aangevuld, en bleef in
besluit van 28 J u l i 1896 n°. 4 9 , volgens welk artikel
dien g e w n a g d e n vorm behouden in de instructie welke die van
een consulair ambtenaar voor eene uitgaaf van minder dan
1S*:{ v e r v i n g , en bij Koninklijk besluit van 28 J u l i 1896 n°. 49
f 2(1000 steeds 2 pet. commissieloon zou mogen in r e k e n i n g
werd goedgekeurd (art. 270) doch m e t toevoeging van het
brengen en voor hoogere uitgaven een daarin eveneens vermeld
minimum-bedrag commissieloon, waarop de consul aanspraak kan
percentage. (3) De instructies van de commandanten der oorlogm a k e n , bijaldien de uitgaven een bedrag van f 2 0 000 overschepen schenen dus niet in overeenstemming met het Koninklijk
schrijden.
besluit van 1816, terwijl moeilijk was aan te nemen dat het besluit
Blijkt derhalve u i t het voorafgaande, dat het Koninklijk besluit van 1816 stilzwijgend zou zijn vervallen door die bij latere
van 12 J a n u a r i 1816 n°. 74 voor zooveel het Departement van Koninklijke besluiten gegeven instructiën.
Marine betreft sedert 55 jaren als vervallen is verklaard, zij het
Afgescheiden van het voorgaande had nog inzonderheid de
niet door uitdrukkelijke intrekking bij Koninklijk besluit, toch
wil het den Minister van Marine en ook mij voorkomen, dat er aandacht van de Algemeene Rekenkamer getrokken het op voorthans geene aanleiding meer bestaat, die intrekking nog aan de dracht van de Ministers van Marine en Buitenlandsche Zaken
genomen Koninklijk besluit van 4 J a n u a r i 1902 n°. 26. Daarbij
Koningin voor te stellen.
(1) Confer. art. 27 van het Koninklijk besluit van 27 Juni 1874 (Staa!sblatl n«. 74).
(2) Gedrukte verslag over 1852, bladz. 8.
(3) Dit art. 270 luidt: „Wegens gedane aankoopen , werkzaamheden en
diensten ten behoeve van het schip, mag de consulaire ambtenaar voor het
bedrag der uitgaven voor zich zelven het navolgende commissieloon in rekening
brengen als:
wegens een bedrag van :
minder dan
f 20 000 = 2 percent.
f 20 000 = tot bineden
50 000 = l'/4 „
doch minstens f 400.
50 000 BS „
„
75 000 = IV, „
„
875.
n
75 000 = „
„
100 000 = VU „
„
„
1125.
100 000 = „ en daarboven
1
„
,
„
1250.
• ielijk bedrag mag de consulaire ambtenaar in rekening brengen, die, koopman of lid eener handelsflrma zijnde , zelf de leveringen doet of de werkzaamheden en diensten verricht.
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Verslag der A l g e m e e n e R e k e n k a m e r nopens h a r e werkzaamheden over liet j a a r 1902.

Met betrekking tot lift tweede punt vim baar opgemeld
schrijven, nl. de toekenning vim commissieloon BUI den consul
te Port-Kaid en den araarnemenden consul te dier plaatse, zij
«Ie opmerking veroorloofd, dat in den eiseh tot schadevergoeding

werden de consul en de waarnemende consul t e Port-Saïd schadeloos gesteld voor het gemis van commissieloon . waarop zij wegens
hunne diensten in zake de procedure betreffende de aanvaring
van het pantserdekschip Gelderland door het Kngelsche stoomschip
gesteld aan de recderij van liet Kngelsche stoomschip Pe.lerston PetersUm nabij l'ort-Saïd op IK December 1900 aanspraak hadden
een bedrag van t' 1236,89' was begrepen. wegens commissieloon kunnen maken , bijaldien die procedure in Egypte Wa e gevoerd
geworden en van welk genot zij door de bier té lande tot stand
aan de consulaire ambtenaren , die door hunne voortvarendheid
gekomen minnelijke schikking verstoken bieren . met bepaling
en onvermoeide zorgen , die •/.'() ter zake aan de belangen van liet
liet bedrag hunner schadeloosstelling zou worden gekweten
gouvernement wijdde, zulk een belangrijk aandeel hebben gehad dat
uit de door de reederij van dw Peterston betaalde vergoeding,
in den gunstigen afloop dier aangelegenheid. W a a r zij toch, bij bij tic toekennning van die schadeloosstelling scheen de grondslag
het voeren eener procedure in E g y p t e met hare wisselvallige voor de remuneratie aangenomen bij het Koninklijk besluit van
kansen op toewijzing van de eisenen van hetNederlandscheGouveT" 1H10 geheel ter zijde te zijn gesteld.
nement aanspraak hadden kunnen maken o p behoorlijke schadeI n de onzekerheid omtrent de thans geldende regeling der
loosstelling voor hunne diensten , daar mag het zeker wèl verconsulaire
commisaieloonen had de Kamer tot duarer geen termen
diend heeten hun het commissieloon niet te onthouden waarop
zij bij behandeling der zaak in E g y p t e aanspraak konden maken, gevonden tot het maken van b e d e n k i n g , maar zij schreef aan
nu bij minnelijke schikking de zaak bier te lande werd beëindigd den Ministervan Buitenlandsche Zaken op bovenvermelde gronden
en in de schadevergoeding ad f 58 104 een bedrag aan commissie- er prijs op te stellen door Zijne Excellentie op voldoende wijze
loon was begrepen, dat het bedrag van f 875 toegekend bij te worden op de hoogte gebracht van de bepalingen , waaraan
zij voortaan de verevening dier loonen zou hebben te toetsen.
Koninklijk besluit van 4 J a n u a r i 1002, n". 2<> overtreft.
Bij de vaststelling van dit verslag was dit schrijven nog on(Minister van Buitenlandsche Zaken.)
beantwoord gebleven.
Art. 28 b.
Voldoening van hel aandeel van Nederland in de kosten ran hel
Internationaal Bureau run het Hof van Arbitrage.

Betalingsstuk

opgemaakt tol een onjuist bedrag.

Reilaelie van contracten. Aanncmingssom

tot een maximum

Onderzoek der bewijsstukken Int de vorderingen.

De Algemeene Rekenkamer o n t v i n g ter verevening eene a a n vraag van betaling ten laste van artikel 20 M* van het l i l d e
hoofdstuk der Staatsbegrooting dienst 1900', ter voldoening van
het Internationaal Bureau van het Permanente Hof van Arbitrage,
ingesteld krachtens art. 22 van het v e r d r a g , goedgekeurd bij
de wet van 0 April 1000 (Staatsblad n". 54).
De Kamer verzocht den Minister van Buitenlandsche Zaken
haar de noodige gegevens te willen verstrekken ter beoordeeling
in verband met art. 20 van dat v e r d r a g , van de juistheid van
de ter verevening aangevraagde som. Daar de aanvraag van betaling was gesteld ten name van den Minister van Buitenlandache Zaken vroeg zij' tevens of, ter voorkoming van onnoodige geldverplaatsing, de voldoening niet zou kunnen geschieden
door eene aanvraag van betaling ten behoeve van de Generale
Thesaurie , om te worden geboekt ten bate van de r e k e n i n g .
bij het Departement van Financiën geopend ten name van den
voorzitter van den Permanenten Raad van Beheer, bedoeld in
art. 28 van het verdrag, i. e. den Minister van Buiteulandsche
Zaken. (1)
Onder overlegging van een exemplaar van een staat, houdende
opgaaf van het bedrag door iedere mogendheid te storten wegens
uitgaven van meergenoemd internationaal bureau over 11)00.
zond de Minister, na gepleegd overleg met zijnen ambtgenoot
van Financiën , ter vervanging van de vorige aanvraag tevens
in eene aanvraag van betaling opgemaakt als boven omschreven
IS. De Kamer g i n g tot verevening daarvan over.
Blijkens eene door het Departement van Oorlog ingezonden
overeenkomst, was het daarin bedoelde werk niet gegund aan
den laagsten inschrijver bij de eerste aanbesteding voor t 9717.
maar bij herbesteding toegewezen aan een anderen aannemer
voor f 0240.
H e t betalingstuk ten behoeve van dien a a n n e m e r , voor den
eersten termijn , was desniettemin opgemaakt naar reden van
eene aanneniingsoni van f 9717.
N a d a t de Kamer het Departement van Oorlog daarop had
g e w e z e n , ontving zij eene aanvraag van betaling tot verminderd
b e d r a g , tot verevening waarvan zij overging.

bedrag.

Bij contract goedgekeurd door den Minister van Oorlog, had
een aannemer zich verbonden tot het doen van eenige leveringen
en verrichtingen ten behoeve van de practische oefeningen der
artillerie, tegen betaling van eene som van hoogstens f 1084.
Den aannemer werd dit bedrag uitbetaald. Er werden echter
geen bewijsstukken overgelegd waaruit bleek dat hem het maximum bedrag toekwam.
T e r opheffing dezer b e d e n k i n g , welke aan den Minister van
Oorlog werd medegedeeld . werd overgelegd eene opgaaf, houdende specificatie van de werkzaamheden , voor het totaal bedrag
van f 1684.

(1) ConlVr. gedrukt verslag over 1901 , bkidz. 8 ca 0.
H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen. 1903—1904.
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Op grond van die specificatie werd liet betalingsstuk in uitgaaf
geleden. De Kamer deelde evenwel aan den Minister mede dat

zij betwijfelde of het in 'i Rijks geldelijk belang wenschelijk is
in overeenkomsten betreffende leveringen of werkzaamheden,
waarvan de hoeveelheid of de omvang vooraf niet met juistheid
kan worden he|>aald , een maximum bedrag als aaimeiniugssom
te noemen zonder bepalingen van de uitvoering waarvan het in
rekening brengen van het maximum bedrag afhankelijk is. Het
doen uitvoeren van de werkzaamheden tegen eenheidsprijzen
scheen dan verkieslijk, desnoods, indien opdrij ving werd gevreesd,
met bediug dat in geen geval meer dan een maximum bedrag
zou worden voldaan.
De Minister deed haar de toezegging dat in den vervolge met
deze opmerkingen rekening zou worden gehouden.
/Too,7 aamal uren besteed aan
Inrichting

van bewijsstukken.

taratiêti.

Volgens de bij eene aanvraag van betaling gevoegde (iuitantiën van eeltige d e s k u n d i g e n , die ingevolge art. 28 der wet van
20 April 181*5 {Staatsblad
n". 54) den Raad van beroep voor de
invoerrechten hadden voorgelicht, was besteed :
voor het bepalen van de waarde van een keriniswageu door
een deskundige op twee dagen 35 u r e n ;
als voren van een piano door een deskundige op één dag 18
uren;
als voren van manufacturen enz. door een deskundigen op één
dag 18 uren of twee andere dagen 10 en 25 uren.
H e t is wel is waar niet onmogelijk dat iemand op één dag 16
en 18 uren werkzaam zij . maar in de omstandigheid dat over
één etmaal zelfs 25 uren arbeid wtrden berekend, vond de Kamer
aanleiding den Minister van Financiën eenige toelichting te verzoeken , te meer daar zij zich niet goed kon voorstellen dat voor
het taxeeren van een piano 18 en van een kerm is wagen 35 uren
noodig '.ouden zijn. Verder gaf zij in overweging voortaan in de
declaratiën van alle deskundigen , wier voorlichting door eene
commissie van btoordeeling of door den Raad van beroep was
gevraagd, te doen vermelden niet alleen het totaal aantal uren,
maar ook de uren zelve, waarop de expertise was gedaan , zooals
reedt geschiedde in de declaratiën van d e s k u n d i g e n , werkzaam
geweest voor de commissie van beoordeeling in Gelderland.
De Minister deed de aanvraag van betaling wederom aan de
Kamer ter verevening toekomen, onder overlegging van een
schrijven van den voorzitter van den Raad van beroep. Deze
berichtte dat de beide eerste deskundigen, zich uit hunne woonplaats Amsterdam hadden moeten begeven naar Middelburg en
BoeendaaL Daar een dergelyke deskundigen vacatiegeld was
toegekend overeenkomstig de artikelen 61 en 63 van het tarief
van justitiekosten en salarissen in burgerlijke z a k e n , m o e s t i n gevolge laatstgenoemd artikel in deze ook vacatiegeld worden
toegeschat voor den tijd tot de heen- en terugreis benoodigd
geweest, onverminderd het vacatiegeld hun toekomende voor den
tijd aan de werkzaamheden besteed voor den aanvang en na den
afloop der reis. Daardoor liet zich bet groote aantal uren verklaren. In de declaratie van den in de derde plaats genoemden
deskundige was een fout geslopen. De werkzaamheden waarvoor
onder één datum 25 uren waren uitgetrokken, waren gedeeltelijk
den volgenden dag verricht. Naar aanleiding van het verzoek
tot wijziging van de inrichting der declaratiën vau de deskund i g e n , meende de Minister, dat het voldoende was enkel te
vernielden het totaal aantal uren aan de werkzaamheden besteed,
casu <iuo met inbegrip van den tijd tot de heen- en terugreis
henoodigd , daar alleen de voorzitters , met de toeschatting van
het vacatiegeld belast, 'de juistheid van de opgaven kunnen beoordeelen. en afzonderlijke vermelding van bet aantal uren aan de
expertise besteed . toch geen invloed heeft op het toe te schatten
bedrag.
De Kamer ging daarop over tot de verevening van de aanvraag van betaling. Zjj deelde evenwel aan den Minister mede
dat zij. na aftrek van 9 <i 10 uur voor den d u u r der reis naar
Middelburg en t e r u g en van 6 a 7 uur voor de reis naar Rosendaal
en terug pi.m. 26 u u r voor het schatten van een kermiswagen
en pi. m. 12 u u r voor een piano hoog bleef achten. Overigens
kon zij niet deden in het gevoelen dat de bloote vermelding
van het totaal aantal uren in de declaratiën voldoende zou zijn.
Volgens de artt. 61 en 68 van het toepasselijk verklaarde tarief
van justitiekosten moet vacatiegeld worden toegelegd voor
den tijd aan de opgedragen werkzaamheden besteed en voor de
heen* en terugreis benoodigd geweest. Daarbij mag dus bijv. niet
in aanmerking komen de tijd besteed voor het gebruiken van
voedsel. Bij de gebrekkige inrichting der declaratiën kon de
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Kamer tot nog toe niet beoordcelen of dit al dan niet geschiedde
Kvc'iiniin of aan een deskundige die meer dan ééne coinmi*-ii»

van beoordeeling of eene oommieiie en den Rund van beroep
bad voorgelicht, niet ten onrechte over hetzelfde tijdvak tweemaal
vacatiegeld was toegfleohati Daar art. 28 der wet van 5 October
1841 (Staatsblad
n . 40) aan de Algemeene Rekenkamer de
beslissing overlaat omtrent de deugdelijkheid der aan baar over
te leggen bewijsstukken gaf /.ij ten slotte aan den Minister te
kennen wat zij na de gevoerde correspondentie tot eene behoorlijke uitoefening harer controle noodlg achtte. De Kamer vertrouwde dut de Minister in dien zin voorschriften zou willen

geren.
Korten tijd daarna ontving zij afschrift van een aan de directeurs der directe belastingen , enz. en aan den voorzitter van
den Raad van beroep gericht schrijven , met eene model-declar a t i e . waaruit bleek dat aan haar verhingen was. voldaan.
Kosten van eene commissie van advies in zake on geschil mei ten
aannemer.

'

Volgens de gj? 405 en 49l> der Algemeene Voorwaarden voor
' ' uitvoering en het onderhond van werken onder beheer van
bet Departement van W a t e r s t a a t , Handel en Nijverheid van
189"), gewijzigd bij beschikking van 12 Mei 1899 litt. F . ufdeeling
W a t e r s t a a t . 3de onderafdeeling B , heeft b(j geschil over in
S 495 omschreven gevallen , de aannemer het recht te vorderen
dat het advies van eene commissie van drie leden worde i n gewonnen. Het advies is voor bet Rijken den aannemer bindend.
Verder bepaalt S 497: . I n het advies der commissie wordt uungewezen welk bedrag aan kosten . met inbegrip van verschotten ,
honorarium . reis- en verblijfkosten is te betalen en door wien.
Daarbij zal bet aandeel der kosten geregeld worden naar de
mate waarin partijen geheel of gedeeltelijk in het ongelijk zijn
gestald. De e n z . "
Door den aannemer van het maken van een tramweghaven aan
den rechteroever van het Hollandsche diep met bijkomende
w e r k e n . in de gemeente N u m a n s d o r p , was het inwinnen van
het advies van znlk eene commissie gevorderd in een geschil
over zijne aansprakelijkheid voor de herstelling van schade —
eene verzakking -~ bij de uitvoering van het werk ontstaan
(S 475, 1ste en 2de lid, der Algemeene Voorwaarden). Volgens
de slotsom van het advies, onderteekend door de meerderheid
van de commissie, was de commissie van oordeel . d a t w a a r d e
aannemer in gebreke is gebleven aan te toonen dat hier waren
buitengewone omstandigheden onafhankelijk van zyn w i l , i n i t s dien ingevolge de eerste alinea van $ 475 der Algemeene Voorwaarden de schade blijft voor rekening des aannemers". Nog werd
in het advies bepaald , dat bet geheele bedrag ad f 600 van de
kosten der commissie was te betalen door het Rijk. H e t derde
lid der commissie had wegens verschil van gevoelen niet zijne
medeleden een zelfstandig rapport ingezonden , waarin hij tot
de conclusie kwam dat de besteder, behalve de kosten der commissie van advies, ook die van de herstelling der schade moest
dragen.
De Algemeene Rekenkamer maakte bezwaar de kosten van de
commissie van advies te verevenen, omdat in het advies van de
commissie, onderteekend door de meerderheid harer leden ,
de aannemer was in het ongelijk gesteld , doch desniettemin de
commissie, met afwijking van hare bevoegdheid. de kosten
geheel had gebracht ten laste van het Rijk.
Die bedenking werd door den Minister van W a t e r s t a a t , Handel
en Nijverheid ter kennis gebracht van tic commissie. Onder toezending van een uittreksel van een van de meerderheid der
commissie daarop ontvangen schrijven, meende Zijne Excellentie
echter te moeten doen opmerken , dat, hoe men ook dacht over
het advies der commissie. d i t . ook wat de knstenverdeeling
betreft, bindend was TOOT partijen ingevolge het bepaalde in het
voorlaatste lid van 3 4!'"> der Algemeene Voorwaarden.
Het uittreksel uit het schrijven van de commissie behelsde
in hoofdzaak het volgende: In eene bijeenkomst der eommissie was gebleken dat bij de aanwijzing der w e r k e n , op
een door den aannemer gedane vraag of en in hoeverre schade
bij mogelijke verzakking ontstaan, ten laste van den aannemer
zou worden g e b r a c h t , door den ingenieur in zeer algemeene termen
was te kennen gegeven dat in een zoodanig geval tot verkrijging
van vergoeding van het l\ijk op zijne medewerking krui worden
gerekend. Blijkens de bij behandeling van bet geschil ter inzage

( 1

ontvangen stokken was dan ook door dien ambtenaar OTorccnkomstig zijne
echter slechts
]ijkt' waarde,
geen melding
deeltelijk ook

toezegging geadviseerd. Die toezegging drukte
zijn subjectief gevoelen uit en had ook geen \verkeaangezien daarvan in den staat van aanwijzing
werd gemaakt. Ofschoon de aannemer dat gewel zoo zou hebben o p g e v a t , móést uit zijne
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mededeelingen toch wel worden opgemaakt dat hij haar niet
als geheel

waardeloos

beschouwde. De commissie had daarom

vermeend in haar advies er rekening mede te moeten bonden
en beslist dat liet Rijk in deze de kosten van advies geheel nioest

betalen.
De algemeene Rekenkamer verevende daarop de vorderingen
van de leden der commissie van advies, op grond van de overweging dat rolgeni de Algemeens Voorwaarden het advies voor
het Kijk en den aannemer bindend is.
Inklaiiiiiiitn

vim oph-vniin

op tleclttintièii.

Bene declartie wegen* leTeringen ten behoeve van 's R|jks
Munt was alleen voorzien van eene verklaring van den Muntmeester dat zij tot het aangedreven bedrag waa gezien en goed*

gekeurd. De Algeraeene Hekenkamer maakte beswaar tegen de
verevening der uitgaaf, omdat de verklaring ontbrak dat de
leveringen naar belmoren hadden plaats gehad.
De Minister van Financiën zond d e stukken ongewijzigd weder
in en berichtte dat naar de meening van den Muntmeester het
goedkeuren en ter betaling aanbieden insluit, dat het in de deela*
ratie vermelde naar behooren is ontvangen en daarom eene nadere
verklaring overbodig was.
De Algeraeene Rekenkamer meende in het onderhavige g e v a l ,
na de mededeelingen van den Muntmeester, die ook de nadere
verklaring zou moeten afgeven, wel te kunnen aannemen dat
de levering werkelijk had plaats gehad en verevende op dien
grond de vordering. Zij deelde echter overigens geenszins in
diens meening. Het is niet voldoende dat het bewijs van de
deugdelijkheid eener vordering, noodig ten hehoeve van de
Verevening, uit eene verklaring en verdere omstandigheden kan
worden afgeleid. De Kamer kan in het algemeen dit bewys
putten uit op de declartiën door de hevoegde autoriteit te stellen
verklaringen, afgegeven in stellige bewoordingen, die allen
twijfel uitsluiten. Zij verzocht daarom den Minister dit in het
vervolg te willen doen in acht nemen.
Nauwkeurigheid

MM verklaringen va» opltvtHttQ,

.
•

Watergebruik

in een Landsgebouii:

«

Volgens eene overeenkomst voor den bouw van een atoom*
loodsvaartuig ten behoeve van het Departement van M a r i n e ,
bleef de fabrikant gedurende zes maanden na de indienststelling
aansprakelijk voor alle gebreken die aan het door hem geleverde
mochten o n t s t a a n , uitgezonderd die welke aan overmacht of
schuld van de opvarenden te wijten waren.
De Minister van Marine berichtte aan de Algemeene Rekenkamer, dat in eene declaratie, welke der Kamer ter verevening
zou worden toegezonden , een bedrag voorkwam van f 127,70
aan herstellingskosten aan dat v a a r t u i g , die op grond van
bovenvermelde contractsbepaling door den aannemer moesten
worden vergoed , omdat de herstellingen een gevolg waren van
slechte materialen. Voor het reeds gestorte bedrag zou vermindering van bezwaar worden aangevraagd. Dit geschiedde
ook met het bedrag van nog eene storting groot f 15,70, eveneens
wegens herstellingen aan het stoomloodsvaartuig.
Toen nu later de verevening werd aangevraagd van den
laatsten termijn van betaling, verschuldigd na afloop der garantie,
trok het de 'aandacht van de Kamer dat op de declaratie door
den directeur van scheepsbouw en den chef van het bureau
stoomwezen bij het Departement van Marine werd verklaard
dat „ geene gebreken zijn ontstaan ten gevolge van slechte bewerkiug of opstelling", welke verklaring niet in overeenstemming
was met de aanleiding tot de plaats gehad hebbende stortingen.
Ofschoon de Kamer termen vond tot verevening van den
garantieterinijn over te g a a n , deed zij den Minister opmerken ,
dat zij alleen uit de verklaringen van de bevoegde autoriteiten zich
de overtuiging kan versebatfeu of werkelijk recht is verkregen
op betaling van het aangevraagde bedrag en die verklaringen
daarom behoorden te worden afgegeven geheel overeenkomstig
de werkelijkheid en in ondubbelzinnige bewoordingen. Zy verzocht dat dit in het vervolg bij bet afgeven van verklaringen
van oplevering zou worden in acht genomen.
In haar verslag over 1900 (1) maakte de Kamer melding van
het groote waterverbruik in het hypotheekkantoor te 's Gravenhage gedurende liet tweede halfjaar 1899. Het bedroeg in het
3de kwartaal 755 M:!. en in het 4de kwartaal 723 M 3 .
Over 1900, toen hare opmerking nog weinig of geen invloed
kou hebben uitgeoefend, bedroeg het waterverbruik nog 2706 M \
Daarentegen bedroeg het in 1901 in het geheel 1358 M l , waarvan in het 3de kwartaal 154 M \ en in het 4de kwartaal 195 M \
(1) Gedrukt verslag over 1900, blaüz. 59.
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nope is hare werkzaamheden over liet j a a r 1902.

Juslilu:

Volgens eene overeenkomst wegens levering van geweven
stollen voor den arbeid in gevangenissen en aanverwant»' ge-

ttichten, moest o. a. geleverd worden ooOuo M. blonk linnen
in partijen van minstens 2000 M. per week van 1 Maart 1908
af: de eerste partij dus voor of op 7 Maart, d. a. v. Art. 14 dei-

toepasselijke Algemeens Voorwaarden luidde: . Indien op de tüd~
«tippen van levering of berlerering, niet naar genoegen, niet
of slechts gedeeltelijk W geleverd HU de aanneiner, te rekenen
van af liet. tijdstip waarop de levering oorspronkelijk behoorde

te bobben plaats gehad. tot MUI het tijdstip waarop de levering
naar genoegen u meebied . of aankoop heeft plaats gebad , boete
verschuldigd rijn. Deae boete zal bedragen enz/'
De eerste vordering, op do overeenkomst gegrond / die bij de

Kamer inkwam, betrof de levering van 14:tfi,ti M. op 25 Maart 1902.
De Kamer moest aannemen dat die hoeveelheid een deel was van
de eerste partij van 2000 M.. te leveren vóór of o p 7 Maart. Op
de declaratie werd verklaard dat de levering op tijd was aangeboden . afgekeurd was geworden en als nieuwe termijn waarop
de leveringen moesten a a n v a n g e n , 1 April 1902 was gesteld,
waaraan was voldaan, l'it het vermelde feit der afkeuring volgde
dat de levering oorspronkelijk niet naar genoegen had plaats
g e h a d , zoodat boete was verschuldigd, welke evenwel niet wa.s
ingehouden. De Kamer difficulteerde daarom in de verevening
der vordering.
Ter beantwoording der bedenking werd door den Minister
van Justitie overgelegd een schrijven van het betrokken college
van regenten. Dit behelsde dat de aannemer reeds in Februari
blank linnen ter levering had aangeboden . hetwelk toen was
afgekeurd en dat ter vervanging van het afgekeurde op grond
van artikel 11 (1) der Algemeene Voorwaarden eene maand uitstel
was verleend . /.oodat de wekelijksche leveringen van 2000 M.
niet op l Maart maar op 1 April moesten aanvangen. Op 27
Maart waren 1430,6 M. ontvangen en goedgekeurd en artikel 14
der Algemeene Voorwaarden behoefde toen niet toegepast te
worden , omdat de levering vóór het verstrijken van den nieuwen
termijn en dus tijdig was geschied.
De Algemeene Rekenkamer trof in dat schrijven niet aan eene
wederlegging van hare o p m e r k i n g , dat blijkens de afkeuring
de levering oorspronkelijk niet naar genoegen was geschied en deswege mitsdien boete verschuldigd was. Het college van regenten
was blijkbaar van oordeel dat. in geval van afkeuring artikel 11
liet eenige toepasselijke artikel was en de eenige te nemen maatregel, dan was het vaststellen van een nieuwen leveringstermijn
voor de afgekeurde en daaropvolgende partijen. Zoodanige op-v
v a t t i n g strookte echter weinig met de bepalingen van het reeds
aangehaalde artikel 14 Algemeene Voorwaarden, dat, indien op
de tijdstippen van levering of herlevering niet . n a a r g e n o e g e n '
is geleverd, boete verschuldigd is en wel van af het tijdstip
waarop de levering .oorspronkelijk'' behoorde te hebben plaats
gehad tot aan het tijdstip waarop zij naar genoegen is geschied.
Hij levering niet naar genoegen , met andere woorden bij afkeuring, moest dus boete worden ingehouden. In de opvatting
van het college van regenten zou een leverancier die voorziet
niet tijdig te kunnen leveren , de boete kunnen ontloopen en tijd
winnen door gansch andere goederen te leveren, met de wetenschap dat zij zouden worden afgekeurd. Het was niet aannemelijk
dat eene o p v a t t i n g , die zulke gevolgen kon h e b b e n , de juiste
was. De bedoeling van art. 11 kon niet anders zijn dan o m , tenzij
onmiddellijk aanschaffing n o o d i g i a , nog gedurende eenigen tijd
gelegenheid te geven tot v e r v a n g i n g , alvorens tot aanschaffing
lui derden wordt overgegaan. Voorts handelde art. 1] alleen over
de afgekeurde goederen en worden dan het voor de vervanging
gestelde tijdsverloop dus geen volgende leveringstermijnen verjen gd.
Blijkens het antwoord van den Minister stemde evenwel de
u i t l e g g i n g , door het college van regenten aan de Algemeene
Voorwaarden gegeven, overeen met de bedoeling . die bij de aanbesteding had voorgezeten en had opschuiviug van een termijn
voor eene regelmatig voort te zetten levering naar het algemeen
gehuldigde beginsel en uit den aard der zaak opschuiving van
volgende termijnen ten gevolge. In dien geest waren de onderscheidene gestichtsbestiiren geïnstrueerd, waren bij herhaling de
bepalingen der Algemeene Voorwaarden toegepast, en op die nit-

(li Art. 11 luidt: „Ter vervanging van de afgekeurde g.iederen doo
artikelen die aan de gestelde eisenen voldoen, wordt, tenzij door haar oniniddelljjke aanschaffing wordt noodig geacht, door de ilirectiën der gestichten
ec n tijdsverloop gesteld naar billijkheid te bepalen. Dit tijdsverloop zal den
duur van MM 'naand niet mogen overschrijden.''
H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen. 19D3—1904.
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legging werd door de aannemen gerekend. In dien stand deizaak daarin verandering te brengen achtte de Minister hoogstongewenseht, al mocht naar de meening der Algemeene Beken
kamer de formuleering der Algemeene Voorwaarden er ook Benige
aanleiding toe geven. De Mini-ter zon riek trouwenetoohzedelijk verplicht rekenen den aannemer op andere wijze schadeloos

te itellen. [ntnasehen wilde de Minister gaarne doen nagaan of
eene redacticwijziging

verschil van opvatting in den vervolge

zou kunnen voorkomen. Zoo het eollege daarvoor eene formule
of eenigen wenk wenschte te geven, zon het den Minister zeer
aangenaam zijn. Ten slotte werd DOg verzekerd dat de gevolgde
wijze van handelen tot dusver geene moeilijkheden had opgeleverd
en geene vrees hel loefde te bestaan dat daaruit in de toekomst
misbruiken zonden voortvloeien, daar bij eenig gegrond verniueden van kwade praktijken onmiddellijk van het recht tot aan-

Icoop l>ij derden zon worden gebruik gemaakt
De Algemeens Rekenkamer ging op grond ran dat schrijven

De Algemeene Voorwaarden tot levering van grondstoffen enz.
zijn verduidelijkt in den door de Algemeene Rekenkamer bedoelden zin , zoodat, naar ik vertrouw, o p d a t punt geen verschil
van meening meer zal ontstaan.
{Minislrr van Juslilii:)
.Iniilnengen van wij:i<iin(i in MM overeenkomst en van tchttinor
goeding wet/ens trhornMQ van ren iverl;, op eene wijze niet ovireenliomstiij de Algemeene Voorwaarden.

Srliadevrrqonliii'ien ah bedoeld in arl. 85 MN liet 1'lllste
sluk der Staalsbegrooliiig voor HH32.

hoofd'

over tot de verevening van de eerst ingekomen vordering en
van eenige later ontvangen aanvragen van betaling. Zij achtte
het echter niet regelmatig dat instructiën werden gegeven, die
niet overeenstemden met de bewoordingen van de overeenkomst,
waardoor zij onkundig bleef van den juisten aard der verbinten i s , en meende, dat op die wijze moeilijkheden zouden kunnen
ontstaan omtrent liet bewijs, met het oog op art. 1934 Burgerlijk
Wetboek. W a t de Minister had in het midden gebracht omtrent
opschuiving van termijnen . g i n g baars inziens alleen op waar
de opleveringstermijnen verband houden met de vordering van
het w e r k . zooals bij den bouw van een h u i s , niet bij elk op
zich zelf staande p a n n e n . Zij deelde dan ook mede, dat, indien
bij volgende aanbestedingen de Algemeene Voorwaarden ongewijzigd bleven , zij zou vasthouden aan hare interpretatie. Mocht
tot wijziging worden overgegaan , dan vestigde zy de aandacht
op de bepalingen bij andere Departementen van algemeen bestuur
bestaande, bijv. op de voorschriften, geldende voor leveringen
ten behoeve van het Departement van Oorlog en op de Algemeene
Bepalingen, door den Minister van Koloniën vastgesteld bij
resolutie van 28 Februari 190O L. F., n°. 21.
Voor zoovee] bij de Kamer bekend is, hebben sinds dien geen
nieuwe aanbestedingen plaats gehad. Er zijn althans geen nieuwe
overeenkomsten bij haar ingekomen . zoodat zij niet kan vermelden rif aan hare bezwaren is te gemoet gekomen.
De Algemeene Rekenkamer ontving van liet Departement van
Oorlog afschrift van een wijzigingscontract, o. a. behelzende
dat wegens* eenige in de oorspronkelijke overeenkomst gebrachte
wijzigingen en in verband met een in 's Rijks belang bevolen
schorsing van het w e r k . waardoor de aannemer eene schade had
geleden van f 1050, de aannemingsom van f 7325 werd verhoogd
tot f 7852,13. De wijzigingen hadden dus minder werk ten gevolge gehad.
Het kwam der Kamer voor dat niet was gehandeld overeenkomstig de toepasselijk verklaarde Algemeene Voorwaarden voor
de uitvoering van werken voor den dienst der Genie (1ste afdeeling , administratieve bepalingen , vastgesteld hij beschikking
van den Minister van Oorlog van 15 November 1899). De SS 30
en 31 daarvan bepalen hoe wijzigingen in een bestek moeten
worden tot stand gebracht. Slechts in één geval schrijven deze
het opmaken van eene wijzigingsovereenkonist voor en wel in
S 3 0 . 2 ° . — wijziging in 's Rijks belang tot een hooger bedrag
dan Vio der aanneiningsom — een geval dat hier niet aanwezig
scheen. Verder bepaalt $ 3 2 . 2°. , dat de S t a a t . in geval van
schorsing van het w e r k , niet geschied op verzoek van den aannemer en geen gevolg van diens eigenmachtige of verkeerde
handelingen , gehouden is de schade te vergoeden , welke deze
bewijst ten gevolge van de schorsing te hebben geleden. H e t
bewijs van het bestaan der schade en van de hoegrootheid er
van heeft de aannemer dus te leveren. Door den thans gekozen
vorm van eene wijzigingsovereenkonist werden èn de controle
over de korting wegens het minder werk , èn die over de geleden schade aan het college onttrokken.
Bij de mededeeling van deze beschouwingen aan den Minister
van O o r l o g , verzocht de Kamer in volgende gevallen daarmede
rekening te doen houden. De Minister berichtte kort daarop
dat dit aan de betrokken autoriteiten was opgedragen.
Van het Departement van Oorlog ontving de Algemeene
Rekenkamer ter verevening eenige aanvragen van betaling tot
voldoening van schadevergoedingen als bedoeld in artikel 85
van het V Ï I l s t e hoofdstuk der Staatsbegrootiug voor 1902.
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Ken daarvan betrof vergoeding TOOI liet oniverrijdoii en dientengovolge In-eken van een lantaarnpaal door een parkwagen
der artillerie. Volgens rapporten was liet ongeval niet te wijten
aan achteloosheid of gebrek aan toezicht, maar aan de verrebaande baldadigheid van een jongen, DOM had na eerst door
het zwaaien niet een zakdoek een van de paarden, van nature
al een weinig schrikachtig, hang gemaakt te h e b b e n , t e n s l o t t e
dien zakdoek tegen het hoofd van het paard gegooid, waardoor
liet hevig schrikte en op hol sloeg, liet andere paard medetrekkende. De tragen was daarop tegen den lantaarnpaal a a n gekomen. De jongen was intiisschen verdwenen.
De waarnemende landsadvocaat adviseerde tot betaling deigevraagde schadevergoeding. van meening zijnde, dat de a a n sprakelijkheid van den eigenaar van een dier voor schade, door
het dier aangericht, een deel il van het risico in liet algemeen aan
het eigendomsrecht verhouden. De Algemeene Rekenkamer meende
echter dat in dit geval de schade uitsluitend was veroorzaakt
door de handeling van den jongen en dus de eigenaar van het
dier (de Staat) niet aansprakelijk was voor de schade. Afgescheiden daarvan voldeed haars inziens het advies van den
landsadvocaat niet aan de omschrijving van art. 85 der begrooting,
in zoover het wel bevatte eene rechtskundige beschouwing, maar
niet de v e r k l a r i n g , dat naar zijn gevoelen de Staat in casu
verplicht was de schade te vergoeden op grond van artikel 025
of artikel 1401 v. v. Burgerlijk Wetboek of wel daartoe gehouden op grond van billijkheid. Het advies was dus niet voldoende als bewijsstuk voor de verevening.
N a a r aanleiding van die bedenking werd door den Minister
van Oorlog een nader advies van den landsadvocaat overgelegd.
Deze betoogde daarin, dat de handeling van den jongen bij een
ander p a a r d , minder schrikachtig , een ander gevolg zou hebben
gehad en op grond van artikel 1404 Burgerlijk Wetboek het
rijden met een van nature schrikachtig paard reeds voldoende
schuld oplevert om den eigenaar voor schade aansprakelijk te
doen zijn.
De Algemeene Rekenkamer ging daarop tot de verevening
der schadevergoeding over.
In een ander geval verzocht een grondeigenaar herstel van
schade aangericht door zandverstuiving in de duinen. Daardoor
was eene omrastering ten deele vernield en een sloot gedeeltelijk
gevuld, zoodat de afwatering werd belemmerd en het vee kon ontsnappen. De landsadvocaat deed in zijn advies uitkomen, dat door
adressant niet was opgegeven op welken grond de Staat in deze tot
vergoeding van schade zou gehouden zijn. Nalatigheid van den
Staat om de duinen te onderhouden, kon niet tot schadevergoeding verplichten . omdat zulk eene nalatigheid buiten de
gevallen geregeld in de artikelen 702 en 1405 Burgerlijk Wetboek
niet als eene onrechtmatige daad tegenover den naburigen eigenaar
kon worden a a n g e m e r k t , daargelaten of zulk eene nalatigheid
bestond, waar het bestuur van Rijnland geene maatregelen had
genomen als bedoeld in de verordening op de duinen van 25
November 1800. Doch daar de eerstaanwezend ingenieur het vermoeden had geopperd dat de zandverstuiving gedeeltelijk kon zijn
ontstaan door het voorbijgaan van de bereden wapens en de Staat
in dit geval althans naar billijkheid geacht moest worden
verplicht te zijn tot vergoeding, gaf de landsadvocaat den
Minister in overweging dit te laten onderzoeken en dan de
eventueele schade te doen begrooten. Volgens het rapport over
het dientengevolge door den luitenant-kolonel plaatselijke commandant der residentie ingestelde onderzoek was de aanmerkelyke zandverstuiving z. i. zeker te wijten aan de herhaalde
bewegingen over liet terrein van de aangespannen batterijen
veldartillerie en was het bedrag der schade geschat op f 80.
De Algemeene Rekenkamer difficiilteerde vooralsnog in de
verevening van de haar toegezonden aanvraag van betaling tot
genoemd b e d r a g , omdat niet was gebleken dat de schade nr/irul
was veroorzaakt door bovengenoemde omstandigheid. Het advies
van den landsadvocaat veronderstelde dan ook slechts dat de
zandverstuiving gedeeltelijk aan de troepenbeweging kon worden
toegeschreven, / i j kon ook gedeeltelijk te wijten zijn aan het
onttrekken van water aan de duinen door de Haagsche d u i n waterleiding en het losv, oelen van het zand door anderen op
het voor ieder toegankelijk terrein. In elk geval behoorden maatregelen te worden genomen ter voorkoming voor het vervolg
van dergelijke verzoeken om schadeloosstelling. Overigens deed
de Kamer opmerken dat bij verzoeken tot schadevergoeding,
waarbij geene rechtsbeginselen zijn betrokken en de aanwezigheid
zelfs van billijkheidsredenen gelijk in casu aan gegronden twijfel
onderhevig is , het niet in de bedoeling van den begrootings-
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wetgever k:m hebben gelegen bet rerleenen ren schadevergoeding
alleen Tan dal advies afhankelijk te itellen.
Hlijkens het antwoord van den Minister irerd door hom de
invloed vun het berijden v:in het duin met geschut zoo over-

wegend geacht, dal de andere genoemde ooriaken in Tergelnking
daarmede van aeer weinig belang voorkwamen, terwijl het
troawem niet wel mogelijk was het bedrag der schade te splitsen.
Aan reqoeetrant was medegedeeld dat de schadevergoeding weid
toegekend uit billijkheid en onder betuiging dat de Staat daar-

door geene verplichting tot achadeTergoeding erkende* De noodige

orders waren gegeven tot het nemen van maatregelen om derlelijke verzoeken tot schadeloosstelling zooveel mogelijk te voorkomen. Ten slotte gaf de Minister de verzekering dat steeds
bij het Departement grondig werd nagegaan of' kon worden
ingestemd met adviezen van den landsadvocaat tot het toekennen van schadevergoeding op grond van billijkheid.
Ook in dit geval werd het betrokken betalingstuk daarop door
de Algemeene Rekenkamer verevend.
In een derde geval had de Kamer bezwaar tegen de verevening
eener vergoeding van schade, volgens den belanghebbende geleden door het afsnijden van den staart en het afbreken der yzers
van een voor f 475 g e k o c h t . maar later wegens cornage afgekeurd en daarom teruggegeven paard, later door den oorspronkelijken eigenaar weer voor f 440 aan een derde verkocht, omdat
volgens de overgelegde adviezen er slechts termen waren tot
vergoeding van de schade door de eerstgemelde h a n d e l i n g ontstaan.
De Minister van Oorlog had echter blykens zijne mededeeling,
op grond van een schrijven van den inspecteur van den geneeskundigen dienst der landmacht, aangenomen dat het paard door
het afnemen der ijzers niet in waarde was verminderd, zoodat
indien er waardevermindering w a s , dit alleen een gevolg kon
zijn van het afsnijden van den staart. De Kamer vereenigde zich
met deze beschouwing en verevende de schadevergoeding.
Verklarioqm
verblijfkosten.

van divnslpraeslalic

êp tlrrluratihi

wegen* rei.t- M

Toen de eerste vorderingen wegens reis- en verblijfkosten van
de ambtenaren belast met de uitoefening van het S t a a t s toezicht op de volksgezondheid bij de Algemeene R e k e n k a m e r
i n k w a m e n , bleek haar dat de declaratiën niet waren voorzien v a n
verklaringen van dienstpraestatie, afgegeven door eene hoogere
autoriteit. Zij deed daarom de aanvragen van betaling wederom
onverevend toekomen aan den Minister van Binnenlandsche
Zaken.
Deze bracht onder de aandacht van het college, dat, hoewel
volgens artikel 10, sub 1°., der Gezondheidswet de hoofdinspecteurs
in hun ambtsgebied belast zijn met de leiding van en het toezicht
op de werkzaamheden der inspecteurs niet ondergeschikt zijn aan
de hoofdinspecteurs, in dien zin, dat de inspecteurs voor het doen
van dienstreizen eene machtiging van den hoofdinspecteur behoeven. Daarom waren dan ook de inspecteurs en hoofdinspecteurs
bij ministerieele resolutie gemachtigd in h u n ambtsgebied dienstreizen te d o e n , zoodat eene verklaring van dienstpraestatie van
eene hoogere autoriteit op de declaratiën overbodig toescheen.
De inspecteurs verkeerden in dezelfde positie als de inspecteurs
van den arbeid, die eveneens krachtens eene machtiging dienstreizen doen in h u n n e inspectie en op wier declaratiën door het
college nimmer eene verklaring van dienstpraestatie was g e vorderd.
De Algemeene Rekenkamer gaf te kennen, dat de bij ministerieele resolutie verleende machtiging tot reizen het overleggen
van lastgevingen onnoodig maakte , maar bezwaarlijk zekerheid
kan verschaffen . dat de reizen waarvoor kosten werden gedeclareerd, inderdaad waren geschied en dus recht op betaling
was verkregen. Die zekerheid kon alleen worden verkregen door
de verlangde verklaring van dienstpraestatie. Kon wat de inspecteurs betreft. een hoofdinspecteur die niet afgeven, dan
achtte de Kamer onmisbaar eene verklaring van den Minister
die door ambtsberichten of anderszins voorzeker in staat was zich
te overtuigen van de juistheid van het in de declaratie vermelde.
Tevens meldde de Kamer dat ook de declaratiën wegens r e i s - e n
verblijfkosten van de inspecteurs van den arbeid voortaan van eene
verklaring van dienstpraestatie zouden worden moeten voorzien.
De vorderingen waartegen bedenking was gerezen, kwamen
achtereenvolgens weder bij de Kamer en werden door haar verevend , daar de declaratiën voorzien waren van eene verklaring
van den Minister.
Blijkens het aangeteekende in haar Verslag over 1898 1) is
(1) Gedrukt verslag over 1898, bladz. 52.
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door de Algenieeue Rekenkamer wel eens beriut in 1 *<-1 niet
voorkomen ran verklaringen fan dienstpraestatie op declaratièn
vim hoogere ambtenaren onder het Departement van Waterstaat,
Handel en Nijverheid ressorteerende, die krachtenseene instructie
reilen en geen bepaald aangewezen ohef bebben.
Op grond viiu de overwegingen . vervat in haar bovenvermeld
schrijven aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, verzocht
zij echter mik den Minister van Waterstaat in bet vervolg eene
verklaring van dienstpraestatie op de declaratièn van dieambte*
naren te plaatsen ot' te doen plaatsen. De Minister berichtte dat
daartegen zijnerzijds geen beswaar bestond.
ünduidelijUieilen in eene door het Departement ran Oorlog gesloten
orereeiiknnist betreffende de Naardermeerkade.

Jn 1878 werden door den Minister van Oorlog contractengesloten m e t : 1". dé eigenaren van liet Xnardermeer: 2". een erf"

pachter en •>". de eigenaren van een nabij gelegen stnk land.
tot verhooging en verswaring door of vanwege het Ministerie
van Oorlog van een gedeelte der Naardermeerkade. Daarbij werd

O. si. vergund aan liet Koninkrijk der Nederlanden te allen tijde

alle maatregelen te nemen en alle werken te doen uitvoeren.
die tot behoorlijk onderhoud en tot instandhouding van het
profiel door hetzelve werden noodig geacht.
In l'.'dii werd met de hierboven sul) 1°. en 8°, genoemde eigenaren
eene nieuwe overeenkomst gesloten . volgens welke de met hen

in 1S73 gesloten contracten werden geacht vernietigd te Jjn.
De Stunt deed daarbij afstand van het recht om maatregelen
te nemen of werken te doen uitvoeren tor het in stand houden
van de verhooging en verswaring van de kade en werd voorts
ontslagen van elke verplichting tot onderhoud er v a n , welke
op hem krachtens de overeenkomsten van 1873 zou kunnen
geacht worden te rusten . doch behield zich het recht voor om
in oorlogstijd over de kade te kunnen beschikken , zonder in
het vervolg deswege tot eenige schadevergoeding, noch t o t eenig
onderstand of' tot verbetering verplicht te .zijn. Volgens het
laatste lid van de nieuwe overeenkomst zou door den Staat
worden betaald de som van f 2500. nadat hij het Departement
van Oorlog waren ingekomen en in orde bevonden een in de
registers van den hypotheekbewaarder overgeschreven . op gezegeld papier geschreven . geregistreerd exemplaar van eene
onderhandsche akte betreffende de onderwerpelqke overeen komst en twee afschriften daarvan.
De nieuwe regeling gaf der Algeineene Rekenkamer s a n leiding inlichting te vragen omtrent de volgende punten :
1".
De strekking der nieuwe bepalingen en de reden waarom
door den Staat f 2500 wordt betaald is n i e t duidelijk. De Kamer
zou gaarne vernemen waarvoor die f 250(1 eigenhjk moet betunld worden.
2°.
Daur de betaling afhankelijk is gesteld van het inkomen
bij het Departement van Oorlog van een exemplaar van eene
onderhandsche akte betreffende de onderwerpelijkc overeenk o n i s t . scheen de overgelegde overeenkomst slechts eene voorloopige te zijn . die nog door eene difinitieve moest worden
gevolgd. Van het sluiten daarvan was echter niets gebleken.
:>".

Waarom

wus

overschrijving

in de

hypotheekregisters

bedongen?
4°. In 187:5 was ook gecontracteerd met den erfpachter van
een deel van den grond. Waarom had deze niet tot de nieuwe
regeling medegewerkt?
5°. De Staat had zich voorbehouden de beschikking over de
kade .in oorlogstijd". E r bleek niet wat onder die uitdrukking
moest worden verstaan. Daar ter nadere omschrijving niet was
verwezen naar artikel 6 van de Instructie van Stelling-coin-

mandanten

en commandanten van afzonderlijke forten voor

tijden van oorlog of oorlogsgevaar, vastgesteld bij Koninklijk
besluit van !» J a n u a r i 1901 (Staatsblad
n". 23) o f ' n a a r artikel
73 der Onteigeningswet, gewijzigd bij da w e t van 29 Maart 1877
(Staatsblad
n". 5 2 ) . konden deze bepalingen geen antwoord
geven.
De Minister vun Oorlog antwoordde sd 1" dat de f 2500
moesten betaald worden als vergoeding voor de uitgaven wegens
het wederom in goeden staat van onderhoud brengen van de
kaden. Daar van deze ten gevolge van gewijzigde omstundig-

heden niet meer op de vroeger voorgenomen wijze ten behoeve
van de landsverdediging zou behoeven te worden gebruik gem a a k t , was de volgens de overeenkomsten van 1873 aangebrachte
verzwaring en verhooging vanwege het Departement van Oorlog
niet meer onderhouden en waren dientengevolge de kaden in
slechten toestand geraakt. De eigenaren hadden indertijd niet
H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen. 1903—1904.
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knuiii'ii roondeii dal aan die verhooging en ren waring, tot
bet aanbrengen, onderbouden en in stand bonden waarvan bet
Wijk In-t recht bedong, ran Rijkswege niet de gewone onder*
bnndssorgen aouden besteed worden.
ad 2". Uit artikel 5 der overeenkomt! volgde aiet dat dete
bet karakter beeft van eene roorloopige overeenkomst. Daarin
werd

aiet

anders

bepaald dan dat binnen 4 weken nadat een

exemplaar van de omierwerpulijkti akte zou zijn ontvangen, betaling
zou geacbieden van de f 250<t.
uil 3". De overschrijving bad tleebti plaats gehad omdat in 1878
de akten ook waren overgeschreven*

De kosten waren betaald

door de wederpartij.
ad 4". <)p liet gedeelte van de kade waarop betvrnebtgebrnik
rustte,

was ten

behoeve

van het Kjjk gevestigd de erfdienst-

baarheid van weg, Bovendien had de Staat bij eene overeen*
komst van 1878 het recht verkregen op dat gedeelte kade te
maken , te onderhouden en in stand te houden een grindbaan
gelegen 15 c.M. hoven de krachtena de overeenkomst van 187:i

aangebraehte verhooging. Ook al zou dus van de kaden, als
kaden , niet meer gebruik gemaakt worden op de wijze in de
overeenkomst van 1873 bedoeld , zoo zou toen de verhooging
op het in erfpacht bezeten gedeelte er van intact moeten blijven
ten behoeve van dien grindweg.
ad 5°. Nopensde beteekenis van de u i t d r u k k i n g „in oorlogstijd"
was met de contractanten niet van gedachten gewisseld. Van
de zijde van het Departement van Oorlog wordt die tijd geacht
aanwezig te zijn als er oorlog zal zijn in den zin van 's lands
wetten. Om de reeds aangegeven redenen konden geene moeilijkheden ontstaan uit verschil van opvatting omtrent het tijdstip
waarop de oorlogstijd bij het toepassen van deze overeenkomst
moest geacht worden te zijn in werking getreden.
De Kamer g i n g daarop over tot de verevening der aanvraag
van betaling tot voldoening van de f 2500. Ten aanzien van
p u n t 2 deed zij evenwel opmerken dat de bedoeling niet geheel

in overeenstemming was met de bewoordingen van artikel 5 der

overeenkomst. Voor het vervolg drong zij daarom aan op eene
betere redactie van soortgelijke bepalingen. W a t punt 5 betrof, de beteekenis van het woord . o o r l o g " in 's lands wetten
was niet altijd dezelfde. Zoo verschillen o. a. in dit opzicht art. 87
Wetboek van Strafrecht en art. 73 der Onteigeningswet. Nadere
omschrijving van het woord . o o r l o g " in contracten welke eerst
in oorlogstijd gingen werken , kwam om die reden wenschelijk
voor. In dien zin wordt trouwens reeds gehandeld hij contracten
wegens militair vervoer, gesloten door de P e r m a n e n t e Militaire
Spoorwejrcommissie.
Korting op zeep wegens Ie gering vetzuur of te hoog watergelialte.

In eene overeenkomst wegens levering van groene zeep t i n
behoeve van de Marine kwam de bepaling voor, dat zij minstens
40 pet. vetzuurhydraat moest bevatten en bij uitdroging op het
waterbad niet meer dan 42 pet. aan gewicht verliezen. Indien
de ter levering aangeboden zeep minder vetzuur bleek te bevatten dan 40 pet., óf meer water dan 42 pet., werd dat mindere
of meerdere percentsgewijze van de partij g e k o r t , terwijl de zeep
werd afgekeurd , wanneer het vetzuurgehalte minder dan 87 pit.
of het waterverlies meer dan 45 pet. bedroeg.
Uit achtereenvolgens hij de Algemeene Rekenkamer ter verevening ontvangen vorderingen, op dat contract steunende, bleek
dat die bepaling op vierderlei wijze was toegepast, hetgeen in
de uitkomsten tot kleine verschillen had geleid. Daar zij moeilyk
kon aanemen dat elk van die vier wijzen van berekening goed
kon zijn. vroeg zij, naar aanleiding van de laatst ingekomen
v o r d e r i n g , den Minister van Marine te mogen vernemen welke
methode naar zijne meening de juiste was.
De Minister, op advies van den scheikundige van de M a r i n e .
was van gevoelen dat de bjj die vordering gevolgde wijze van
berekening de ware was. Daar het ontbreken van stellige voorschriften omtrent het toepassen van k o r t i n g wegens te gering
vetzuur en te hoog watergehalte in groene zeep de oorzaak was
dat dit niet steeds op gelijkvormige wijze geschiedde, zouden
om eene uniforme toepassing te waarborgen . de contractsbepalingen zoodanig worden aangevuld dat twijfel, hoe de korting
moest plaats hebben , was uitgesloten.
De vordering is daarop door de Kamer verevend.
Art. 30.

Ferzekering van de stoomwerktuigen

vonr de ^Koningin

Regentes".

I'ricveniisn zowler bi'irijssliiLl.rn.

Volgens art. 15 van de overeenkomst met de Koninklijke
Maatschappij , d e Schelde" te Vlieringen, voor de vervaardiging

•
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run de stoomwerktnigen van bet pantoerachip KonitigiH ReueHle»,
was de fabrikant verplicht de door liet Departement van Marine

overgenomen deelen tot na de overbrenging op 'aByki trerf voor
zijne rekening doch ten name TUI het Departementtogenalle geraar en beschadiging van welken aard ook renekera te houden.
Werd de overbrenging naar 's Rijks werf verlaat door toedoen
van den Staat, dan werden de meerdere kosten der assurantiën

en/,, door dezen gedragen.
In den loop van 11*01 ontving de Algemeene Rekenkamer van
den Minister van Marine de inededeeling dat de assurantiepolis

wan verlengd tot 31 Juli 1901 en dat. aangezien die verlenging
voortvloeide uit het niet gereed zijn van het schip voor den
proeftocht op den volgens contract vastgestelden datum , de kosten
daarvan kwamen ten laste van het Departement van Marine.

De Kamer vroeg omtrent die verlenging eenige nadere inliehting. Vroeger was toch door den Minister medegedeeld dat de
polis van assurantie liep tot :il Mei 1001. D a a r n a , bü schrijven
van 9 Mei 1901 , dat alle machinedcelcn aan den Staat in eigendom waren overgegaan en geplaatst aan hoord van het s c h i p ,
zoodat de overbrenging van die deelen naar 's Rijks werf te
Amsterdam, waar het schip werd gebouwd, toen moest hebben
plaats gehad. De verplichting tot verzekering w a l daarmede voor
de Maatschappij afgeloopen. De vraag was bij de Kamer gerezen
of de verlenging tot -i\ Juli 11*01 een gevolg kon zijn van eene
onjuiste opvatting van de Maatschappij . d e S c h e l d e " waardoor
onnoodige kosten waren veroorzaakt, welke bezwaarlijk konden
worden gebracht ten laste van het Rijk. Zoo n i e t . waarom het
dan t h a n s weuschelijk was geweest de verzekering te verlengen
en al/.oo af te wijken van den regel. dat goederen . welke zich bevinden op 's Rijks werven , niet worden verzekerd bij particulieren.
Art. 1") van het contract w a s . naar de Minister daarop mededeelde, door de Maatschappij . d e S c h e l d e " in dier voege toegepast, dat zij het geheele werk verzekerde tot na vermoedelijken
afloop van de proeftochten , zijnde ;51 Mei 1901. Toen e c h t e r ,
door vertraging in den bouw van het schip, de proeftochten niet
konden plaats nebben, was de fabrikant door het Departement
uitgenoodigd voor verlenging van assurantie tot 'M Juli 1901
voor rekening van den Staat te zorgen. De wenschelijkheid daai—
van was gelegen in de omstandigheid dat. volgens de overeenkomst. bij de proeftochten de behandeling van de werktuigen
aan den fabrikant is overgelaten en alsdan de werf wordt verlaten . waardoor het risico weder op den fabrikant overging.
Deze had zich daartegen door verzekering gedekt tot :>1 Mei
1901 en derhalve was de Staat verplicht de kosten van de verlenging der verzekering te dragen. Van eene onjuiste Opvatting
door de Maatschappij was geen sprake. Daar de proeftochten ook
binnen den verlengden termijn niet zouden plaats hebben, was
last gegeven de verzekering opnieuw niet eene maand te verlengen.
De Kamer vond in die niededeelingen geene reden tot verevening der kosten van de verlenging over te gaan. Dat de
Maatschappij , in plaats van volgens het contract de maehinedeelen te verzekeren tot na de overbrenging op 's Rijks werf
en later desverkiezende voor den duur der proeftochten , er de
voorkeur aan had gegeven eene doorloopende verzekering te
s l u i t e n , was h a a n inziens geene reden , nu de oplevering was
v e r t r a a g d , de kosten van verlenging dier doorloopende verzekering tot na de proeftochten ten laste van het Rijk te nemen.
Die kosten moesten óf door de Maatschappij worden gedragen
of k o n d e n , waar zij tot het maken er van door b e t Departement
van Marine was uitgenoodigd , alleen in den vorm van eene
onverplichte uitgaaf ten laste van het Rijk worden gebracht.
De Minister van Marine kwam later andermaal op de zaak
t e r u g en zette toen u i t e e n , waarom de S t a a t , die geen andere
op de werven aanwezige goederen assureert, er belang bij luid
de stoomwerktnigen en ketels van de , /»oningin RtQêHlti" te
verzekeren. W a n n e e r door eenigerlei oorzaak — brand ofschipbreuk — vóór dan wel tijdens de proeftochten het schip en
daarmede di werktuigen verloren g a a n . zou de fabrikant ongetwijfeld recht hebben op schadeloosstelling van de zijde van
den Staat. Immers is de proeftochtstermijn van betaling steeds
vrij belangrijk met het oog op de verantwoordelijkheid van den
fabrikant voor zijn werk en wordt hem daarin en in den lateren
garantieterniyn uitbetaald een deel der door hem in materieel
en loonen reeds lang betaalde en voorgeschoten bedragen. Qaal
dus onder verantwoordelijkheid van den Staat — derhalve in het
geval dat assurantie tijdens de proeftochten den fabrikant niet werd
opgelegd — de machine verloren, dan zal de Staat de schade vat
den aannemer moeten dekken. De bepaling van het bedraf
daarvan zou tot allerlei moeilijkheden en hooge uitgaven aan
proceskosten, renten enz. kunnen leiden en de verevening ongi—
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twjjfeld bezwaar ontmoeten waar derhalve, ook in bet onderhavige
geval , (Ie bijzondere

belangen

van den Staat zoozeer op den

voorgrond traden , kon er geen sprake van zijn de uitgaven voor

de uggorautie, tot het sluiten waarvan deze den fabrikant

uit-

uoodigde, te zijnen laste te laten.
De

Minister

bad dan ook bepaald dat den fabrikant in bet

vervolg de verplichting tot rersekering ion worden opgelegd
tut na de definitieve oplevering. Aan Hare Majesteit de Koningin
zon bet voorstel worden gedaan de aitgaven( die het college
bad geweigerd ten laste van de Ifarinebegrooting te verevenen,
uit

bet

Hij

X l d e b n o t d s t l l k d e r StailtsbejjrootillJ,' te

Koninklijk

kwijten.

besluit van 22 Maart 1902 tt". 19 werd dan

ook aan de maatschappij .de Schelde" eenc vergoeding toegekend
tot bet betrokken bedrag van I' 4o:J,09 om zonder overlegging
van

bewijsstukken

te worden verevend ten laste van bet Xlde

hoofdstuk iler Htaatsbegrooting voor 1902. De Kamer •/n\irr tot
die verevening over. Zij moet evenwel doen opmerken, dut zij
waarschijnlijk de verevening ook ten laste van liet Vide hoofdstuk
zou hebben tot stand g e b r a c h t f indien de Minister in zijn eerste
Schrijven bet bestaan van een Staatsbelang bij de verzekering
bad aangetoond] gelijk later in bet t w e e d e , of in dat tweede

sehrgven baar bad verzocht de zaak op grond van de daarin
voor bet eerst gebonden beschouwingen opnieuw in overweging
te n e m e n .

Kosten eencr reis. geilaan uit eene andere plaats dan de woonplaats.

Bij bet in de voorgaande aanteekeniiig bedoelde Koninklijk
besluit werden vergoedingen ten bedrage van f H en f 12,0."»
toegekend aan twee leeraren bij het middelbaar onderwijs. evenrr>\< onder bepaling dat de verevening zouder overlegging van
bewijsstukken zou geschieden ten laste van het Xlde hoofdstuk

der Staatsbegrooting voor 1902.
Die vergoedingen betroffen vermoedelijk bedragen, in declar
ratiën wegens reis- en verblijfkosten van de belanghebbenden .
als leden van de commissie voor het toelatingsexamen voor bet
Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord in 1001 .
na eene bedenking der Kamer door het Departement van Marine
g e s c h r a p t , omdat in strijd met het reistarief (1) niet de woonplaats maar eene tijdelijke verblijfplaats als u i t g a n g s p u n t v a u d e

reis was genomen.
liescliilibaarslellinu
op hoo/dstiil; XI der Slaatibeijrooting voor
1902 van erue som, gelijk aan liet bedrad eencr verworpen uitgaaf'.

In een staat van door een bewaarder der hypotheken en van
bet kadaster gedane betalingen ten behoeve van het kadaster,
kwamen twee posten voor wegens herstelling van gasleiding in

gehuurde perceelen.
De Kamer maakte bezwaar tot de verevening van de betrokken
bedragen over te gaan . omdat volgens de huurcontracten het
onderhoud en de eigenaarslasten kwamen ten laste van de verhuurders.
Die staat werd wederom iu uitgaaf gebracht verminderd niet
het bedrag der bedoelde posten ad f 2,45. Het trok evenwel de
aandacht van de Kamer dat bij Koninklijk besluit vau 21 October
19(>2 n". 43 aan dien bewaaroer eene vergoeding van f 2,45 werd
toegekend ten laste van bet X l d e hoofdstuk der Staatsbegrootiny;
van dat .jaar. met bepaling dat te dier zake geene bewijsstukken
aan de Algemeene Rekenkamer zouden worden overgelegd.
Scfiad$t00S$lellillQ aan ren ontvanger der diecle

belastingen enz.

In 10UI richtte de ontvanger der directe belastingen en
accijnzen <i. G. A. MKIWISSKX te does zich bij adres tot de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, daarbij verzoekende gebeele of gedeeltelijke schadeloosstelling wegens te zijnen laste
gebrachte aanzuivering van een kastekort, ontstaan door ontrouwe
handelingen van zijn toen overleden rijksklerk. Bij de behandeling van deze zaak in de vergadering van '-\ J u n i 1902, werd
geconcludeerd, dat er geen termen bestonden om adressant van

Rijkswege schadeloos te stellen voor het door hem geleden
nadeel . maar dat er alleen misschien aanleiding zou kunnen
zijn. bet toekennen van eene gedeeltelijke schadeloosstelling te
overwegen, wanneer werkelijk ten genoegen van den Minister
van Financiën mocht zijn bewezen, dat er vóór het optreden
van adressant reeds enkele verduisteringen hadden plaatsgehad
en dat deze. nu vastgesteld, bij de overname van bet kantoor
• liet te constateeren zijn geweest.

Bij Koninklijk besluit van 10 December 1902 n n . 52 werd aan
een ontvanger der directe belasting enz. eene schadeloosstelling
verleend van f G27.H0. ter Voldoening waarvan een gelijk bedrag
werd aaugewezen en beschikbaar gesteld op het X l d e hoofdstuk
der Staatsbegrooting voor 1902 . met bepaling dat te dier zake
geene bewijsstukken zouden worden overgelegd aan de Algemeene

Rekenkamer.
Iu 1901 werd door bedoelden ontvanger een adres ingediend
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarbij bij de
tusschenkonist der Kamer inriep ter verkrijging van geheele of
gedeeltelijke schadeloosstelling van 's Kijks wege, wegens te zijnen

laste gebrachte sanauivering van kastekort (Zitting 1902 1903,
n". l">il). De conclusie der Commissie werd aangenomen in de
vergadering van 3 J u n i 1902. Vermoedelijk houdt d e toekenning
van bovenvermelde schadeloosstelling verband met de in die
vergadering door den Minister van Financiën aan bet slot zijner
rede gedane toezegging.

(1)

Conf.r gedrukt verslag over 1898, bladz. 37 tn 38.
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Nadat uit een nader ingesteld ondersoeh gebleken U, dat bij
het optreden van adressant te (ioes o p 4 December 1897 minstens
een ftftdrag van f 627,KO door den bedoelden rijksklerk wa-

rerdoisterd . beeft men gemeend den ontvanger dit bedrag van
Rijkswege

over

te moeten

vergoeden,

vooral omdat ile schrifturen

1896/1896 en rroegere dienstjaren, waaruit de fraudes

/.ouden kunnen blijken , van Rijkswege vernietigd waren en liet
Kijk daardoor tot zekere hoogte den belanghebbende den pas
heeft afgesneden om het verduisterde op zijne voorgangers te
verbalen.
Daar deze uitgaaf tot reeds afgesloten dienstjaren behoorde ,
kon de verevening niet anders geschieden dan ten laste van
het Xlde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1902.
(Minister
ViUjaaf' in Indic,
legrooting.

van

Financiën.)

vroeger (/«bracht ten laste ran de

Indische

N a a r vermeld wordt in bet Verslag der Algemeene Rekenkamer in Nederlandsch-Indië over 1901 ( 1 ) , had •/.{) geen voldoende reden kunnen vinden om eene uitgaaf van f 81,15 wegens
het maken van teekeningen van het marine-etablissement te

Soerabaja ten behoeve van de Polytechnische School te Delft,
ten laste van de Indische begrooting te nemen, met welk advies,
blijkens eene k a n t t e k e n i n g , de Begeering zich heeft vereenigd.
ijij Koninklijk besluit van S November 1902 n°. 3 0 , werd
ter voldoening van die uitgaaf genoemd bedrag beschikbaar
gesteld op het Xlde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor dat jaar,
om te worden verevend zouder overlegging van bewijsstukken.
Art. 33.
Verstrekking

»<tn gelden aan de korpsen van hel leger.

Korpsafrekeningen.

In den aanvang van elk j a a r worden steeds aan de administratiën van het leger en de divisiën marechaussee tot een a a n zienlijk bedrag mandaten van betaling afgegeven ten laste van
het V l I I s t e hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het ingetreden
j a a r , ofschoon de begrootingswet nog niet is vastgesteld en
uitgegeven. Zoo werd v e r s t r e k t :
in J a n u a r i 189ti
1897
1898
1899
1900
1901
1902

f1421929
1285465
1294 925
1398 035
1435 915
1411170
1708 195

Ofschoon de Algemeene Rekenkamer gaarne aanneemt dat in
den aanvang van het j a a r ter voorkoming van stremming in den
dienst verstrekking van gelden noodig i s , trok het hare a a n dacht. dat het bedrag der verstrekkingen in J a n u a r i 1902 zooveel hooger was dan in voorafgaande jaren. Daartegen woog
niet op eene lagere verstrekking in Februari , want in die maand
werd gemandateerd f 991 256,06, tegen f 968 403,27* in Februari

1901. Zij vroeg daarom den Minister Tan Oorlog eenige inlichting.

Tevens hoeveel van het in J a n u a r i 1902 verstrekte bedrag van
f 1 768 105 was bestemd geweest voor de behoeften van het leger
in die maand. Tot die laatste vraag vond zij aanleiding in de
omstandigheid, dat sedert j a r e n in J a n u a r i meer geld wordt
verstrekt dan 'f,, van de verstrekking over het geheele j a a r ,
zoodat vermoedelijk een deel bestemd is ter voorziening in de
behoefte aan kasgeld, ten gevolge van het doen van voorschotten
voor andere adininistratiën.
De Minister herinnerde er aan dat blijkens eene vorige briefwisseling ( 2 ) . aan de Kamer bekend was dat tegen het einde
des jaars steeds behoefte bestaat aan kasgeld , een gevolg van
nog niet gerestitueerde uitgaven voor andere Departementen .
tekorten op artikelen waarin door de wet moet worden voorzien,
voorschotten aan verplegingsinrichtingen enz. Daardoor is het
onvermijdelijk dat in J a n u a r i tot bet doen van betalingen op
het vorig dienstjaar tijdelijk wordt beschikt over gelden van het
nieuwe dienstjaar. In de in J a n u a r i 1'.K)2 verstrekte gelden
was begrepen f 100 000 voor te betalen spoorwegvrachfen en
f 322 720 voor voorschotten aan de niagazijmneesters der artillerie,
administrateurs van de centrale magazijnen van kleeding en uitr u s t i n g , 's Rijks magazijn van geneesmiddelen, de militaire
hospitalen, magazijnen van levensmiddelen. slachterijen en
bakkerijen, welke rekenplichtigen van af den aanvang van het

(1) Gedrukte Stukken Stat. n-Generaal 1902-1903, M , n». 3, blartz. 93.
(2) Confer. gedrukt vcrslig over 18J5, bhdz. 20.
H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n a r a a l . Bijlagen. 1903—1904.
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nieuwe jaar betalingen hebben te «loi'ii. terwijl bun eerst gelden
ter Mede rekening kunnen worden verstrekt na de afkondiging
der begrooting, als wanneer de bij voorschot ontvangen gelden
dadelijk in de korpskaasen terugkeeren. Van bot in Januari 1902
aan de korpaen verstrekt bedrag was dus f 1445 475 bestemd
vonr de beboetten van bet leger. Dat bet in Februari verstrekte

bedrag f22852,78' booger was dan dat in Februari 1901, vond
zijn oorzaak in de noodzakelijkheid om nog f 2:3 000 in voorschot.
te verstrekken aan de inagazijnnieesters der artillerie.
De Kamer was door dit antwoord nog niet voldaan. De

voorschotten aan magazvjnmeesten en administrateur* waren
vermoedelijk in vorige j a r e n eveneens noodig geweest. De ongeveer
f 350 000 hoogere verstrekking in Januari 1902 dan in J a n u a r i
I9<H was dus nog niet verklaard. De gemiddelde verstrekking
per maand aan de korpsen bedroeg in 1K9N f 905 212.22, in 1899
f 989285,12 en in 1900 f 915296,68*.
Er bleek nog niet waarom voor de beboetten van het leger
in J a n u a r i 1902 f 1 445 475 werd gevorderd. Mocht in die som,
lOOala waarschijnlijk was . ook een bedrag zijn begrepen ter
voorziening in de behoefte aan kasgeld , dan zou de Kamer gaarne
vernemen hoe boog dat bedrag was en daarvan eene specificatie
ontvangen naar de door den Minister opgegeven onderwerpen,
il ie de behoefte badden veroorzaakt.
W a t betreft de meerdere verstrekking in J a n u a r i 1902 van
ongeveer f 250000, deelde de Minister mede. dat de voorschotten
aan inagazijnnieesters der artillerie en aan administrateurs van
verschillende inrichtingen f 24 400 hooger waren geweest dan in
1901. Voorts waren op de artikelen waaropgelden voor de korpsen
konden worden gemandateerd, voor de behoeften over de maand
December 1901 geene gelden genoeg meer beschikbaar; wel was
dit het geval op de artikelen 11 . 8 0 , 31 en 1 0 1 , en ter voorkoming van aanvraag om speciaal krediet was toen aan de
korpsen en inrichtingen , die nit die artikelen van
rolden
worden voorzien, f 127 700 v e r s t r e k t , om aan de hand van het
bepaalde hij § 1$ ad art. 178 van het Reglement van A d m i n i stratie die gelden tijdelijk aan andere korpsen te geven. Eindelijk
w a s . daar art. 18 dienst 1901 was u i t g e p u t , voor de betaling
van fourages over December 1901 het door de korpsen a a n gevraagde bedrag voor J a n u a r i 1902 met f 93 000 verhoogd en
eene som van f 124000 bestemd voor kasgelden bedoeld bij
ait. 172, b. van het Reglement van Administratie.
De berekening van het gemiddeld noodige per maand k o n ,
om dezelfde r e d e n e n , niet gelden van de verstrekking voor
J a n u a r i . Ware daarbij geene rekening gehouden met vermoedelijke
ontvangsten . als bijdragen van het Departement van Koloniën
aan de inrichtingen van onderwijs: restitutiën door andere
Departementen van voor hen gedane betalingen : af te geven
betaalsorders wegens door de korpsen gedane betalingen, die
ten laste van andere b e g r o t i n g s a r t i k e l e n moesten komen e n z . .
dan zou die verstrekking zelfs nog lang niet toereikend zijn
geweest.
Ten slotte deelde de Minister mede naar aanleiding van het
verzoek om nadere inlichtingen omtrent de oorzaken van het
ontstaan van behoefte aan kasgeld aan het einde van het j a a r ,
dat door de korpsen betalingen worden gedaan voor r e k e n i n g
van andere Departementen van daggelden , reis- en verblijfkosten,
gratificatiën . uitgaven voor het hengstvenlendepot, opruimen van
wrakken . voor oorlogstelegraafverbiiidingen . vervoer van gevangenen , riddersoldijen enz. Voor het Departement van Oorlog ,
ter zake van onderwerpen waarvan de kosten niet in de korpsafrekeningen kunnen worden b e g r e p e n , als van aankoop van
remonte in het binnenland . aanschaffingen voor den geneeskundigen dienst, bezoldiging van leeraren aan de Rijkslandbouwscbool. huur van terreinen en lokalen , ruimen van beerputten ,
wijzigen van ledergoed. d r u k w e r k e n , onderstandgelden enz. H e t
ongerestitueerd bedrag dier betalingen bedroeg f 40 000. De
"betalingen op verschillende artikelen van de begrooting in afwachting dat zij bij de wet zouden worden verhoogd, betroffen
voornamelijk :
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(1) Confer. Gedrukte Stukken StatenCeneranl, Zitting 1902—1903, n°. 33.
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N a kennisneming van dat schrijven, was de hooge yehlverstrekking in Jiinuuri 1902 aan de Kamer nog niet geheel duidelijk.
Kr bleek namelijk nog niet: n. welk deel van het toen verstrekt
bedrag van f 1 768 195 bestemd was voor het doen van heta-

lingen in die maand , welke in de korpsafrekeningen over het
Late kwartaal 1002 /.ouden worden verantwoord j en b.
root
welke bepaaldelijk te omschrijven doel.'inden en tot welke sommen
TOOT elk onderwerp het overige was verstrekt. De Kamer schreef
daarom aan den Minister van Oorlog «lat /.ij . ten einde te
kunnen heoordeelen ui' er gegronde redenen bestonden voor de
hooge verstrekking in J a n u a r i 1902. gaarne een die opgaven
bevattend overzicht zou ontvangen over 1901 en 1902. Verder
vereischten eenige verschillen toelichting. Op art. 3 1 i o n f 01 000
meer zijn gemandateerd ten einde tijdelijk die gelden aan andere
korpsen te kunnen verstrekken , terwijl in November en December
1901 slechts voor f 50 549,30 mandaten op dat artikel waren
afgegeven. Wegens u i t p u t t i n g van art. 18 was aan de korpsen
ter betaling van de fourage over December 1901 f 93 000 verstrekt , terwijl slechts eene verhooging van het artikel met pi. m.
f 65 000 noodig was. Kr scheen dus meer te zijn verstrekt dan
waaraan behoefte was. Ook rees de m a g , of sommige artikelen
wel juist worden geraamd. De Kamer had daarbij speciaal het
oog op de werfkosten. Reeds bij Koninklijk besluit van 28 December 1899 n ü . 51 (Rerueil Militair 1900, bladz. 8) waren de
premièn bij de cavalerie en bereden artillerie verhoogd en dien. tengevolge was aanvullling van artikel 16 van het V l l l s t e hoofdstuk , dienst 1900, noodig geweest, 1) maar het tekort op artikel
1 7 , dienst 1901, kon vermoedelijk zijn vermeden.
Ter voorkoming van toestanden en onregelmatigheden als door
den Minister waren aangeduid en welke zich than ; telken jare
voordoen, zou, naar het oordeel der K a m e r , behalve juistere
raming, meer tijdige indiening van noodige verhoogingsontwerpen
aanbeveling verdienen. Eveneens spoediger terugvordering van
betalingen bij voorschot. Het scheen niet noodig daarmede te
wachten tot na afloop van het kwartaal. Voor geregeld wederkeerende betalingen ten behoeve van andere Departementen ,
zouden misschien aan de officieren van administratie gelden ter
goede rekening ten laste van de begrooting van dat Departement
kunnen worden verstrekt. In stede van voorschotten aan magameesters en administrateurs te geven uit de korpskassen. konden
voor die rekenplichtigen bij het niet tijdig tot stand komen der
begrooting. bij den Minister van Kinanciê'n speciale kredieten
worden aangevraagd , zooals geschiedt door de hoofden van de
andere Departementen van algemeen bestuur. De administratie
bij de korpsen zou door een en ander zeer worden vereenvoudigd
en dit zou in nog grooter mate het geval zijn , indien tal van
b e t a l i n g e n , welke naar het voorkwam door de betaalmeesters
konden worden gedaan . aan de bemoeiingen van de korpsen
werden onttrokken. Door den w e r k k r i n g van de korpsen op
geldelijk gebied te b e p e r k e n , zouden zich vanzelf minder verwikkelingen voordoen. In de behoefte aan kasgeld zou naar de
meening der Kamer bet best kunnen worden voorzien door eene
regeling als bh' de wet van 10 November 1900 {.Staatsblad
n". 184), met aan de Kamer af te leggen rekening en verantwoording. Ook kwam het haar wenscheln'k voor dat, afgescheiden
van de thans reeds bestaande verantwoording ten opzichte der
b e g r o o t i n g , van de eigenlijke kassen der korpsen aan haar
verantwoording werd gedaan.
Het verlangde overzicht werd daarop door den Minister overgelegd en door nadere toelichting werden de door de Kamer
aangegeven verschillen opgelost. Kr werd steeds zooveel mogelijk
getraebt de ramingen met de werkelijkheid in overeenstemming
te doen zijn. Ten aanzien van artikel 17 (werfkosten) meldde
de Minister, dat bij de samenstelling en behandeling' der begrooting van 1901 de toeloop van vrijwilligers niet te voorzien
was. N u het mandatceren op artikelen , ten einde sommige
korpsen en inrichtingen in staat te stellen aan andere korpsen
tijdelijk en ter voorkoming van aanvragen om speciaal krediet geld
te verschaffen , bij het college bezwaar o n t m o e t t e , /.3U het niet
meer plaats hebben. W a t de overige beschouwingen in der Kamer
schrijven betrof, deze hielden alle verband met en omtrent de
betrokken onderwerpen vernielde in het Verslag der Staatscommissie. ingevolge artikel 0 der wet van 29 December 189K
(Staatsblad
n". 279). Het lag in 's Ministers voornemen van de
goede wenken in dat Verslag voorkomende, welke evenwel ernstige
overweging vereischten. geleidelijk gebruik te maken en die

(1) Gedrukte Stukken 1901 — 1102, n'. 1 2 0 .
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welke daarvoor vatbaar zijn. ioo ipoedig doenlijk in toepassing
te brengen.
De Kamer gaf <len Minister

te kennen «lat zij dit niet be-

langitelling had vernomen en er prijs op zon stellen hij voortdnnng de uitkomsten van de ernstige overwegingen des Ministers
te mogen vernemen. Zij zou in dien stand dar zaak niet verder
aandringen op verdere opheldering betreffende de in Januari 1902
aan «Ie korpsen verstrekte gelden, ofschoon het haar bleef voorkomen dilt die

geweest.

verstrekkingen

voor beperking vatbaar waren

Misschien il het niet van belang ontbloot alhier te vernielden
dat van het verschil ad ongeveer f 8 5 0 0 0 0 tussehen de geld"
verstrekking in J a n u a r i 1902 en J a n u a r i 1901 , bet grootste
deel (pl.in. f 200 000). ten slotte blijkt te rijn noodig geweest
ter tijdelijke voorziening in den dienst van het vorige .jaar.
Dat inderdaad de verstrekking in J a n u a r i 1902 booger was
geweest dan noodig w a s , bleek later uit nadere inlichtingen
van den M i n i s t e r , volgens welke van de som van f 1522 720 ter
voorloopige verstrekking aan inagazijnmeesters en adniinistrateurs van verplegingsinrichtiugen begrepen in het in die maand
gemandateerd b e d r a g , slechts was verstrekt f 225 45(5,20s, zoodat f 97 2ö:5,795 in de kassen bleef berusten voor de behoeften
van Februari. De Minister berichtte tevens dat in 190:5 aan de
magazijnmeesters der artillerie, aan de magazijn meesters hoofden
van de centrale magazijnen van militaire kleeding en uitrusting
en aan den directeur van 's Rijks magazijn van geneesmiddelen
geene gelden door tusschenkomst van de korpsen waren verstrekt , maar te hunnen behoeve door den Minister van F i n a n ciën speciale kredieten waren geopend, terwijl voor de rekenplichtige administrateurs van de verplegingsiurichtingen aan
de korpsen niet meer gelden waren gegeven dan per maand
noodig was.
Daar haar in afwijking van het gebruik van de opening van
die speciale kredieten door den Minister van Financiën geen
kennis was g e g e v e n , vroeg de Kamer dien Minister alsnog
daarvan eene gespecificeerde opgaaf te mogen o n t v a n g e n ,
evenals in het vervolg van de opening van elk speciaal
krediet.
De Minister deed de verlangde opgaaf daarop aan de Kamer
toekomen, onder mededeeling dat zij door een verzuim in dit
geval niet was geschied. (1)
Vertraging in de inzending van de korpsaf rekeningen.

In 1S7K wendde de Algemeene Rekenkamer zich tot den
Minister van Oorlog (2) met het verzoek de inzending van de
afrekeningen van de korpsen van het leger met de schatkist te
willen bespoedigen. I n het afgeloopen j a a r zag zij zich genoodzaakt dat verzoek te herhalen. Die stukken kwamen sinds
eenigen tijd bij onregelmatige zendingen en met steeds grooter
vertraging bij haar in. Zoo ontving zij de laatste afrekeningen
over het :5de kwartaal 1900 op 1(5 December 1901, de laatste
over het 4de kwartaal 1900 op 31 December 1901, dus
zeer kort vóór, of zelfs op den dag waarop volgens artikel
:51 der wet van 5 October 1841 (Staatsblad
n". 40) de
begrootingeu moeten worden afgesloten. De laatste afrekeningen over het 1ste kwartaal 1901 kwamen eerst 14 J u n i
1902 in. Van die over het 2de kwartaal 1901 waren er
op 19 J u n i 1902, den datum van h a a r schrijven, nog slechts
negen bij haar overgebracht. De late inzending van de bescheiden over 1900 had zij toegeschreven aan de invoering
met 1 J a n u a r i van dat jaar van haar toezicht op het beheer
over den voorraad goederen voor kleeding en uitrusting van
onderofficieren en soldaten, ingevolge de wet van 29 December
189S (Staatsblad
n". 279) en er daarom in berust. Maar nu de
vertraging steeds grooter afmetingen dreigde aan te n e m e n ,
verzocht zij den Minister ter bevordering van een geregelden
gang van zaken en van eene deugdelijke controle, die door
overhaaste behandeling schade moest lijden, maatregelen te
willen nemen waardoor de inzending van de korpsafrekeningen
bij haar werd verzekerd binnen zes maanden na het verstrijken
van het kwartaal waarover zij loopen.
De Minister gaf de toezegging dat getracht zou worden zooveel doenlijk aan het verlangen van het college te voldoen. De
inzending binnen zes maanden na het betrokken kwartaal was
evenwel niet mogelijk. Door den inhoud van artikel :503 van
het Reglement van administratie bij de landmacht, bepalende

(1) Zie bladz. 106 van dit verslag.
(2; Confer. g< drukt verslag over 1873, b'adz. 18.
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dat de korpsafrekeningen in de eerste helft van de tweede
maand na net tijdvak waartoe zij betrekking hebben, l>ij het
Departement van Oorlog moeten ingekomen zijn, werd de terniyn voor de verifieatie hij het Departement dan tot vier en
een halve maand ingekort, hetgeen niet voldoende is, terwijl

de verificatie in het begrootingitydperk zoo goed als geheel
stil staat.
Er wordt naar
vervroegen.

gestreefd

de inzending der Afrekeningen teB
(üe Minister van Oorlog.)

Ofschoon er eenige rerbetering viel te bespeuren, daar de
laatste korpeafrekemngen, over het 4de kwartaal LOOI den Uiden
'December 1902 werden ontvangen, kan de toestand toch nog
niet bevredigend worden genoemd.
Arlt. 35 , 42 en 53. I'erstrekking van gelden ter goede,
rekening en borgstellingen.

Zooals reedt in het Verslag der Algenieene Rekenkamer over
1901 (1) is aangeteekend , werd wegens vertraging in de vaststelling van de Staatshegrooting voor 1902 in het begin van dat
jaar een speciaal krediet geopend ten behoeve van den m u n t meester tot betaling van loonen aan beambten en losse werklieden werkzaam aan 's Rijks Munt. De Minister van Financiën
daarvan kennis gevende, voegde er aan toe, dat hij door genoemde
vertraging nog geene aanvraag r a n b e t a l i n g ter verstrekking Tan
gelden ter goede rekening hij het college kon overbrengen.
De Algenieene Rekenkamer verzocht in verband met art. 3"»
der wet van 5 October 1841 (Stantshbul
n°. 40) eenige nadere
inlichtingen . daar haar nog niet was gebleken . dat het verstrekken van gelden ter goede rekening aan den nmntmeeeter
tot betaling van bedoeld»' loonen een maatregel van voorziening
was die gebiedend werd gevorderd.
De Minister deelde in zijn antwoord m e d e , dat door liet lid
van het mnntcollege belast met de fnnctiê'n van waardijn en door
den bode en conciërge vroeger maandelijks op declaratie verschillende uitgaven werden gedaan , waarvan het bedrag uit privé
beurs door leden van het nmntcollege werd voorgeschoten. Die
uitgaven bestonden uit verschillende arbeidsloonen van losse werklieden , briefporten . vracht enz., voor zooveel die niet kwamen
ten laste van den miintmeester. Door invoering met 1 J a n u a r i
1902 van de regie kwamen dergelijke uitgaven geheel ten laste
van den Staat. Het kwam onraadzaam voor van den m u n t meester of een der andere ambtenaren bij 's Rijks M u n t te vorderen de gelden noodig voor de voldoening voor te schieten op
den voet als vroeger door de leden van het mnntcollege geschiedde :
het scheen regelmatiger gelden ter goede rekening te verstrekken.
Daar intusschen de wet tot vaststelling van het V i l d e hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor 1902 was afgekondigd, waren
bij het schrijven van den Minister twee aanvragen van betaling
gevoegd tot verstrekking der gelden ter goede r e k e n i n g , waarvan
de Algemeene Rekenkamer de verevening tot stand bracht.

Verstrekking van gelden ter goede rekening.

f ei strekking van gelden ter goede rekening zonder

borgstelling.

De boekhouder in het ziekenhuis der Rijks-universiteitte Leiden
was volgens mededeeling van den Minister van Binnenlandsche
Zaken met i n g a n g van 13 J u l i 1902 tijdelijk belast met de waarneming van de directie van die instelling. Ten einde den goeden
g a n g van zaken te verzekeren was door curatoren der Universiteit
verzocht, dat hij in het bezit zou worden gesteld van gelden
ter goede rekening tot betaling van traktementen aan hettijdelyk personeel van het ziekenhuis en tot voldoening van huishoudelijke uitgaven. Hoewel door hem begrypelijkerwüze geen
borgtocht was gesteld, werden door den Minister toch twee
aanvragen van betaling ter verstrekking der gelden ter goede
r e k e n i n g ter verevening aangeboden.
De Algemeene Rekenkamer schreef aan den Minister dat zij
op grond van de hooge noodzakelijkheid van de verstrekking tot
de verevening was overgegaan , in het vertrouwen dat het geven
van gelden ter goede rekening aan personen die geen borgtocht
hebben gesteld , zou beperkt blijven tot uiterst dringende gevallen van tijdelijken aard.
Later worden tot het doen van eene nieuwe verstrekking door
den Minister nogmaals twee aanvragen van betaling ten behoeve
van denzelfdeu persoon ingezonden. met verzoek ook die te willen
verevenen . daar in de omstandigheden geene verandering was
gekomen. Ook aan dat verzoek werd op dien grond door de
Kamer voldaan.
Met i n g a n g van 15 September 1902 werd in de vacature voorzien en nam dus de waarneming een einde.
(1) Gedrukt verslag over 1901, bladz. 15.
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I n dr Staatscourant van 22 Februari l'.HH komt voor 8606 beschikkiug van den Minister van W a t e r s t a a t , Handel en Nijverheid , vaststellende , Bepalingen bttfêffttldi hel openbaar maken van
weerberichten doorliet Koninklijk Xederlandsch Meteorologisch Instituut."

Volgens ilie beschikking kunnen belangstellenden <lie een weerbericht of een weerkaartje wenseben te ontvangen, zich voor
een jaar ubonnecren tegen voorafgaande toezending van het

abonnementebedrag aan den hoofddirecteur van het instituut.
In den aanvang van het afgeloopen jaar vestigde de Algemeene
Rekenkamer er de aandacht van den .Minister op, dat bij huur
nog niet was ingekomen een borgtocht van dien hoofddirecteur
voor het beheer der door hem ontvangen abonnementsgelden en
evenmin de inededeeling op welk bedrag de borgtocht door Zijne
Excellentie was bepaald. De Kamer verzocht daarom den Minister
haar mede te deelen wat omtrent die zekerheidstelling was voorgeschreven en de spoedige inzending van den borgtocht te willen
bevorderen.
De Minister antwoordde, dat het hem met het oog op art. 42
der wet van 5 October 1841 (Staatsblad
n°. 40) en in verband
met het bedrag der jaarwedde van den hoofddirecteur niet noodig
voorkwam dezen ambtenaar de verplichting op te leggen tot
borgstelling voor de geringe som , welke door hem elk kwartaal
wegens abonnementsgelden voor de verzending van weerberichten
in de schatkist moet worden gestort.
Om de redenen reeds vroeger vernield (1) werd door de Kamer
in dit antwoord berust.
Evenmin kwam in verband niet de toegekende jaarwedde aan
den Minister voorshands noodig voor het doen stellen van borgtocht door den directeur-generaal der Staatsmijnen in Limburg voor
aan hem met goedvinden der Algemeene Rekenkamer te verstrekken gelden ter goede rekening tot betaling van dagelijksche
uitgaven als o. a. dag- en weekloon e n , ofschoon het bedrag der
verstrekking voor 1902 werd geraamd op f 4000.
Ook hierin werd door de Kamer om bovenbedoelde redenen
berust. In haar schrijven, waarin zij dit aan den Minister van
W a t e r s t a a t , Handel en Nijverheid mededeelde, meende z'\j er
evenwel op te moeten wijzen, dat tot dusverre, sedert de invoering
van der Kamer Instructie, de hoofden der onderscheidene Departementen van Algemeen bestuur steeds, in zake van de verstrekking
van gelden ter goede r e k e n i n g , bij' doorloopend beheer door de
rekenplichtigen borgtocht hebben doen stellen, al werden slechts
zeer geringe bedragen verstrekt. Alleen ten opzichte van de
secretarissen der Kamers van arbeid bstond eene uitzondering 2).

t

Invordering

van een debcl-saldo van ent nalaligen rekenplichtige.

Zoouls de Algemeene Rekenkamer vermeldde in haar verslag
over 1901 3) sloot zij eene rekening en verantwoording van een
burgemeester, wegens ter goede rekening verstrekte gelden in
zake besmettelijke veeziekte, met een voor hem nadeelig saldo
van f 8,55 f dat hij werd aangeschreven in 's Rijks schatkist te
storten. Nadat de termijn van twee m a a n d e n , toegekend bij
art. 00 der wet van 5 October 1841 (Staatsblad
n°. 4 0 ) , was
verstreken, zonder dat de rekenplichtige herziening had gevraagd
of van de storting doen blijken , zond zij , ingevolge art. 5 3 ,
2de lid , dier w e t , afschrift der a k t e , aanwijzende het voor het
Rijk batige saldo, ter invordering van het bedrag aan het Departement van Financiën. Later ontving zn] b e r i c h t , dat h e t , nadat
tegen den rekenplichtige een dwangschrift was uitgevaardigd ,
door hem ten kantore van een ontvanger der registratie was
voldaan.
Art. 39.

Bedraa in geld en ijeldsiraardige stukken in dr kassen der belaalmeesiers iianweziij op ultimo December 1901.

Verantwoordingen van betaalmeesters en bijzondere
comptabelen.

Evenals in vorige .jaren (4) werden de door de betaalmeesters
ingevolge aanschrijving van den Minister van Financiën aan de
Algemeene Rekenkamer gezonden opgaven van de n a a f s l u i t i n g
van den dienst op 31 December 1901 in hunne kassen aanwezige
betaalmiddelen en geldswaardige stukken , vergeleken met de
saldo's van hunne bij de Kamer opgenomen en gesloten rekeningen. Dit leidde tot de ontdekking van enkele verschillen,
welke aan den Minister medegedeeld en door dezen opgehelderd
worden.
v l)

Gedrukt verslag over 1895, blad/.. M en over 1898, blad*. 18.

(2)

Zie verslag over 1898, hierboven verniel!.

(3)

Gedrukt veislag over 1901 , bladz 22.

(4)

Conler. blad/.. 31 van liet gedrukt verslag over 1901.
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Volgens de opgaven der betaalmeesters bedroeg op 'il December

190] het saldo in geld f 2288 156,20. in geldswaardige itukken
f 4705048,81, totaal f7058805.01. Volgens hm
rekeningen
bedroeg het saldo in totaal f 7 616 386,84', waarin was begrepen
het gezamenlijk bedrag van f664720,20 aan geldswaardige
stukken,

nn 'M December 1901 door de Kamer uit de verant-

woordingen over dat jaar rerworpen en vim eene na dien da>tnm
aangebrachte wijziging.

Verantwoording van sommen aan fomytgnim (mmmtniinta* loegekend voor herstelling van lijf- en weikgcidercn.

De Algemeeen Rekenkamer ontving afschrift Tan bet Koninklijk

bealnit van 9 .Juni 1902 n°. 0 7 . waarbij aan art. 86 van nét
Reglement van administratie bij tic landmacht. IOO als dat
artikel is gewjjligd bij Koninklijk besluit van 29 April 189*>
11°. 3 7 , eene nieuwe zinsnede is toegevoegd luidende: „Tot het
doen herstellen van ln'f- en werkgoederen van gehuwde soldaten
kan jaarlijks eene door den Minister van Oorlog te bepalen
vaste som aan de commandanten der compagnieën worden toegekend."
N a d a t de Minister aan de Algemeene Rekenkamer opgaaf
had gedaan van die sommen van het nog niet verstreken g e -

deelte van 1902, vroeg zij Zijne Excellentie op welke wijze hij

zich voorstelde de verantwoording duurvan te regelen.
De Minister antwoordde dat de verantwoording zou geschieden
in de afrekeningen van de korpsen met de 'sKijks schatkist, ten
laste van art. 16 van de b e g r o o t i n g . tegen overlegging van
lijsten n ° . 119 der modellen, behoorende bij het Reglement van
administratie.
Door dit antwoord werd niet aan het verlangen der Kamer
voldaan. Hare bedoeling was inlichting te bekomen omtrent de
vraag, hoc zou worden toegezien dat de toegestane bedragen
werkelijk door de compagnies-commandanten tot het a a n g e geven doel worden besteed en te vernemen wat zou geschieden
indien het beheer voor- of nadcelige saldo's mocht opleveren.
De Minister trad daarop in eene breedvoerige uiteenzetting
van den maatregel. Men had in de meejiing verkeerd dat het
doen herstellen van lijf- en werkgoederen door deskundig persoueel, in de inrichtingen waarin die goedereu werden gewasschen,
in stede van die herstellingen over te laten aan den man zelven.
zou leiden tot langeren gebruiksduur en dus tot besparing.
Eene voortgezette proefneming had evenwel aangetoond dat op
verwezenlijking van die besparing weinig of geen kans bestond,
terwijl als nadeelig gevolg van den maatregel werd aangemerkt
de omstandigheid, dat de man op den duur niet in staat zou
wezen zijn eigen onderkleeding te onderhouden. Op die gronden
had de Minister niet willen overgaan tot het sluiteu van overeenkomsten met de waschinrichtingen. Intusschen mocht niet
over h e t hoofd worden gezien d a t sommige herstellingen, wegens
bezwaren van techuischen a a r d , moeilijk door de militairen
kunnen worden verricht en dit ten gevolge zou hebbeu dat de
kleedingstukken spoediger dan noodig was vervanging Bonden
behoeven. H e t was daarom in vele gevallen in 's Rijks geldelijk
belang het verrichten dier herstellingen aan deskundige personen
op te d r a g e n , maar onmogelijk ze te tarifeeren. Daarom was bij
wijze van proef aan de compagnies-commandanten de beschikking
gegeven over een klein jaarlijks vast te stellen bedrag. Gelet
op de verantwoordelijkheid op hen rustende voor het goede
beheer van h u n onderhebbend troependeel. behoefde niet te
worden betwijfeld of de toegestane kleine sommen werkelijk voor
het beoogde doel zullen worden besteed , waarop bovendien de
commandeerende officieren hebben toe te zien. Die sommen bedroegen in totaal ongeveer '/ 5 van het b e d r a g , tot het doen
verrichten van de herstellingen door de waschinrichtingen vereischt en waren dus zeker niet te h o o g , terwijl de commandanten hadden te waken tegen een t e k o r t , door niet meer
goederen te doen herstellen dan de beschikbare fondsen toelaten.
Zonder te spreken van de daaraan verbonden administratieve
beslommeringen , achtte de Ministra het mitsdien ongewenscht
betreflende de verantwoording van die sommen voorschriften
te geven.
Aannemende dat de sommen werkelijk wel zullen worden besteed voor het aangegeven doel , kon de Kamer niet toegeven
dat het ongewenscht was voorschriften uit te vaardigen voor
de verantwoording. De compagnies-commandanten vielen door
de verstrekking ongetwijfeld onder artikel :>9 der wet van
5 October 1841 (Staatsblad,
n°. 40) en moesten dus verantwoording doen aan het college. Deze verantwoording zou kunnen
bestaan in een na afloop van het kalenderjaar door hen door
tusschenkomst van het Departement van Oorlog in te zenden
verklaring , waaruit bleek van bet in «lat jaar van de toegestane
som voor herstelling van lijf- en werkgoederen besteed bedrag.
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liet saldo zou ter voorkoming van dienstvermenging moeten
worden gestort in 's Rijks kas, om te worden aangewend tot

De voorschriften /.uilen eerlang worden gegeven en aan de

Kamer worden medegedeeld.

'Minister van Oorlog).

vermindering van het op de begrooting gelegd bezwaar.
De Kamer verzocht den Minister in dien zin voorschriften
te willen geven, waarvan zij gaarne mededeelingte gemoetzag.
Tot nog toe heeft zij echter niets ontvangen.
Art. 45. Modellen van rekeningen en verantwoordingen.

Modellen voor rekeningen.

Gedurende het jaar 1902 werden de volgende modellen van
rekening vastgesteld:
I. in overleg met den Minister van Financiën , voor de rekening af te leggen door den controleur belast met het toezicht
op de fabricage van plakzegels;
II. in overleg met den Minister van Oorlog voor de rekeningen
af te leggen door de hoofden der centrale magazijnen van militaire kleeding en uitrusting en der garnizoeus-kleedingmagaz\jnen.
Art. 50. Inventarissen van hel materieel.

Comptabiliteit ran kleed ing M uil ritst ing van onderofficieren en Ten vervolge op het medegedeelde in der Kamer verslag over
1901(1), kan thans worden vermeld dat zij, na de bescheiden
soldaten.
haar door den Minister van Oorlog ingevolge de 2de alinea van
art. 5 der wet van 29 December 1898 (Staatsblad n°. 279) toegezonden , te hebbeu akkoord bevonden, ten blijke daarvan en
ter voldoening aan den verderen inhoud van dat wetsartikel,
onder dagteekening van 24 Februari 1902 aan dien Minister
deed toekomen vijf en twintig vei\klaringen, strekkende tot
geheele ontlasting van de korpsen van de landmacht en de divisiè'n marechaussee van hunne schuld wegens de gedeeltelijke
voorschotten uit 's Rijks schatkist, in art. 4 dier wet bedoeld.
Arl. 59. Onderzoek van gemeentere/leningen.
Met Uwer Majesteits machtiging werden in 1902 door de
Algemeene Rekenkamer onderzocht de laatstgesloteu rekeningen
der gemeenten:
Linden
Noordbrabant,
Lithoyen
!
Appeltern
1 Gelderland.
Lienden
Nieuw-Hel voet
Kedichem

<

Weesp
Westzaan

1Noordholland.

Grypskerke
Oostkapelle

i

Zeeland.

Amerongen
Nigtevecht

I

)

Utrecht

Ooststellingwerf
Weststellingwerf

| Friesland.
i

Dalfsen

1

Olst
Adorp
Ezinge

I

Zuidholland.

Overyssel.

1 Groningen.
1 Drenthe.
1 Limburg.

Eelde
Norg
Amsteurade
Vaals.
De opmerkingen waartoe het onderzoek aanleiding gaf, waren
van ondergeschikt belang en werden aan Gedeputeerde Staten
der betrokken provinciën medegedeeld.
Art. 60. Herziening van rekeningen.
In 1902 werd door geen comptabele herziening van eene opgenomen en gesloten rekening gevraagd , en had evenmin herziening door de Algemeene Rekenkamer ambtshalve plaats.
(1) Gedrukt verslag over 1901, bladz. 35—41.

Kijlagen.
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over het j a a r 1902.

Art. 88.
'toekenning van pensioen krachtens de net van 1846 (Staatsblad
n°. 24) newijiiyd l>ij de net van 1873 (Staatsblad S". 64).

1'i'itsitinifii.

In IIIMI aanvang van 1902 werd dooi de Algemeene Beken*
kamer uit de verantwoording ran een betaalmeester verworpen
het pensioen over 1900 ran den eervol ontslagen leeraar tan
eene burger-avondschool . omtrent de toekenning waarvan blij-

kens liet sangeteekende in baar verslag over 190] (1) aan den
Minister vim Binnenlandsche Zaken inlichtingen waren gevraagd,
en wel omdat die inlichtingen nog niet waren ontvangen.
Ofschoon goede redenen hebbende om aan te nemen dal die
inlichtingen de Kamer binnen enkele dagen tonden bereiken,
meende de Minister van Financiën dat boe die ook luiden

mochteni de verevening van de pensioenbetaling daarvan niet
afhankelijk

kon zijn en deze in elk geval zou moeten volgen,

zooals vroeger (2) door het college mu erkend.
De Minister had daarom den betaalmeester gemachtigd de
betrokken betaalsrol opnieuw in uitgaaf te brengen . ten einde
de Kamer in de gelegenheid te stellen de verevening nog tot
stand te brengen vóór 1 A p r i l , na welk tijdstip geene uitgaven
ten laste van den dienst 1900 meer konden worden toegelaten.
De Kamer deed den Minister van Fiuaueiën o p m e r k e n , dat
het pensioen VM verleend krachtens de bij de wet van 187:5
{Staatsblad n°. <>4) gewijzigde wet van 1>">4»> {Staatsblad n°. 24)
en daarin geene bepaling voorkwam als vervat in de bij de wet
van 30 September 1893 (Staatsblad n". 145) aan artikel 14 deiwet van 9 Mei 1890 (Slualsblad n". 79) toegevoegde zinsnede,
op grond waarvan zij in bet aangehaalde geval tot de verevening
was overgegaan. Bij wederaanbieding zou de pensioenbetaling
dus wederom worden geroyeerd, tenzij de bedenkingen tijdig
mochten worden opgeheven door het aangekondigde schrijven
van den Minister van Binnenlandsche Zaken.
Dit schrhven kwam eenige dagen later in. vergezeld van eene
missive van den Pensioenraad voor de burgerlijke a m b t e n a r e n ,
met welks inhoud de Minister vun Financiën en . althans in
hoofdzaak, de Minister van Binnenlandsche Zaken zich vereenigdeu.
W a t de door de Algemeeue Rekenkamer betwijfelde wettigheid
betrof van de toekenning nog in 1901 van pensioen krachtens
de door de Pensioenwet van 1890. behoudens de gemaakte
uitzonderingen, vervallen Pensioenwet van 1840. herinnerde de

Pensioenraad er aan. dat de aanspraak op pensioen i posteriori
was gebleken in 1885, dus tijdens de vorige pensioenwet gold.
te zijn geboren. H e t beginsel was dus toepasselijk, dat een
verkregen recht moet worden beoordeeld naar de wet waaronder
het werd verworven , ook waar de Rekenkamer er op had
gewezen, dat art. 41 der Pensioenwet van 1890 niet in het
besluit van toekenning was a a n g e h a a l d , bleek van hare in strijd
met dat beginsel zijnde m e e n i n g , dat niet uitdrukkelijk in stand
gehouden bepalingen der vorige pensioenwet niet mogen worden
toegepast. In de loopbaan van den belanghebbende had zich
niet het geval voorgedaan dat aanleiding kou geven tot toepassing bij dat artikel 41fc gehandhaafde 2de en 3de zinsnede
van artikel 6 der Pensioenwet van 1840. Ten opzichte van het
tijdstip van indiening van de aanvraag om pensioen en de betrekkingen door belanghebbende bekleed, werden de verlangde
inlichtingen verstrekt. Met betrekking tot de vraag omtrent
het verhaal van de kosten van het geneeskundig onderzoek in
1900 en 1901 ingesteld, verwees de Pensioenraad den .Minister
van Binnenlandsche Zaken naar een schrijven van zijn ambtsvoorganger, behelzende dat deze het verzoek om een nieuw
onderzoek had gemeend te moeten beschouwen als eene gebruikm a k i n g van de bevoegdheid in het vierde lid van artikel •"> deiBurgerlijke Pensioenwet (van 1890) toegekend. De raad was
daartegen niet opgekomen, omdat het met de beginselen van
transitoir recht geenszins onvereenigbaar werd g e a c h t . d a t e e n e

procedure, begonnen onder de heerschappij eener vroegere wet,
al strekt zij om een onder die wet verkregen, en dus naar die
wet au fond te beoordeelen recht, te doen gelden, werd voortgezet n a a r d e voorschriften der latere wet. inzonderheid wanneer
onder de vroegere orde van zaken zoodanige voorschriften ontbraken. De toepassing van artikel 5 . vijfde lid. kwam den raad
daarom gerechtvaardigd voor. maar eveneens iu overeensteinming met het bepaalde in het 3de lid, dat het bedrag der kosten
ad f 20 van het in 1894 op verzoel; van den bvlanijhebbende ingesteld geueeskundig onderzoek, op hein worde verhaald. Op

(1) Gedrukt versl.ig 1'JOl, uladz. 41 en 42.
(2) Gedrukt verslag 1«99, tdadz. 48-50.
H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen. 1903—1904.
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H e t op liet pensioen ingehouden bedrag van
kosten van het eerste geneeskundig onderzoek.
(Minister van

f 20 betrof de
Financiën.)

Irerhaal van een pensioen ten onrechte uitgekeerd aan eene hertrouwde
weduwe.

Mij brief vau den betaalmeester voor de verrekeningen dd.
14 .Juni 1(.K)2. n u . 60 is aan de Algemeene Rekenkamer eene
vermindering vau bezwaar gezonden vau f 100, waarvoor door
de Kamer recepis is verleend onder dagteekening van 17 J u l i 1902.
(Minister van

Financiën).

dit punt sloot de Minister van Binnenlandsche Zaken zich niet
aan bij de meening van den r a a d , maar achtte het in dit bjj/.(inder geval wenschelijk de kosten zoowel van het eerste als
het tweede onderzoek door belanghebbende te doen dragen.
Mitsdien was de Minister van Financiën uitgeuoodigd op de
inhouding dier kosten op het pennoen order te willen stellen.
Na de ontvangen gegevens aan eene nauwopgezette overweging
te hebben onderworpen, deelde de Algemeene Rekenkamer aan
de Ministers van Financiën en Binnenlandsche Zaken mede dat
zij termen had gevonden in de toekenning: van het pensioen
te berusten en de verevening dus te zijner tijd zou worden tot
stand gebracht. Daar inmiddels de dienst 1900 was afgesloten,
werd bij Uwer Majesteitsbesluit van 3 J u n i 1902 n°. 6 2 , het
over dat jaar verschuldigen bedrag op het X l d e hoofdstuk der
Staatsbegrooting voor 1902 beschikbaar gesteld.
Later bleek nog uit een ingekomen betalingstuk dat als bate
voor 's Rijks schatkist op het pensioen over het 2de kwartaal
1902 was ingehouden een bedrag vau f 20 wegens kosten van
geneeskundig onderzoek. E r kon echter niet worden beoordeeld
of die inhouding had gestrekt tot verhaal der kosten van het
in 1894 ingestelde onderzoek, dan wel tot verhaal van een gedeelte der kosten ad f 100 van het onderzoek in 1900/1901.
Uit een staat vau vervallen en tijdelijk vervallen pensioenen,
ingeschreven in het Grootboek van het pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren in J a n u a r i 1.902
ontvangen bleek dat de weduwe van een besteller b\j 's Rijks
telegraaf in den loop van het eerste kwartaal 1901 was hertrouwd.
Tngevolge art. 1 3 , eerste en tweede lid der betrokken pensioenwet (Staatsblad
n". 1 3 6 , 1894) ging hare aanspraak op pensioen
dus met het verstrijken van dat kwartaal verloren.
Het pensioen ad f 200 'sjaars was echter over het 2de en 3de
kwartaal 1901 uog betaald op imitantiën en attestatiën de v i t a ,
waarin verklaard was, dat de weduwe niet was hertrouwd. Dientengevolge was een bedrag van f 100 ten onrechte uitgekeerd.
De Kamer verzocht den Minister van Financiën te mogen
vernemen of, en, zoo ja, welke , maatregelen waren of zouden
worden genomen om (lat bedrag in 's Rijks schatkist te doen
terugkeeren.
De Minister antwoordde dat het bedrag reeds was teruggestort
en te zijner tijd eene aanvraag tot vermindering van de ten last»;
der begrooting verevende sommen bij de Kamer zou inkomen.
TWEEDE

GEDEELTE.

Arll. 19 M 20. Maand- en saldostalen.
fn 1902 zijn bij de Algemeene Rekenkamer ontvangen de
maand- en k w a r t a a l s t a t e u , alsmede de saldostaten over 1901 ,
met de daartoe volgens art. 20 behoorende stukken.
Tot sluiting zijn gebracht de saldostaten v a n :
1°. de directe belastingen , invoerrechten en accijnzen en het
recht van waarborg op de gouden en zilveren werken over 1900;
2°.

de registratie en domeinen over 1900:

3". de domeinen onder beheer van het
Binnenlandsche Zaken over 1900;
4°.

de posterijen over 1900 en 1901;

5".

de telegraphie over 1900 en 1901;

6°.

de Staatsloterij over 1901:

van

'

7°.

de loodsgelden over 1900 en 1901:

8°.

's R\jks veeartsenijschool over 1901:

9°.

de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen over 1901;

10°.

de kanselaru'leges over 1901.
Art. 21.

Diversen.

Departement

Ontvangsten buiten de maand- en saldostaten.

Van deze ontvangsten verdienen bijzondere vermelding:
1°. op de middelen van 1901 geboekt:
aandeel van het Rijk in de opbrengst der
exploitatie van Staatsspoorwegen
f 3 293 658,58*
aandeel van den Staat in de winsten der Nederlandsche Bank
1 163 593,92
onuitbetaald gebleven orders tot betaling .

.

4 607,74

[99.

2.J
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storting

in 's Rijks schatkist , waarvan

de

ijuitantUn niet binnen 30 jaren zijn ingekomen 1

105,91

winst op il<' a a n m u n t i u g van zilveren fffumunt,
aangemaakt ingevolge Koninklijk besluit van
12 Juli 1901 n°. 50
terugbetaling door België, ingevolge artikel 11
iler overeenkomst bekrachtigd bij de wet van
29 J a n u a r i 1897 {Staatsblad,
n". OS) van de
kosten in 1901 voorgeschoten voor werken betrefl'emle de verbetering van bet kanaal van
(ïent naar Terneu/.en

14646\88*
.

819 720,7'.'

r

storting door de V ereeniging van vakonderwijs
in de zuivelbereiding te Bolsmird VMU resteerende gelden , welke bij de ontbinding der vereeniging den Lande aankomen , ingevolge het
besluit der algemeene ledenvergadering 2 Pobruari 1901 en de missive van den Minister
van Binnenlandsche Zaken 25 Mei 1 9 0 1 , n°.
3236', afdeeling L

2 487,58

restitutie door de Tweede Noord-Hollandsche
Tramwegmaatschappij te Amsterdam van een gedeelte van het renteloos voorschot inzake den
aanleg van den tramweg
Purmeiend—Alkmaar
over 1900
:

3 120,20

storting door de hoofdadministratie van het
regiment grenadiers en j a g e r s , van de K o n i n k lijke Militaire Academie en van bet Instructiebataljon te K a m p e n , ingevolge art. 4 , alinea 4
der wet van 29 December 1898 {Staatsblad.
n°.
279) van het gedeelte van de voorschotten in
•zake kleediug en u i t r u s t i n g , dat op 1 J a n u a r i
1901 in geld aanwezig moest zijn in de kassen
van de korpsen der landmacht en van de divisiè'n marechaussee

(1)1957,00

saldo der vergoeding, bij minuelyke schikking
vastgesteld. wegens de door het Engelsche stoomschip Peterston aan Harer Majesteits pautserdekschip Gelderland toegebrachte schade met kosten,
eommissieloouen enz
2°.

Spoorwegm.

1 < K>1,J 1 *

op de middelen van 1902 g e b o e k t :

aandeel van het Rijk in de opbrengst der exploitatie van Staatsspoorwegen

1 903 032,05

aandeel van den Staat in de winsten der N e d e r landsche Bank

387 804,01

waarde van onbruikbaar geworden en niet
vervangen voorwerpen afkomstig van de N e d e r laudsche Rijnspoorwegmaatschappij i door de
Maatschappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in 's Rijks schatkist g e s t o r t , ingevolge
art. 82 der overeenkomst bekrachtigd bij de wet
van 22 Juli 1890 (Staatsblad
n°. 1 3 4 ) . . . .

22 503.10

Storting door het gemeentebestuur van Gouda
wegens schadeloosstelling aan het Rijk voor het
•remis van h u u r van militaire woningen in liet
Leproos Proveniershuis aldaar

1 300.—

Kosten van schadevaring aan de spoorwegb r u g te Dordrecht door het Duitsche stoomschip
Sparlan

1173,81 5

De hiervoren in de eerste plaats genoemde som wegens aandeel van het Ryk over 1901 in de opbrengst der exploitatie van
Staatsspoorwegen ad
f 3 293 658,58*
vermeerderd met bet bedrag in 1901 ontvangen
en reeds in het vorig jaarverslag (2) opgegeven ad
te zamen

.

1 048 900,0*

. f 4:142 054,06

is samengesteld als volgt:
(1) Vergelijk gedrukt verslag over 1901 , bladz. 40.
(2) Confer. het gedrukt verslag over 1901 , bladz. 4f>.
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A.

Mnntsihtipptj

lot iïrploitatie van SlaatssponrViegen.

lste jaarlijksche llitkeerinj.':

ii. rolgens art. 81. I« «Ier overeenkomst bekrachtigd h[\ de
wet, van 22 Juli L800 {Staatsblad

a°. 134) .

. f

:t400(100.0(1

b. ingevolge art. 31, 2* van gesegde overeenkomst.

namelijk

i' 1000 per kilometer van den

spoorweg Leiden

Woei-ten, lang31 957,30 meter

c.

3] 957,30

vullens di- artt. 1, 3 , 4 en 5 van de over-

eenkomst, goedgekeurd bij «Ie wet van 2 April
1898 (Staatsblad n". 81) . . . . f 271 100,00
te verminderen op grond van art. o
7,50
dier orereenkomst met eene som van
«regens een jaar rente ad 3 pet.
van f 250 als koopsom van een

perceeltje
Tilburg

spoorweggrond

onder
271 182,50
te zamen

2°.

.

.

.

.

f 3 703139,»)

aandeel in de w i n s t :

volgens art. 33 der overeenkomst, wet van 22
J u l i 1890 (Staatsblad
n°. 134), deelt de Staat
in de winst boven 4t percent van het gestort
en niet terugbetaald maatschappelijk kapitaal
f 17 957 000.
De geheele winst bedraagt . f 1027 309,71*
hiervan komt in de eerste plaats
aan de aandeelhouders 4 percent
over genoemd maatschappelijk
kapitaal

718280,00

terwijl van het overblijvende ad f
den Staat toekomt de helft, zijnde
B.

Ilollandsrhe
1".

IJzeren

309 029,71 i
154 514.80

Spoorwegmaatschappij.

Jaarlijksche u i t k e e r i n g :

volgens art. 31 der overeenkomst, bekrachtigd
bij de wet van 22 JnB,1890 (StaaJsblad n ° . 134),
moet de Maatschappij aan den Staat u i t -

keeren

f

te verminderen ingevolge art. 75
dier overeenkomst wegens de bediening en de exploitatie van
het stoombootveer Enkhui/.en—
Stavoren met
Blijft
2°.

. . .

550 000,00

65 000,00
f

485 000,00

Aandeel in de w i n s t :

Volgens art. 33 der voornoemde
i)vereenkomst deelt de Staat in
de winst boven 4 percent van
bet gestort en niet terugbetaald
maatschappelijk
kapitaal
ad
f 22 500 000. 'Aangezien de geheele winst slechts f 717 238,93*
bedraagt, zijnde 3,1H percent van
gezegd k a p i t a a l , heeft de Staat
uit dien hoofde niets te vorderen,

Nihil.
485 000.00
f

4 342 654,06

De volgende staat bevat eene vergelijking met vorige jaren
van het aandeel van het Rijk in de opbrengst der exploitatie
van de Staatsspoorwegen.

Milaan.
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Maatschappij tot exploitatie van
Staatsspoorwegen.
.1 Ult.\.

Aandeel
in de
opbrengst.
Gemiddeld

per jaar.
18Hl/lH8it

1802

f 1800148,2:5
Vaste
uitkeering.
:t4(X) 000,00
3 400000,00

1893

8 400 000,00

1894

3 400 000,00

1895

1K91

Aandeel
in de
winst.

Hollandsche IJzeren Spe»or wegmaatschappij.
Gezamenlijk
bedrag.

Aandeel
Te /amen.

Huurprijs.

Gemiddeld
Gemiddeld
per jaar.
per jaar.
f
30Ó 859,24* f 2107 007,47* f
180 045,56
Vaste
uitkeering.
3400055,30*
55,30'
533 057,93*
3400 000,00
539 745,60
nihil
545 312.50
3400 000,00
nihil

Te /.amen.

in de
winst.

f

180 045,56

f 2 287 053,03

nihil

533 057,93'

3 933 713,24

nihil

539 745,60

3 939 745,00

nihil

.'45 312.56

3945 312,56

550 000,00

3 950 000,00

nihil

3 400 000,00

550 (»00,00

nihil

3 400 000,00

nihil

3400 000,00

550 <XX),00

nihil

."..".0 000,00

3 950 000,00

1K96

:i 400 000,00

nihil

3 400 000,00

519 972,82* f

57 222,36 =

577 195,19.

3 977 195,19

1897
1898

3 400 000,00

102,36

3400102,30

485 000,00

V» 979,25*

•".40 979,25*

3 941081,61'

3 897 740,00

87 616,31

3 985 356,31

485 000,00

112 449,64

597 449,04

4 582805,95

1899

3 703 145,49

218 778,26"

3 921923,75*

485(100,00

112164,93

59711)4,93

L900
1901

3 703 139,80

217 875,56

3 921 015,36

485 000,00

nihil

485 000,00

4 519 088,08*
4 406 015,30

3 703 139,80

154 514,86

3857 654,60

185 000,00

nihil

4K5 0O0.O0

4342 054,00

NederUutdtche Hanl;.

De hiervoreu genoemde ontvangsten van f 1163 593,91 op de
middelen van 1901 en van f 387 864,64 op die van 1902, wegens
aandeel van den S t a a t , ingevolge de wet van 7 Augustus 18H8
(Staalsblatt n°. 122), zijn samengesteld als v o l g t :
Ingevolge art. 10 der genoemde wet ontvangt de Staat van
de winsten der Nederlandsche Bank . na uitkeering van 5 pet.
aan de aandeelhouders en na de vereischte aanvulling van het
reservefonds, de helft van het overschietende, totdat het uandeel der Bank in de winsten 7 pet. van het maatschappelijk
kapitaal ad f 20 000 000 b e d r a a g t : van het meerdere geniet de
Staat bovendien nog '/i gedeelte.
De winsten over het boekjaar 1900 31 Maart
1901 bedroegen
f

3 527 187,84

hiervan ontvangt de Bank 5 pet. over het
maatschappelijk kapitaal van f 20 000 000 zijnde

1000000,00

zoodat te verdeelen overblijft (1)

f

waarvan de Staat geniet f 400 000 en de Bank
een gelijk bedrag zijnde te zamen
van het overblijvende ad
o n t v a n g t de Staat -/3 gedeelte zijnde.

2 527 187.84
800 OOO

t'
. . .

1 727 187,84
1 151 458,50

Van dit bedrag komt ty. gedeelte. == f 1 103 593,92 ten bate
van de middelen van 1901 en '/* gedeelte = f 3 8 7 804.04 ten
voordeele van de middelen van 1902.
Volgens het voorgaande jaarverslag (2) was ten bate van de middelen over 1901 reeds verantwoord eene som van f
511 454,56
uitmakende met liet bovenstaand bedraSg van
een gezamenlijk beloop van

1 103 593,92
t'

1075 048,48

(1) Het reservefonds heeft hot wettelijk maximum van f 5 000 000 bereikt
en vereiacht dus geene aanvulling.
(2) Confer. het gedrukt verslag over 1901 , bladz. 4f>.
H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen. 1903—1904.
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Als aandeel in de winsi werd verantwoord onder de middelen

l'.KX)

t 8066960,60*

1600

1 975 024,02

1806

I 861 178,34*

1807

1547 020,2»)

1606

1 205 091,71

L806

789186,9o5

1894

700 230,20'•

1893

1 100806,08*

1892

872 326,71

1891

1302 070,93''

1890

1405 996,12 =
Art. 24.

Stalen van af- en ovcrsrhrijvin<j.

Ter voldoening aan de slotbepaling van bovenvermeld artikel,
zijn bij dit verslag gevoegd drie staten van af-en overschrijving.
De staat A betreft de Staatsbegrooting voor 1901 en vermeldt
de af- en overschrijvingen gedurende 1901 en 1902.
Jn staat B worden de af- en overschrijvingen medegedeeld ,
welke gedurende 1902 op de Staatsbegrooting voor dat j a a r
hebben plaats gelnul.
De staat 0 heeft enkel betrekking op de bij de wet ingestelde
bijzondere fondsen.
Art. 29.

Voldoening van verjaarde of niet tijdig ter kennis van de
Algemeene Rekenkamer gebrachte vorderingen.

De bij dit verslag gevoegde staat D vermeldt de schuldvorderingen . welke niet binnen de vastgestelde termijnen bij de
administratie waren ingekomen of ter kennis van de Algemeene
Rekenkamer g e b r a c h t , doch welker voldoening naar aanleiding
van de wet van 20 .Juli 1870 {Staatsblad
n°. 123) alsnojr om
bijzondere redenen bij Koninklijk besluit werd toegestaan.
Art 30. 1'erevening zonder

bewijsstukken.

Onder letter E is aan dit verslag toegevoegd een staat, waarop
zijn omschreven de betalingen ten laste van den dienst 1902,
welker verevening zonder bewijsstukken bij Koninklijk besluit .
werd bevolen krachtens de slotbepaling van het bovemmnsrehaalde artikel.
Art. 32. Stand van 's Rijks bijzondere fondsen.
Overeenkomstig hetgeen vroeger geschiedde. laat de Kamer
hier weder volgen de opgave van den stand der bijzondere
fondsen :
1". Op de begrooting van de Algemeene Landsdrukkerij voor
1001 , vastgesteld bij de wet van 31 December 1900
(Staatsbhu/
a: 888) t o t een bedrag T U I
f
858168,50
ie in 19oi en 1902 verevend
en dus minder dan werd t o e g e s t a a n .

858661,76"
. . .

f

5516,74

Op de begrooting voor 1902, vastgesteld bij de wet van 30 Deceinber 1901 (Staatsblad
n". 309) tot een bedrag van f
263 679,50
is ba 1002 verevend
<>p 1 J a n u a r i 19(>3 was dus nog beschikbaar f

241 124,34
22555,16

2". Op de gelden wegens door het Departement ran Marine
gedane verstrekkingen voor 1 9 0 1 , beschikbaar gesteld tyj de
wet van 0 December 1901 (Staatsblad
n°. 256) tot een bedrag
van
f
68 406,68»
is in 1901 en 1902 verevend het geheele bedrag
ran

69 40* 6* s

„
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Op tic gelden voor 1002 beschikbaar gesteld Itij de wti van
81 December 1902 (Staatsblad
n". 268) tot een
bedrag vnn
f
68656,00
is in 1002 verevend

Nihil

0|> 1 Januari 1908,WM 'lu< imy beschikbaar f

68666,00

3 U . Op de begrooting van uitgaven van bet peusio a nfonds
voor weduwen en weezen van burgerlijke a m b t e n a r e n , voor 1 9 0 1 ,
vastgesteld bij de wet van 31 December 1900 (Staatsblad
n°.
251) tot een bedrag van
f 1984500,00

b in 1901 en 1902 veterend

1926 051,89'

en dus minder dan werd toegestaan . . . .

f

58 448,10*

Op de begrooting voor 1902 . vastgesteld bij de wet van 30
December 1901 (Staatsblad
ii°. 318) tot een
bedrag vat
f 2079525,00
is in 1002 verevend

988 220.47

Op 1 Januari 1908 was dus nog beschikbaar f 1091304J38
4°. Op de gelden wegene door het Departement van Oorlog
gedane verstrekkingen voor 1901 . beschikbaar gesteld bij de wet
van 9 December 1901 (Staatsblad n ° . 2 5 8 ) t o t e e n
bedrag van
f
163 327,02

is in 1901 en 19<>2 verevend

162157,92'

en dus minder dan werd toegestaan.

.

.

. t'

1 169,09*

Op de gelden voor 1902 beschikbaar gesteld bij de wet van
7 Juli 1902 (Staatsblad n°. 142) tot een bedrag
van
f
162 581,82*
is in 1902 verevend

109098,65

O]) 1 Januari 1908 was dus nog beschikbaar f

58488,17'

5°. op de begrooting van uitgaven ten behoeve van de voltooiing van het vestingstelsel voor 1901 , vastgesteld bij de wet
van 2 Februari 1901 (Staatsblad
n". 50) en verhoogd bij de
wet van 31 1) mber 1902 (StaatMud
n°. 265) tot een bedrag
van
f
988600,00
is in 1901 en 1902 verevend.

. . . . . .

en dus minder dan werd toegestaan .

880 118.04

. . .

f

43481,96

Op de begrooting voor 1902 vastgesteld bij
de wet van 4 Februari 1902 (Staatsblad
n°. 20)
tot een bedrag van
f

1132 380.00

is in 1902 verevend

834605,15'

Op 1 J a n u a r i 1003 was dus nog beschikbaar f

797 774,84*

Ai II. 37 ra 38.

Rekeningen wegens de begrootingen en 's Rijks
bijzondere fondsen.

De onderstaande uitgaaf-rekeningen
Rekenkamer opgenomen en gesloten:
1°.
a.

zijn

bij de

Algeineene

wegens de Staatsbegrootingen :
de tweede of' laatste rekening over den dienst 1000:
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l>. de eerste rekening over den dienst 1901:
2°.

wegens de bijzondere fondsen :

a. het fonds der Algemeene Landsdrukkerij, de tweede over
1900 (wetten van 11 December 1899. Staatsblad
n°. 242) en

29 April 1901, Staatsblad n°. 87):
/;.

hetzelfde fonds, de eerste over 1901 (wet van 31 December

L900, Staattblad n". 2:52):
r. liet fonds van niaterieele verstrekkingen door liet Departeinent van M a r i n e , de tweede over 1900 (wet van 10 November
1900. Staatsblad n°. 182);
(/. hetzelfde fonds, de eerste over 1901 (wet van 9 D e c e m b e r
1901. Staatsblad n u . 256);
e. het pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijke
a m b t e n a r e n , de tweede over 1900 (wet van 11 December 1899,
Staatsblad n°. 244):
f. betzelfde fonds, de eerste uver 1901 (wet van 31 December
1900. Staatsblad n". 2 5 1 ) ;
g. het fonds van niaterieele verstrekkingen door het Departenient van Oorlog, de tweede over 1900 (wet van 10 November
1900. Staatsblad n". 1H6);
//. hetzelfde fonds, de eerste over 1901 (wet van 9 December
1901, Staatsblad n°. 2 5 8 ) :
i. het fonds wegens de voltooiing van bet vestingstelsel, de
tw Ie over 1900 (wet van 3 Februari 1900, Staatsblad n°. 2 4 ) :
;'. hetzelfde fonds, de eerste over 1901 (wet van 2 Februari
1901. Staatsblad n°. 50).
De Algemeene Rekening der Stautsontvangsten en uitgaven
over het dienstjaar 1900 is binnen den daarvoor gestelden termijn ,
namelijk vóór i Juli 1902. b|j de Algemeene Rekenkamer ingekomen en heeft bij onderzoek tot geene bedenkingen aanleiding
gegeven, zoodat de opneming en sluiting op 18 Augustus 1902 beeft
kunnen plaats hebben.
Daarbij zijn de ontvangsten vastgesteld tot eene
som v a n ' . '
'
f 155 391 389.1:!
en de uitqaren tot een bedrag van
154161492,32
Zoodra de dienst 1**00 sluit met een voordeelig
slot van
f

1229896,81

Overigens zijn de rekeningen van ontvang en uitgaaf over 1900
van de volgende Kijks-bijzondere fondsen opgenomen en gesloten:
1°. het fonds der Algemeene Landsdrukkerij (wetten van 11
December 1891». Staatsblad n°. 242 en 29 April 1901. Staatsblad
n°. 87) met eene ontvangst van
f
275 419,93
van eene uitgaaf van
259 604,55
en een batig slot van

f

15 815.38

2". het fonds van niaterieele verstrekkingen door Ju-t Departement van Marine (wet van 10 November 1900, Staatsblad n*. 182)
niet eene ontvangst van
f
90 659,14 s
en eene gelijke uitgaaf van
90659,14'
3". het peiisioensfonds voor weduwen en weezen van burgerl|jke ambtenaren (wet van 11 December 1899,
Staatsblad
n°« 244) met eene ontvangst van
f
2 383 050,12
uitgaaf van
1 851 874.ty
en een batig slot van

f

531 181.50

4". het fonds van niaterieele verstrekkingen door bet
Departement van Oorlog (wet van 10 November 1900. Staatsblad
n°. 186) met eene ontvangst van
f
184 222,78
eene uitgaaf van
181 956.29
en een batig slot van

f

2 266,49

B|ligM.
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•"»". liet fonds wegens voltooiing van het veBtingstelse! (wet
van :i februari 1900, Staatsblad
n". 24) met eene ontvangst
van
f 1 118 08(1,44
.•ene uitgaaf van

ei

888292,64'

n batig slot van

f

295 793,79'

Arl. 39. Rêktningtm MN betaal'met-tier* eit vertlere rOMftmbtlm.
Overeenkomstig de bepalingen van dit artikel heeft de Algeineene Rekenkamer opgenomen en gesloten de rekeningen OMT
LOOI van :
ti.

de betaalmeesters:

b. de Nederlandsche B a n k wegens hare bemoeiingen krachten!
art. 10 der wet van 22 December IW.i {Staatsblad n°. 148), zooals
dit is gewijzigd bij de wet van 7 Augustus \HHH(Staatsblad n". 122):
len betaalmeester voor de verrekeningen :

(I. den comptabelen agent der wissels bij het Departement
van Marine:
e.

den ambtenaar

belast

niet

het geldelijk

beheer bij bet

Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam, zoowel
wegens zijn geldelijk beheer als wegens de onder hem berustende
fondsen en waarden ;
/'.

den

ambtenaar

belast met het geldelijk

beheer

voort-

vloeiende uit de rentebetaling der in de Grootboeken ingeschreven Nationale Schuld.
Met betrekking tot de hierboven ouder e vermelde geldelijke

en kapitaalsrekening van den ambtenaar belast met het geldelijk
beheer bij het Ageutschap van het Ministerie van Financien
wordt het volgende aangeteekend :
Van de bij dat Agentschap gedeponeerde waarborgkapitalen
zijn in 1 9 0 1 . met machtiging van het Ministerie van Financiën,
teruggeven:
1°. aan V. r i l MKKHTK.N, te Delft, voor de aan hem verleende
verguimiug tot het leggen en gebruiken van spoorstaven in de
bestrating van den Kijksweg der 1ste klasse n". 4 van Delft naar
Maassluis, het waarborgkapitaal bestaande uit één certificaat
ad f 500 'ó pets. Nationale Schuld :
2". aan de naamlooze vennootschap a Oeterreichische Waffenfabriks-Uesellschaft". te S t e y r , het laatste gedeelte van het
waarborgkapitaal voor de nakoming der voorwaarden van een
contract betreffende de levering van wapenen van t>.."> in.M.,
met daarbg behoorende verwisselstukken . nl. 48 obligaties ad
tl. 1000 5 pets. Oostenrijksche Staatsschuld;
;{". aan .1. M. KONINÜ, te Hengelo, voor de aan hem verleende
vergunning tot het gebruik maken van den Rijksweg van
Zutphen naar de Prnissische grens in Vorden . ten behoeve van
een paardenspoorweg van Hengelo naar het spoorwegstation te
V o r d e n . het waarborgkapitaal bestaande uit 4 certificaten ad
f 100 <ler 8 pets. Nationale Schuld:
l". aan ('. VAN BOVKN, te A m s t e r d a m , voor de aan hem tot
wederopzegging, doch uiterlijk tot 31 December 1900, verleende
vergunning tot het maken van steigers en liet leggen van
baggerbakken in het Merwede-kanaal onder de gemeenten
Diemen en Muiden . alsmede tot liet plaatsen van een elevator
op den westelijken kanaaldijk . het waarborgkapitaal bestaande
uit een certificaat ad f 500 en één ad f 10O der 3 pereents
Nationale Schuld :
.">".

aan A. A. MAAS UKKSTKKANI'S

het waarborgkapitaal

voor

den aan hem verleenden voorrang voor eene concessie voor den
aanleg en <le exploitatie van een secumlairen spoorweg in de

residentie Preanger regentschappen. loopende van Bandong

over Kopo en Tjisondari naar IVngalengan enz., bestaande uit

9 certificaten ad f looo en :i ad f 2oo der 3pereents Nationale
Schuld :

G". aan de Maatschappij Wandelhoofü Sehereningen, te 's Grar e n h a g e , een gedeelte van bet waarborgkapitaal voor de aan
haar verleende concessie voor het aanleggen en exploiteeren van
een wandelhoofd te Scheveningen . n.1. 16 schuldbekentenissen

ad f 1000 der 3 pereents Nationale Schuld ;
H a n d e l i n g e n der S t a t e n - G e n e r a a l . Bijlagen. 1903—1904.
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7". iiiin de Nederlandsche Trainwcginaatschappij te Heerenvi rn , als OOOAMtionaril voor een spoorweg (tramweg) v a n . loure
iiiiiir Lemmer, voor ZOOMT voor dun aanleg)ran den weg geen

gebruik wordt gemaald van Rijkswegen of Rijkswerken . het
wauborgkapitaal bestaande uit 5 certifleaten ad f 1000 der ;5
percents Nationale Schold;
8°. aan A. ScumnHU te Bdenkoben (Bheinpfali), het waar*
borgkapitaal voor de nakoming der voorwaarden van een contract

betreffende de levering van ladehonten en stukken noteboomenhout tot samenstelling van geweren en karabijnen van 8,5 m.M.,

bestaande uit 2 stuks Nederlandaohe bankbiljetten ad f looi» en
2 ad f200:
9". aan ALKXANDKK COJ-PKL te Solingen, het waar borgkapitaal
voor de nakoming der voorwaarden van een contract betreffende
de levering van rerwiatelitokken tot samenstelling van geweren
en karabijnen

van 0,5 m . M . , bestaande

uit Mk. 13 000 aan

obligatiën der 8'/| percenti geconsolideerde Pruiasisohe Staat**
schuld en Mk. 4000 der 3% peroents Duitsche Staatsschuld.
Voorts

is

nog overgeschreven

het waarborgkapitaal

groot

t' 2000 nedergelegd door de Stichtsche Tram wavi naatschappij te
Utrecht, als Concessionaris voor den aanleg en de exploitatie
van een paardenspoorweg tusschen Utrecht en Zeist langs den
groeten weg der 1ste klasse n°. 5 en li, ten name van de Neder*

landsche Buurt-spoorwegmaatschappij te Utrecht.
Bovendien zijn door het agentschap overeenkomstig verkregen
machtiging van den Minister van Koloniën, door verkoop of
teruggaaf verantwoord verschillende effecten, toebehoorende
aan geadministreerden van de ^weeskamers in NederlandschIndië. tot een nominaal bedrag v a n :
f 59 282.50 ten behoeve van de weeskamer te B a t a v i a :

1000,00
2990,00 .
10 050,00

.

,

„
,

.
,

.
-

,

,

,

.

. Samarang;
, Boerabaja; ra
'-

.

Padang.

Behalve de hiervoren vermelde jaarlijksehe rekeningen heelt
de Algemeene R e k e n k a m e r in den loop van 1902 nog de volg r a d e afzonderlijke rekeningen opgenomen en gesloten :
a. van den a m b t e n a a r belast met het geldelijk beheer bij
het agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam:
1". eene zestiende r e k e n i n g wegens de verwisseling, aflossing
en tegeldemaking der bij de wet van 9 Mei 1886 (Staatsblad
n ü . 102) bedoelde Staatsschuld.
Volgens de vorige rekening (1) was bij voornoemden ambtenaar een saldo van f 5370 ter nadere verantwoording overgebleven ;
bij deze zestiende; rekening verantwoordde hij daarvan tot o p
1 Juli 1902 f 108. zoodat n o g f 5268 onder zijne berusting bleef.
Op gexegd tijdstip was nog niet ter verwisseling aangeboden
een kapitaal van f 2000 aan 4 percents schuldbekentenissen der
geldleeniug van 1884. terwijl van een kapitaal van f'201400. over
te schrijven van het Grootboek der 4 percents op dat der 8','j
percents Nationale Schuld , het bewijs van overschrijving nog
niet in ontvangst genomen , en mitsdien ook van dat kapitaal
de 2 t r a honderd vergoeding nog niet uitgekeerd was :
2°. eene zesde rekening wegens de afgifte van schuldbekentenissen der '-i percents g e l d l e e n i n g , uitgegeven krachtens de wet
van 30 December 1895 (Staalsblail n°. 230) tegen i n t r e k k i n g van
schuldbekentenissen . uitgegeven krachtens de wetten van 9 Mei
1886 (Staatsblad n°. 102) en 28 December 1891 (Staatsblad n \ 230).
Blijkens de vorige rekening (2) was aan 9 percents schuldbekentenissen bij het agentschap in bewaring gebleven voor eene
som van .
' . .
. . f
16 9(10.00
Volgens de tegenwoordige rekening zijn .
tegen intrekking van :?'/ 2 percents schuldbekentenissen , afgegeven 8 stuks 3 percents schuld-

bekentenissen , te samen nominaal
zoodat nog voor eene som van
aan 3 percents schuldbekentenissen
agentschap zijn gebleven.

SOOo.oo
f
8 1*00.00
onder berusting van liet

(1) Confer. het gedrukte verslag over 1901, bladz. 58.
(2) Confer. gedrukt verslag over 1901 , bladz 54.
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1902.

De Ingetrokken schuldbekentenissen zijn bij de Algemeene
Etekenkamer overgebracht;
8°. twee rekeningen wegen* de eerwisseling, overeenkomstig
het Koninklijk besluit MUI i^L' februari 1896 (SiuttUti n°. 31)
van schuldbekentenissen rentende 3 percent) uitgegeven krachtens
de

wet

van 80 December 1895 (Staatsblad

11". 230) . tegen be-

w ijzen recht Berende «> j > inschrijving in bet Grootboek der 3 per*
cents Nationale Schuld.
Volgens den en de rorige soortgelijke rekeningen wat tot
7 Augustus

1902 een kapitaal van f 3 3 5 2 8 0 0 tegen bewijzen

tot inschrijving verwisseld. De daarvoor ingetrokken schuldbekentenissen /ijn ter Algemeene Rekenkamer overgebracht;
4°. twee rekeningen wegens de verwisseling, overeenkomstig
het Koninklijk besluit van 30 J u n i 1898 (Staatsblad n°. 154) van
schuldbekentenissen der 3 peroents gehlleening, gesloten krachtens
de wet van 9 J u n i 1898 {Staatsblad n°. 142), tegen bewijzen,
recht gevende op inschrijving in het Grootboek der 3 percents
Nationale Schuld.
Volgens d e n en de rorige gelijksoortige rekeningen was tot
7 Augustus 1902 een kapitaal van f 6 8 2 0 2 0 0 tegen bewijzen tot
inschrijving verwisseld. De daardoor ingetrokken schuldbekentcnissen zijn bij de Algemeene Rekenkamer overgebracht :
5". eene rekening wegens terugbetaling aan het agentschap
door de Assoeiutie-eassa van het op 31 December 1901 ouder
bare berusting gebleven saldo ad f 2 1 0 1 , 9 6 , voor de betaling
van aflosbare obligatiën en verschuldigde rente ten gevolge van
de bjj de wet van 22 J u l i 1890 {Staatsblad n . 134)goedgekeurde
overeenkomst niet de Nederlandsche Ifhijnspoorwegmaatschappij:
0°. eene rekening wegens de vervaardiging en overbrenging
bij de Nederlandsche B a n k . overeenkomstig het Koninklijk
besluit van 31 ü c t o b e r 1900 n*. 1:50. van 200000 stuks muntbiljetten van f 1 0 . van den vorm vastgesteld bij Koninklijk
besluit van 3 J a n u a r i 1^94 {Staatsblad n 3 . 2 ) . ter vervanging
van 40 000 stuks onbruikbare tnuntbiljetten van f 5 0 , van den
vorm vastgesteld bij Koninklijk besluit van 12 September 1885
(Staatsblad n°. 1K2):'
7". eene rekening wegens de vervaardiging en overbrenging
bij de Nederlandsche B a n k , overeenkomstig het Koninklijk
besluit van M October 1000 n°. 189, van 400 000 stuks muiitbiljetten van f 1 0 , van den vorm vastgesteld bij Koninklijk besluit van 3 J a n u a r i 181)4 (Staatsblad
n°. 2 ) , ter vervanging van
onbruikbaar geworden muntbiljetten van denzelfden vorm :
8°. eene rekening wegens de overname van de Nederlandsche
Bank van 4000 stuks onbruikbaar geworden muntbiljetten van
f 10 van den vorm vastgesteld bij Koninklijk besluit van 13 Maart
1871) (Staatsblad
n". 4 2 ) . ter vervanging door nieuwe niuntbiljetten van den vo, m vastgesteld bij Koninklijk besluit vau
3 .Januari 1894 (Staar sblad u°. 2).
Deze muntbiljetten , benevens de 5000 stuks welke in 1901
bij het agentschap in bewaring bleven (1) zjjn , voorzien van een
kenteeken van onwaarde . bij de Algemeene Rekenkamer overgebracht;
9°. eene rekening wegens de overname v a n de Nederlandsche
Bank van 375 000 stuks onbruikbare muntbiljetten van f lil
van den vorm vastgesteld bij Koninklijk besluit van 3 J a n u a r i
1894 (Staatsblad
n". 2 ) . ter vervanging door nieuwe muntbiljetten
van denzeltden vorm.
Van deze ingetrokken muntbiljetten zijn 300 000 stuks, voorzien van een kenteeken van onwaarde . aan de Algemeene Kekenkamer i n g e z o n d e n , zoodat nog 75 OOO stuks bij het agentschap
zijn blijven berusten ;
10°. eene r e k e n i n g wegens de overname v a n de Nederlandsche
Bank van 22 000 stuks onbruikbare muntbiljetten van f 50 van
den vorm vastgesteld bij Koninklijk besluit vau 12 September
1885 (Staatsblad
u ' . 182), ter vervanging door 110 000 stuks
muntbiljetten van f 10 van den vorm vastgesteld bij Koninklijk
besluit van 3 J a n u a r i 1894 (Staatsblad
n°. 2).
V a n deze ingetrokken muntbiljetten zijn 20 000 s t u k s , voorzien van een kenteeken van o n w a a r d e , bij de Algemeene Kekenkamer o v e r g e b r a c h t , zoodat nog 2000 stuks bij het agentschap
in bewaring zijn gebleven.

(t) Confcr. gedrukt verslag over 1901 , bladz. 56,
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11". tien rekeningen wegens de bewaring, uitgifte en intrekking,
alsmede

«circus de tegeldemaking

en aflossing van Hchatkist-

promeMen. krachten! de wet van ".> December 1801 (staatsblad
lH.r()

ii°.
en «Ie Koninklijke besluiten van 2:t Februari 1901,
Staatsblad n°. 68), <> Maait 1902 (Staatsblad n . 4 8 ) ;
li.

van de Nederlandschc Bank :

1". eene rekening wegens de overname van bet agentschap
van 200 000 stuks nieuwe inuntbiljetten ad t' 10 van den vorm
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 3 J a n u a r i 1894(SUntiblad
n°. 2) en overeenkomstig de daartoe bij Koninklijk besluit van
22 J u n i 1901 n". 40 verleende m a c h t i g i n g , ter vervanging van
40 (MM» stuks onbruikbaar geworden inuntbiljetten van f51) van

den vorm vastgesteld bij Koninklijk besluit van 12 September
1885 (Staatsblad n°. 182).'
Van deze 800000 stuks nieuwe inuntbiljetten ad f 10 zijn
110000 verwisseld tegen 22 OO0 inuntbiljetten ad f 5 0 , welke
bij bet agentschap zijn overgebracbt, y.oodat nog 90 000 nieuwe
inuntbiljetten van f' 10 ter nadere verantwoording bij de Bank
zijn blijven berusten:
2". eene rekening wegens de overname van liet agentschap
van 400000 stuks nieuwe inuntbiljetten van f Hl van den vorm
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 3 J a n u a r i 1894 (Staatsblad
n u . 2) en overeenkomstig de daartoe bij Koninklijk besluit van
31 Oetober 1900 n". 139 en van 22 J u n i 1901 n°. 40 verleende
m a c h t i g i n g , ter vervanging van een gelijk aantal onbruikbare
inuntbiljetten van denzelfdeu vorm.
Van ileze nieuwe inuntbiljetten zijn 375000 stuks uitgegeven

en een geiyk aantal ingetrokken inuntbiljetten bij het agentschap
overgebracht, zoodat nog 25000
Bank in bewaring zijn gebleven:

nieuwe inuntbiljetten bij de

3". eene rekening wegens de overdracht aan bet agentschap
van 4000 stuks onbruikbaar geworden inuntbiljetten van f 11»
van den vorm vastgesteld bij Koninklijk besluit van 13 Maart
1879 (StaaUblad
n°. 42). ter intrekking waarvan een gelijk aantal nieuwe inuntbiljetten van den vorm vastgesteld bij Koninklijk
besluit van 3 J a n u a r i 1894 (Staatsblad
n". 2) zijn uitgegeven.
Van de 40000 stuks nieuwe inuntbiljetten, welke blijkens de
rekening over 1901 (1) bij de Bank in bewaring bleven, zijn
t h a n s nog 36000 stuks onder bare berusting.
De hiervoren onder letter / genoende rekeningen van den
ambtenaar belast met bet geldelijk b e h e e r . voortvloeiende uit
de rentebetaling der in de Grootboeken ingeschreven Nationale
schuld ten getale van zeven . liepen over de halfjaarlijksche
rentebetalingen der 2'/ 2 percent» schuld . verschenen 1 J a n u a r i
en 1 Juli 1897 en I J a n u a r i 1902: der -> percent» schuld, verschenen 1 Maart en 1 September 1897, 1 September 1901 en
1 Maart 1902.
Op de halfjaren verschenen in 1897 is eene gezamenlijke som
van f 13 804.50 niet opgevorderd en derhalve als verjaard onder
de middelen over 1902 geboekt.
Ju den loop van 1902 heeft de Algeineeiie Rekenkamer overigens nog 68o rekeningen van bijzondere comptabelen opgenomen
en gesloten. Daaronder bevinden zich de rekeningen wegens
onafgehaalde prijzen der 359ste, 360ste en 361ste Staatsloterij,

waarvan respectievelijk f3316,77*, f578630 en f .3803.80, te samen
fl2906,87*al8verjaardonderdemiddelen van 1902zijn verantwoord;

de rekeningen wegens ontvangsten bij het bureau voor den
industrieelen eigendom, ingevolge de wet van 30 September
1893 (Staatsblad , n°. 46), niet eene gezamenlijke bate ten l a hoeve van "s Rijks schatkist van f 12 597 5 7 * :
drie rekeningen wegens den verkoop van hengsten u i t ' s Rijks
hengstveulendepot te Bergen op /oom met eene zuivere op-

brengst van f 10O84.5O5:

vier rekeningen wegens ontvangen afslaggelden in 's Rijks
vischhal te I J i n u i d e n , tot een gezamenlijk bedrag van f 10 295,51;
35 rekeningen wegens bet debiet van boekwerken . kaarten
en andere gedrukte s t u k k e n ;
38 rekeningen wegens den verkoop van llijkspaarden :
486 rekeningen wegens den verkoop van onderscheidene
buiten dienst gestelde of onbruikbare goederen en voorwerpen;
(I) Confer. gedrukt verslag over 1901, bladz. 56.
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90 rekeningen iregeni den verkoop van wrakken van in de
rivieren of wateren gezonken vaartuigen ;
21 rekeningen wegens den verkoop van in beslag genomen T6e.
Deze verkoopingen hebben zuiver opgebracht:
1°. op den dienst 1901 f' 04,19* , waardoor de reeds in bet
vorig verslag (1) vermelde opbrengst voor dien dienst stygt tot
f 517,67;
2°. op den dienst 1902 1' 101,20.
De uitgaven tot afwending van het gevaar waarmede
besmettelijke veeziekten den veestapel bedreigen, waren voor
den dienst 1901 als volgt:
schadeloosstellingen

f

subsidiën

19 363,085
1 343,00

verdere uitgaven, als reis- en verblijfkosten,
kosten van keuring bij inladen van vee in zeescliepen , maandgelden van vee-opzichters enz.
te zamen

. . . .

54 982,62
f

75689,30'

De opgaven van soortgelijke uitgaven voor den dienst 1902,
waarvan de bescheiden nog niet alle by Kamer zyn ingekomen ,
zal in het volgende jaarverslag geschieden.
Art. 40. Verantwoording der in '* Rijks kas gedeponeerde fondsen.
Ter voldoening aan art. 28 van het Koninklijk besluit van
13 November 1859 (Staatsblad n°. 109) wordt hier vermeld,
dat de Algemeene Rekenkamer heeft onderzocht en goedgekeurd
de rekening over 1901, door den Minister van Financiën naar
aanleiding der wet van 20 Augustus 1859 (Staatsblad n°. 951
en art, 1 der wet van 14 November 1879 (Staatsblad n°. 197)
afgelegd, wegens het beheer der fondsen en stichtingen afkomstig van de wees- en momboirkamers, alsmede eene suppletoire rekening over 1900, wegens de in dat jaar onbetaald
gebleven mandaten op die fondsen afgegeven.
Artl. 57 en 58. Provinciale rekeningen.
De rekeningen der betaalmeesters in de hoofdplaatsen der provinciën, wegens het beheer der provinciale fondsen over den dienst
1900 , volgens art. 118 der wet van 6 Juli 1850 (Staatsblad n°. 39)
zijn door de Algemeene Rekenkamer opgenomen en gesloten.
De rekeningen wegens de enkel provinciale en huishoudelijke inkomsten en uitgaven over den dienst 1900, bedoeld bij
art. 119 dierzelfde wet, door Gedeputeerde Staten ingezonden,
zijn door de Kamer voorzien van eene verklaring omtrent de
deugdelijkheid der cijfers.
Arll. 61 en 62. Nationale Schuld.
Het kapitaal der ingeschreven Nationale Schuld, rentende 2'/j
percent 's jaars, dat op 31 December 1901 bedroeg f 024 995 400,00
is gedurende het jaar 1902 verminderd door
amortisatie met een bedrag van

1 103 900,00

zoodat het kapitaal op 31 December 1902
bedroeg

023 891500,00

In dit kapitaal is begrepen eene som van f 18 788 000 staande
ten name van het „Fonds tot verzekering van de verwisseling
der muntbiljetten tegeu standpenningen."
Het kapitaal der ingeschreven Nationale Schuld, rentende
3 pet. 's jaars , dat op 31 December 1901 bedroeg f 338 032 150,00
is gedurende het jaar 1902 vermeerderd:
1°. door verwisseling van schuldbekentenissen
uitgegeven krachtens de wet van 30 December
(t) Confer. het gedrukte verslag over 1901 , bladz. 60.
Handelingen der Staten-Genaraal. Bijlagen. 1903—1904.

|ff. 2.J
Verslag der Algemeene Rekenkamer nopouu hare werkzaamheden over het jaar 1902.
1895 (simiisblail n". 230), tegen inschrijvingen
niet een bedrag van
f
114 500,00
2°. door verwisseling van
schuldbekentenissen uitgegeven
krachtens de wet van 9 Juni
1898 {Staatsblad n°. 142), tegen
inschrijvingen niet een bedrag
van

320 500,00
f

435 000,00

f 338 467 150,00
doch is daarentegen door amortisatie verminilerd niet een bedrag van

2413 850,00

zoodat het kapitaal op 31 December 1902
bedroeg . . . . ,
f[336 053 300,00
In dit kapitaal is begrepen eeue som van f 4 343 700 staande
ten name van het ,Fonds tot verzekering van de verwisseling
der muntbiljetten tegen standpenningen."
Het kapitaal der schuldbekentenissen uitgegeven krachtens
de wet van 30 December 1895 (Stnahblad n°. 236), rentende
3 pet. 'sjaurs, bedroeg op 31 December 1901 . f 120654 100,00
Gedurende het jaar 1902 is dat kapitaal verminderd door verwisseling van sehuldbekentenissen in inschrijvingen op het Grootboek der
3 pets. Nationale Schuld met een bedrag van .

114 500,00

Zoodat het kapitaal dier schuldbekentenissen
op 31 December 1902 bedroeg
f 120 539 600,00
Het kapitaal der schuldbekentenissen, uitgegeven krachtens
de wet van 9 Juni 1898 (Staatsblad n°. 142), rentende 3 percent
's jaars, bedroeg op 31 December 1901. . . . f 51232 800,00
Gedurende het jaar 1902 is dit kapitaal verminderd door verwisseling van schuldbekentenissen in inschrijvingen op het Grootboek der
3 percents Nationale Schuld met een bedrag van

320 500,00

Zoodat het kapitaal dier schuldbekentenissen
op 31 December 1902 bedroeg
f 50 962 300,00
Het kapitaal der schuldbekentenissen uitgegeven krachtens de
wet van 29 Juni 1899 (Staatsblad n". 148) rentende 3 percent
's jaars bedroeg
f 5 426 000,00
waarin gedurende den loop van het jaar geene verandering is
gekomen.
Een tot nog toe niet vermeld restant, zijnde 2 obligatiën van
f 1000 reeds op 1 November 1880 aflosbaar gesteld, van de door
de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij in 1838 aangegane
geldleening, rentende 4'/-> percents 's jaars, welke krachtens de
by de wet van 22 Juli *lh90 (Staatsblad n°. 134) bekrachtigde
overeenkomst ten laste van den Staat is gebracht, heeft in het
jaar 1902 geene verandering ondergaan, zoodat op 31 December
1902 ter aflossing overbleef
f
2 000,00
Van het met 1 Januari 189& aflosbaar gestelde kapitaal van
pd. st. 229 510 der schuldbekentenissen van de door de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij in 1870 aangegane geldleening , rentende 6 percent 's jaars, welke krachtens de
bh' de wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 134) bekrachtigde
overeenkomst ten laste van den Staat is gebracht en op 31
December 1901 nog pd. st. 50 of nominaal ad f 11,85 f592,50
Ned. Ct. bedroeg, is gedurende het jaar 1902 ingekomen pd. st. 10
of nominaal ad f 11,85 f 118,50 Ned. Ct., zoodat op 31 December
1902 ter aflossing overbleef pd. st. 40 of f 474 Ned. Ct.

r « . 2.j
V e r s l a g der A l g e m e e n e R e k e n k a m e r n o p e n s hare werkzaamheden over het j a a r 1002.
Het

net

1 Januari

1899 allosbaar gestolde

kapitaal

ad

pel. st. 24500 der schuldbekentenissen van de door de Neder*
landeohc Etbnnapoorwegmaatocnappij in 1870 aangegane «•«*!< 1—
l e e n i a g , rentende 5 percent ' a j a a n , welke krachtens de hij de
wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 184) bekrachtigde overeen-

komst ton laste van den Staat is gebracht en op 81 December

1!M)1 nog }>i 1. st. 10 bedroeg ( heeft in het jaar 1!I02 geene ver-

andering ondergaan. aoodai op :il December 1002 tor afloaring
..verbleef pd. st. 10 of f 120 Ned. ('t.
Het

nog af te lossen kapitaal van de door de Nederlandsehe

fthünepoorwegmaatoehappy in

1887 aangegane geldleening,

rentende 3'/2 pet. ' s j a a r s , welke krachtens de by de wet van
22 Juli 1800 (Staatsblad n". 134) bekrachtigde overeenkomst ten
laste van den Staat is g e b r a c h t , heeft in het jaar 1002 geene
verandering o n d e r g a a n , zoodat op 31 December 1002 ter atlossing overig bleef f 360.
H e t nog overblijvend kapitaal der geldleening op de wegen
in het voormalig land van V a l k e n b u r g , rentende 3 p e t . ' s j a a r s
heeft iu het jaar 1902 geene verandering ondergaan, zoodat het
op 31 December 1902 bedroeg f 3 976.
De schatkistbiljetten ten bedrage van f 0 000 000 welke blijkens
het vorig verslag (1) op 31 December 1901 nog niet door den
agent van het Ministerie van Financiën te Amsterdam bij de
Algemeene Rekenkamer waren overgebracht zijn gedurende het
j a a r 1902, volgens by de K a m e r ingezonden verklaring van de
directie der Nederlandsehe B a n k , aldaar in onderpand gebleven
wegens te verstrekken voorschotten.
Gedurende het jaar 1002 zijn door de Algemeene Rekenkamer
aan den agent van het Ministerie van Financiën te A m s t e r d a m ,
naar aanleiding der verleende machtiging bij de K o n i n k l y k e
besluiten van 23 Februari 1901 (Staatsblad
n°. 68) en 6 M a a r t
1902 (Staatsblad
n°. 43) toegezonden 180 formulieren van
schatkistpromessen ad
f
100 000,00
alzoo tot een bedrag van

18 000 000,00

Deze schatkistpromessen zijn in den loop van het j a a r 1902
alle weder ingetrokken en ter vernietiging by de Algemeene
Rekenkamer overgebracht.
De hierboven bedoelde ingetrokken en ter Algemeene R e k e n kamer overgebrachte promessen zijn, volgens de afgelegde r e k e ningen van den referendaris belast met het geldelijk beheer by'
het agentschap Tan het Ministerie van Financiën geplaatst als
volgt:
op 4 Maart

1902 f 5 000 000,00 tegen f 4 972 500,00 waarvoor aan rente te betalen was f 27 500,00 met een looptijd van 2 m a a n d e n ;

„

5 Mei

1902

4000000,00

„

3988666,80

,

„

9 Juli

1902

2 000 000,00

,

1983 500,00

,

.

,
,

,
„

'

,

9 Juli

1902

3 000 000,00

,

2 991500,10

,

„

„

„ 13 September 1902

4 000 000,00

,

3 978 000,00

,

„

„

,

«
,

,

11333,20
„

„

,

.

,

, 1

maand;

16 500,00 „

„

,

„ 3

maanden;

8 499,90 ,

,

22 000,00 ,

,

1 maand;
„2

maanden;

f 18 000 000,00 tegen f 17 914 166,90 waarvoor aan rente te betalen was f 8 5 833,10.
Zooals uit dezen staat blijkt waren de meerbedoelde ingetrokken
en weder bij de Algemeene Rekenkamer overgebrachte schatkistpromessen tot een gezamenlyk nominaal bedrag van f 18 000 000
geplaatst geworden voor een gezamenlijk bedrag van f 17 914166,90,
zoodat daarvoor aan rente was betaald een totaal bedrag van
f 85 833,10.
,

.
. 2 3
Februari
n
s G r a v e n h a g e , den 26
„ „Maart
,

1fVW

1903.

De Alaemeene Beken kamer,
VAN VLIET.

Ter ordonnantie van de Kamer,
VAN AsBECI.

(1) Gedrukt Terslag over 1901 , bladz. 62.

