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Het budgetrecht in de Verenigde Staten, 
Engeland en Nederland
Betekenis en actuele stand van zaken

Eric Janse de Jonge

Het budgetrecht kent in ieder land een eigen traditie. Het is gefundeerd op uiteenlopende his-
torische wortels en heeft zich overal op een geheel eigen manier ontwikkeld. In deze bijdrage 
wordt een schets gegeven van de ontwikkeling en werking van het budgetrecht in drie landen: 
de Verenigde Staten, Engeland en Nederland. Na een toelichting op de fundamentele beteke-
nis van het budgetrecht voor de parlementaire democratie worden systematisch de historische 
achtergronden en actuele ontwikkelingen in het budgetrecht van de drie voornoemde landen 
besproken. Aan het slot van deze bijdrage wordt samenvattend een aantal nieuwe uitdagingen 
betreffende het budgetrecht aangestipt.

Budgetrecht

Het budgetrecht is een van de oudste en belangrijkste parlementaire rechten. Dat blijkt ook uit 
de geschiedenis. Aan het einde van de middeleeuwen vormden zich geleidelijk staten die voor 
hun bestaan afhankelijk waren van inkomsten. Belastingheffing werd een belangrijk instru-
ment om de staat te laten functioneren. Dat riep de vraag op of degenen die belasting afdroe-
gen aan de staat ook zeggenschap zouden moeten krijgen over de besteding ervan. Met name 
in Engeland gold het adagium: No taxation without representation. Dit fundamentele beginsel 
werd een van de grondslagen van de latere democratische rechtsstaat in West-Europa en Ame-
rika. Daarmee staat het budgetrecht van het parlement aan de basis van onze democratie. 

De wijze waarop een parlement invulling geeft aan het budgetrecht verschilt per land.1 In 
de Verenigde Staten beschikt het Congres bij uitsluiting over het begrotingsrecht; de president 
is geheel afhankelijk van wat het Congres in begrotingswetten vastlegt. In Engeland echter is de 
positie van het Lagerhuis een andere: het parlement onderzoekt de voorstellen van de regering, 
maar van echte controle is geen sprake. Nederland neemt een positie in tussen beide Angelsak-
sische systemen: de Staten-Generaal beschikken over een volwaardig budgetrecht, maar maken 
daarvan onvoldoende gebruik. In 1960 merkte de Commissie-Simons al op dat ‘de Tweede, 
noch de Eerste Kamer in ons land wezenlijk invloed uitoefenen op de rijksbegroting’.2

Recentelijk, in november 2013, heeft de Algemene Rekenkamer op verzoek van de com-
missie voor de Rijksuitgaven van de Tweede Kamer een analyse gemaakt ten behoeve van de 
modernisering van de Comptabiliteitswet 2001.3 Uit deze analyse kan worden afgeleid dat het 
parlement op een groot aantal terreinen van overheidszorg en -bemoeienis niet beschikt over 
een effectief budgetrecht. Veel is er sinds de Commissie-Simons haar conclusies trok dus niet 
verbeterd; het tegendeel lijkt eerder het geval, en de Rekenkamer is zelfs van oordeel dat het 
budgetrecht van het parlement is ‘versmald’. Kortom, niet alleen het beschrijven van het bud-
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getrecht van de drie landen vergt in deze bijdrage aandacht, maar ook de politiek-bestuurlijke 
context waarin ons parlement anno 2014 dient te opereren.

Verenigde Staten

Het budgetrecht van het Congres is het belangrijkste instrument waarover het beschikt. Het 
rechtstreeks door de kiezers gekozen Congres beschikt, in vergelijking met Engeland en Neder-
land, over de meest expliciete grondwettelijke grondslag om belastingen te heffen en te beslis-
sen over de uitgaven. Het Congres is vanwege de strikte scheiding van machten in de vs bij 
uitsluiting bevoegd om begrotingen en belastingplannen bij wet te regelen. Dat onderscheidt 
de Amerikaanse situatie van die in Engeland en Nederland. Op de conventie van Philadelphia 
van 1787, die bijeenkwam om een grondwet op te stellen, werd uitvoerig gesproken over deze 
verstrekkende bevoegdheden van het Congres. De vraag was in welke mate de federale over-
heid zich kan en mag mengen in de vrijheden van de (deel)staten en van de burgers. 

Een vurig pleitbezorger van een krachtig centraal gezag was Alexander Hamilton, de afge-
vaardigde voor de staat New York. In een serie bijdragen aan The federalist papers (gepubliceerd 
in 1787-1788) pleitte Hamilton zowel voor het recht op belastingheffing en -inning als voor het 
begrotingsrecht van het Congres. De president speelde daarbij in zijn ogen geen enkele rol.4 
James Madison, die naar de conventie was afgevaardigd door de staat Virginia, stelde in opstel 
nummer 58 dat het begrotingsrecht van het Congres (de vakterm luidt: the power of the purse) 
kan worden beschouwd als het meest complete en effectieve wapen waarmee een grondwet 
het parlement kan toerusten om ‘alle grieven te herstellen en iedere rechtvaardige en heilzame 
maatregel tot uitvoering te brengen’. Het was Madison die het legaliteitsbeginsel – het begin-
sel dat overheidshandelen op een wettelijke grondslag dient te berusten – verbond met het 
begrotingsrecht van het Congres. In opstel nummer 48 ging hij in op de machtenscheiding en 
al sprekende over de wetgevende macht merkte hij op: ‘as the legislative department alone has 
access to the pocket of the people’.5 

Het Europese adagium No taxation without representation geldt ook in Amerika. De rol 
van de president is in dezen beperkt; hij wordt in de grondwet zelfs niet genoemd. In de wet 
staat wel de plicht van de president om rond de eerste maandag van februari de jaarlijkse 
begroting in te dienen bij het Congres. 

Begrotingswetten

Een aantal wetten van het Congres heeft de begrotingsbevoegdheid nader omlijnd. Deze wet-
ten geven een goede illustratie van de almacht van het Congres bij begrotingswetgeving. Aan-
leiding tot de wetgeving was het feit dat het Congres in de negentiende, begin twintigste eeuw 
zeer gefragmenteerd besluiten nam over belastingen en begrotingen. De eerste zeventig jaar 
werden belasting- en begrotingswetten afgedaan door de Ways and Means Committee van het 
Huis en de Finance Committee van de Senaat. In de jaren na 1860 creëerde het Congres nieuwe 
commissies die de bevoegdheid kregen ten aanzien van de belastingheffing en begrotingen: de 
Appropriations Committee en de commissie voor banken en geldstelsel. In de praktijk bleek 
echter dat er een nog meer gefragmenteerde besluitvorming plaatsvond. Meer coördinatie was 
nodig, vooral toen er tussen 1900 en 1920 grote tekorten op de federale begroting ontstonden.
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De eerste coördinatieregeling werd vastgelegd in de Budget and Accounting Act van 1921. 
Deze wet voerde het begrip ‘executive budget’ in, wat betekende dat de president voor het eerst 
in de constitutionele geschiedenis een eigen verantwoordelijkheid kreeg. Hem werd opge-
dragen jaarlijks een samenhangende begroting in te dienen bij het Congres. Het idee van 
een executive budget was ontleend aan Europese voorbeelden, waaronder Engeland en Neder-
land. President Woodrow Wilson had in zijn dissertatie uit 1885 als eerste in de vs voor deze 
bevoegdheid gepleit.6 Sinds 1921 wordt elk jaar een presidentiële begroting ingediend bij het 
Congres. Dat wil overigens niet zeggen dat het voorstel van de president ook altijd de eind-
streep haalt, want alleen het Congres is bevoegd de begroting vast te stellen. De regeerperiode 
van president Reagan (1981-1989) toont aan dat, met uitzondering van zijn eerste begroting 
van 1982, alle zeven opeenvolgende begrotingen ‘dead on arrival’ waren. De begrotingen onder 
president George W. Bush (2001-2009) hadden meer invloed, mede vanwege het oplopende 
tekort op de begroting dat het Congres aanzette tot meer samenwerking met de president. De 
begrotingsvoorstellen van president Obama waren alle vanaf 2011 dead on arrival bij het Con-
gres. De grote politieke tegenstellingen in het Congres tussen Republikeinen en Democraten 
vormen daarvan een belangrijke oorzaak.

Een belangrijke nieuwe wet voor het begrotingsproces in het Congres kwam in 1974 tot 
stand: The Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974. Deze wet is nog steeds 
van kracht en vormt de basis voor de begrotingsbehandeling door het Congres. De doelstel-
ling van deze wet is om de positie van het Congres te versterken ten opzichte van de president 
en om tegelijk meer coördinatie aan te brengen in het eigen, interne begrotingsproces. Tevens 
werd een begrotingsbureau van het Congres opgericht, het Congressional Budget Office 
(cbo). Dit instituut onder gezag van het Congres publiceert al vele jaren gezaghebbende voor-
spellingen en doorrekeningen van begrotingen en wetsvoorstellen. Op deze wijze wordt het 
Congres door een eigen, onafhankelijk instituut vakkundig ondersteund bij het nemen van 
beslissingen. Het cbo telt rond de vijfhonderd medewerkers. Bovendien vormt het cbo een 
tegenwicht (countervailing power) tegen het Office of Management and Budget (omb) van de 
president. Dit is een belangrijk verschil met Engeland en Nederland, waar nauwelijks sprake 
is van onafhankelijke en deskundige ondersteuning van het parlement.

Al snel bleek dat de wet van 1974 niet perfect werkte: veel uitgaven onttrokken zich aan 
de controle door het Congres. Dit verschijnsel wordt aangeduid met de term ‘backdoor 
spending’. Het gaat hierbij om de situatie waarin departementen en agencies de bevoegdheid 
krijgen om meerjarige contracten aan te gaan, vooruitlopend op een begrotingswet. Als het 
contract is gesloten, kan het Congres niets anders doen dan de betreffende begrotingspost 
goedkeuren. Een tweede oorzaak van verlies aan invloed is de oprichting van Government-
sponsored enterprises (gse’s, vergelijkbaar met zelfstandige bestuursorganen in Nederland). 
De bekendste voorbeelden zijn de hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac.7 De 
tekorten van deze instellingen kwamen in 2008 voor rekening van de federale regering. De 
schade beliep minstens 121 miljard dollar.

In 1990 kwam vervolgens de Budget Enforcement Act (bea) tot stand. Deze wet voerde naast 
de bestaande instrumenten een nieuw mechanisme in: dat van sequestration. Hierbij wordt 
de feitelijke besteding van gevoteerde begrotingsgelden geblokkeerd. Het mechanisme treedt 
automatisch in werking zodra per begrotingshoofdstuk (bijvoorbeeld van Binnenlandse 
Zaken of Defensie) een voorgeschreven maximum aan uitgaven wordt overschreden. Deze 
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uitgavenlimieten worden omschreven als ‘caps’. Dit betekende een versterking van de invloed van 
het omb, omdat dat werd aangewezen als de instantie die uiteindelijk bepaalde wat de hoogte van 
de inkomsten en uitgaven zou worden en die, afhankelijk daarvan, de sequestration diende uit te 
voeren. In 1997 volgde een herziening van de Budget Enforcement Act, omdat de tekorten bleven 
oplopen en de doelen van 1990 niet werden gehaald. Tegen het einde van 2002 schortte het Con-
gres de procedures van de bea op: het was niet langer overtuigd van de effectiviteit van de wet, en 
congresleden waren van oordeel dat ingrijpender instrumenten noodzakelijk waren.

In 2011 kwam de Budget Control Act tot stand. Aanleiding was niet alleen het grote tekort 
op de federale begroting, maar vooral ook de enorme omvang van de nationale schuld. Ame-
rika bevond zich in een serieuze debt ceiling crisis.8 De wet bevat afspraken over de reductie 
van de nationale schuld en de reductie van het tekort op de federale begroting. Additioneel 
werd een Joint Select Committee on Deficit Reduction opgericht. De taak van deze com-
missie was wetgeving voor te bereiden die $1500 miljard aan bezuinigingen omvatte voor de 
komende tien jaar. De commissie telde twaalf leden: zes Democraten en zes Republikeinen. In 
het najaar van 2011 liep de nationale schuld op tot het omvangrijke bedrag van $1550 miljard. 
Dat is het equivalent van een tekort van $127.900 per huishouden in de vs. Eind november 
2011 werd duidelijk dat de Joint Select Committee on Deficit Reduction er niet uitkwam, 
mede omdat de onderlinge politieke tegenstellingen te groot waren. Het feit dat er in novem-
ber 2012 verkiezingen werden gehouden, zal aan deze mislukking mede hebben bijgedragen.

Een grondwettelijk begrotingsevenwicht? 

Al vele jaren vindt in de vs discussie plaats over de vraag of grondwettelijk moet worden vast-
gelegd dat de federale begroting in evenwicht dient te zijn. Dit onderwerp is in de Europese 
Unie ook actueel gelet op de invloed en effecten van het Europees Semester (zie hierna). Veel 
staten in de vs kennen al een dergelijk voorschrift in hun grondwet. Dat voorkomt overigens 
niet dat er regelmatig tekorten op de deelstaatbegrotingen ontstaan. Tussen 1936 en 1979 wer-
den in totaal vier initiatieven in het Congres genomen om tot een amendement op de grond-
wet te komen. Geen enkel voorstel kon echter rekenen op voldoende steun in Huis en Senaat. 
De Budget Control Act 2011 bevatte ook voorschriften betreffende de beperking van de hoogte 
van de nationale schuld, en verordonneerde onder meer een stemming in Senaat en Huis tus-
sen 1 oktober en 31 december 2011 over de toevoeging van een balanced budget-amendement. 
Die stemming kwam er op 18 november 2011, maar het Huis verwierp het voorstel, en zo 
kwam er voorlopig een einde aan de discussie.9

Engeland

Het Engelse Lagerhuis wordt wel de moeder van alle parlementen genoemd. Een formeel 
uitgangspunt van dit parlement is zijn almacht. Het was de befaamde jurist Edward Coke 
die stelde: ‘[The] power and jurisdiction of parliament is so transcendent and absolute, that 
it cannot be confined either for causes or persons within any bounds.’10 William Blackstone 
sprak honderd jaar later van een parlement dat ‘in short, do everything that is not naturally 
impossible, and therefore, some have not scrupled to call its power, by a figure rather too bold, 
the omnipotence of parliament’.11
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Deze almacht van het Engelse parlement is in de loop van de eeuwen aanzienlijk ingeperkt 
door de opkomst van het zogeheten ‘cabinet government’. Dit leerstuk houdt in dat de rege-
ring gevormd wordt door en voornamelijk bestaat uit leden van het Lagerhuis. Er is dus een 
directe relatie tussen het kabinet en (de meerderheid van) het Lagerhuis. Daaraan dient te 
worden toegevoegd dat Engeland het districtenstelsel kent. Doorgaans was het gevolg van dit 
kiesstelsel dat één partij de meerderheid behaalde en op basis daarvan een regering vormde. 
Sinds het kabinet-Cameron aantrad na de verkiezingen van 6 mei 2010 is er in Engeland weer 
eens sprake van een coalitieregering. Dat betekent dat de voorstellen van de regering afhanke-
lijk zijn van soms wisselende meerderheden in het Lagerhuis.

Kabinetten zijn in Engeland in vergelijking met ons land zeer stabiel. Nadeel van het 
Engelse systeem is dat het voor het parlement, met name voor het Lagerhuis, niet eenvoudig 
is om een objectieve en kritische houding aan te nemen tegenover de zittende regering, vooral 
als het gaat om begrotingswetgeving.

Geen geschreven grondwet

De constitutionele verhoudingen in Engeland zijn niet gebaseerd op een samenhangende, 
geschreven grondwet, zoals in de vs en in ons land. In de loop van de eeuwen zijn echter 
wel belangrijke documenten tot stand gekomen die gezamenlijk de grondslag vormen voor 
de bevoegdheden van regering en parlement. Het gaat om een groot aantal Charters, Sta-
tutes, Standing Orders en Resolutions.12 In onderlinge samenhang vormen deze documenten 
een reeks van zogenaamde ‘conventions’ en gewoonten die het parlementsrecht in hoge mate 
bepalen. Met name het begrotingsrecht van het parlement is nader ingevuld door deze docu-
menten die een bijzondere staatsrechtelijke betekenis hebben.13 Uit deze documenten en pro-
cedures kan worden afgeleid dat alleen de regering begrotingen kan indienen bij het Lager-
huis. Begrotingsvoorstellen moeten vervolgens worden vastgelegd in wetgeving. 

Ook voor belastingheffing geldt dat wetgeving de basis vormt voor heffingen en tarieven. 
Hiernaast geldt nog een groot aantal, soms gedetailleerde voorschriften voor de parlementaire 
wijze van behandeling van begrotingswetgeving.14 Deze wat versnipperde voorschriften leiden 
tot een aantal kenmerkende eigenschappen van het budgetrecht van het Engelse parlement.

Beperkte invloed

In de eerste plaats heeft begrotingswetgeving dezelfde status als ‘gewone’ wetgeving: het is een 
machtiging tot het doen van uitgaven door de regering. Ook het heffen van belastingen en 
opleggen van heffingen, tarieven e.d. dienen bij wet plaats te vinden. De parlementaire behan-
deling van financiële wetgeving vindt altijd plaats in drie lezingen. Deze principes garande-
ren een maximale betrokkenheid van het parlement bij de vaststelling van de begroting van 
inkomsten en uitgaven.

Specifiek Engels is dat het Hogerhuis formeel wel betrokken is bij de begrotingen van 
uitgaven (Consolidated Fund Bills en Appropriation Bills) en inkomsten (Finance Bill), maar 
materieel vrijwel geen invloed heeft op deze wetgeving. Het Hogerhuis mag begrotingsvoor-
stellen niet amenderen, echter wel verwerpen, hetgeen overigens zelden voorkomt. Het argu-
ment is dat het Hogerhuis geen directe vorm van verkiezing kent en daarmee een legitieme, 
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democratische basis ontbeert. Ten slotte kan erop gewezen worden dat het parlement in West-
minster ten aanzien van de begrotingen van de regering het recht heeft om deze voorstellen 
aan een onderzoek te ontwerpen (scrutinize), maar niet te beheersen (control). Hier zien we een 
groot verschil met het budgetrecht van het Amerikaanse Congres. De invloed van het Lager-
huis is dus beperkt als het gaat om de uitoefening van zijn oudste recht, de spending power.15

De laatste jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan naar een versterking van het bud-
getrecht van het parlement, lees het Lagerhuis in Engeland. Het rapport van de Liaison Com-
mittee16 van het Lagerhuis uit 2008 formuleert het als volgt: ‘There is universal agreement that 
parliamentary scrutiny of the Government’s finances needs to be improved.’17 Het gaat dan 
niet om de (omvang van) bevoegdheden van het parlement, maar meer om het vergroten van 
de transparantie van het begrotingsproces. Het doel van deze hervorming is om het Lagerhuis 
voortaan, ten aanzien van voorstellen van de regering, als een soort ‘spin in het web’ te laten 
functioneren van alle controlerende instanties, waaronder de Rekenkamer (National Audit 
Office, nao). 

Actuele vraagstukken

Er doen zich thans boeiende ontwikkelingen voor in de vs en Engeland. Aanleiding is het feit 
dat de begrotingswetgeving buitengewoon complex is geworden in de loop van de jaren, wat 

De Britse minister van Financiën George Osborne op weg naar het Lagerhuis om zijn begroting te 

presenteren, 19 maart 2014.

[Foto: anp – Facundo Arrizabalaga]
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zowel geldt voor de vs, als voor Engeland en Nederland. Om zijn functie naar behoren te kun-
nen vervullen, dient het parlement over betere, inzichtelijkere informatie te beschikken. Feit is 
dat de meeste begrotingen van departementen nauwelijks voor leden van het parlement zijn 
te controleren op noodzaak, effectiviteit en betrouwbaarheid.

Het Lagerhuis heeft de laatste jaren een aantal hervormingen doorgevoerd. De belang-
rijkste is de versterking van de positie van de select committees.18 Deze commissies zijn belast 
met het onderzoek van (begrotings)wetsvoorstellen. Per departement kan een select commit-
tee grondig onderzoek verrichten naar de begrotingsvoorstellen (scrutinize). Daarbij worden 
deze commissies ondersteund door een Committee Office Scrutiny Unit die in 2002 is opge-
richt. In dit bureau is een aantal financiële experts bijeengebracht die de commissies onder-
steunen bij hun parlementaire werk. Hiernaast werden de relaties tussen deze commissies, 
met name met de Public Accounts Committee versterkt. De Engelse Rekenkamer, nao, kreeg 
ook meer ruimte om niet-departementale begrotingen aan onderzoeken te onderwerpen. Het 
gaat dan vooral om uitgaven in de gezondheidszorg en semipublieke instellingen (quangos; 
vergelijkbaar in ons land met een Zelfstandig Bestuursorgaan).

Om meer greep te krijgen op de begrotingsvoorstellen is zowel in de vs als in Engeland in 
2011 het initiatief genomen om een Open Government Partnership op te richten, een interna-
tionaal platform met als doel regeringen ertoe aan te zetten meer transparantie en openheid 
te betrachten bij hun beleid.19 Het Nederlandse ‘Actieplan Open Overheid’ lijkt hierop aan 
te sluiten.20 Het creëren van meer openheid over data met behulp van moderne ict-instru-
menten, kan ertoe leiden dat er meer zicht ontstaat op begrotingsuitgaven en inkomsten 
(omschreven als het principe van open spending). In de vs is men een heel eind op weg: leden 
van Congres en parlementen van deelstaten zijn actief in het verwerven en publiceren van alle 
relevante informatie.21 Ook het niveau van informatie over begrotingsposten wordt in de vs 
en Engeland sterk verbeterd. Zo kan men de Amerikaanse federale begroting als het gaat om 
de besteding van publieke middelen, controleren tot op zipcode-niveau.22 In Engeland wordt 
maandelijks een overzicht gepubliceerd van publieke uitgaven door de overheid. Engeland 
kent ook een Open Data Institute dat, met subsidie van de staat, open data hergebruikt voor 
relevante onderzoeken, cursussen, lezingen e.d.23 Deze voorbeelden zijn zonder meer boeiend 
en verdienen serieuze aandacht in ons land.24

Nederland

Het budgetrecht is ook in ons land een van de oudste parlementaire rechten.25 Na de bevrijding 
van de Franse overheersing werd het recht opgenomen in de Grondwet van 1814 en 1815. De 
Grondwet vermeldde dat de Staten-Generaal toestemming moesten geven voor de ‘gewone uitga-
ven’ van de Staat. De begroting werd op basis van de Grondwet 1814 eenmalig vastgesteld en alleen 
wijzigingen zouden aan de orde komen. In 1815 werd de tienjarige begroting ingevoerd. De bij-
zondere uitgaven, zoals voor het voeren van oorlog, werden jaarlijks vastgesteld. In 1840 werd in 
de Grondwet vastgelegd dat de begroting één keer in de twee jaar moest worden voorgelegd aan 
het parlement. Daarnaast werd de departementale begroting ingevoerd. Hierdoor kon het parle-
ment de begroting per departement beïnvloeden en eventueel ook afkeuren. In 1848 werd uitein-
delijk de huidige, jaarlijkse begroting ingevoerd. Bovendien verleende het toen ingevoerde recht 
van amendement de Tweede Kamer de mogelijkheid om begrotingsvoorstellen te amenderen.
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In de Nederlandse Grondwet is voorts vastgelegd dat begrotingen bij wet worden vast-
gesteld (art. 105). Dit houdt in dat begrotingswetsvoorstellen (inclusief suppletoire begro-
tingswetsvoorstellen en slotwetsvoorstellen) moeten worden goedgekeurd door de Tweede en 
Eerste Kamer. Dit voorschrift benadrukt, evenals in de vs en Engeland, de beginselen van de 
democratische rechtsstaat: geen enkele verplichting kan aan de burger worden opgelegd dan 
bij wet, goedgekeurd door het parlement.

De Grondwet schrijft tevens in artikel 104 voor dat de inkomsten van de staat, uit belas-
tingen en andere heffingen, bij wet moeten worden vastgesteld. Ministers mogen in principe 
niet meer geld uitgeven dan in de begroting is vastgelegd: de uitgaven die in een goedgekeurde 
begroting staan, zijn dus maxima. Een minister is overigens niet verplicht om het geld uit te 
geven. Dit wordt aangeduid als de autorisatiefunctie van het budgetrecht. 

Na afloop van een begrotingsjaar wordt aan de Staten-Generaal verantwoording afgelegd 
in jaarverslagen. Deze is sinds begrotingsjaar 2002 vooral een verantwoording van de resul-
taten van het gevoerde beleid. Het financiële aspect – verantwoording over de uitgaven en 
ontvangsten – maakt daarvan deel uit, maar staat in het debat niet meer op de voorgrond. 
Dit is het gevolg van de operatie ‘Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording’, waarvan 
de principes zijn vastgelegd in de Comptabiliteitswet 2001. Met ingang van de begrotingen 
van 2013 is deze begrotingssystematiek gewijzigd in ‘Verantwoord Begroten’. Dit is gebeurd op 
grond van de wens van de Tweede Kamer om meer en adequate informatie te krijgen over de 
uitvoering en de resultaten van het beleid in relatie tot de bestede middelen.26

De rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk (Rijksrekening) wordt, nadat de 
Algemene Rekenkamer deze heeft goedgekeurd, overgelegd aan de Staten-Generaal. De Sta-
ten-Generaal kunnen met behulp van de informatie uit de Rijksrekening, de jaarverslagen en 
de rapporten van de Algemene Rekenkamer over de jaarverslagen vaststellen of het budget-
recht voldoende tot zijn recht is gekomen.

Beperkt budgetrecht 

De ontwikkelingen in de collectieve uitgaven en de verschuivingen binnen de rijksbegroting 
hebben effect op het budgetrecht van de Tweede Kamer. De wetgevende en controlerende 
taak van de Tweede Kamer heeft echter alleen betrekking op dat deel van de collectieve uitga-
ven dat via de begroting wordt gefinancierd.

Het budgetrecht is slechts van toepassing op de rijksbegroting. De sociale zekerheid en 
de gezondheidszorg worden voor een belangrijk deel gefinancierd met premies. Hoewel ook 
hier sprake is van een grote mate van overheidsbemoeienis (en dus van bemoeienis van het 
parlement) worden de geldstromen in deze sectoren niet in begrotingswetten vastgelegd. Het 
budgetrecht is dus niet van toepassing op de premiegefinancierde sectoren.

Met de actuele overdracht van taken en bevoegdheden naar andere overheden, in het bijzonder 
gemeenten, wordt het zicht van de Tweede Kamer op beleidsprestaties en maatschappelijke effecten 
ook minder. De wijze waarop de regering in deze sectoren opereert, is dientengevolge ook minder 
transparant. Kortom, hier schiet het budgetrecht tekort. De Algemene Rekenkamer heeft berekend 
dat van alle collectieve uitgaven (€ 241 miljard) minder dan de helft (€ 125,3 miljard, 44 procent) 
onder het budgetrecht van de Tweede Kamer valt. Het gaat daarbij zowel om uitgaven die binnen de 
rijksbegroting worden gedaan als uitgaven ten behoeve van de zorg en de sociale zekerheid.27
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Europese invloeden 

Een voorlopig laatste punt van zorg rond het budgetrecht van ons parlement betreft de Euro-
pese ontwikkelingen.28 In de eurozone wordt het financiële en monetaire beleid van de rege-
ring in hoge mate bepaald door de eu. De ruimte om als Tweede Kamer van het budgetrecht 
gebruik te maken, is ingeperkt. De recente monetaire en financiële afspraken binnen de eu 
vragen om andere typen van besluitvorming in Nederland.29 In de kern komt het erop neer 
dat de Tweede en Eerste Kamer hun besluitvorming over de begroting anders zullen moeten 
gaan inrichten: meer nadruk op verantwoording en controle op het handelen van besluit-
vormende instanties. Ook zal de behandeling van de begroting naar het voorjaar moeten 
worden verschoven, omdat de regering tijdig haar voorstellen (het stabiliteitsprogramma) 
aan de Europese Commissie dient voor te leggen. Daarmee krijgt ook het ritueel van de derde 
dinsdag van september minder inhoud. Hieraan kan worden toegevoegd dat het Stabiliteits-
verdrag van 2002 de lidstaten voorschrijft een bepaling in hun nationale recht op te nemen 
die verplicht tot een structureel evenwicht op de begroting.30 Dit voorschrift doet denken aan 
de discussie in de vs over een amendement op de grondwet dat een evenwichtige begroting 
verplicht voorschrijft.

Ten slotte kan gewezen worden op de wijze waarop het budgetrecht ingeperkt dreigt te 
worden door bestuurlijke incidenten. Het meest in het oog lopend was de recente ingreep 
van de regering bij het ‘opkopen’ van banken. De besteding van de middelen om de banken 
overeind te houden, onttrok zich vrijwel volledig aan het toezicht door de Tweede Kamer.31

Nieuwe uitdagingen

In deze bijdrage is in hoofdlijn beschreven hoe het budgetrecht van de parlementen in de vs, 
Engeland en ons land zich heeft ontwikkeld. Recente ontwikkelingen laten zien dat de begro-
tingswetgever voor nieuwe uitdagingen staat. Mijns inziens is niet de vraag aan de orde óf het 
parlement over voldoende bevoegdheden beschikt, maar of het parlement met de bestaande 
instrumenten méér greep kan krijgen op de in omvang en complexiteit toenemende begrotings-
wetgeving. Vooral de ontwikkelingen in Europa en de uitgaven voor gezondheidszorg, sociale 
zekerheid en semipublieke instellingen vergen een ander gebruik van het instrument budget-
recht. Voorbeelden in de vs en Engeland verdienen navolging. Men leert immers van elkaar.
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