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‘Politiek Den Haag hoeft voor het eerst sinds jaren niet te bezuinigen’, ‘Dijsselbloem kan van-
daag weer eens “ja” verkopen.’1 In menig huiskamer zal deze berichtgeving afgelopen augus-
tus, na jarenlange onheilstijdingen over crisis en bezuinigingen, met een zucht van verlichting 
ontvangen zijn. Kennelijk gaat het weer wat beter met onze economie en met de overheids-
financiën. Dat zeggen althans de cijfers. Volgens de cpb-ramingen waarop het kabinet zich 
baseert bij het opstellen van de begroting voor 2015, komt het begrotingstekort dit jaar uit op 
2,7 procent en in 2015 op 2,1 procent. Dit valt binnen de eu-norm van 3 procent, die de laatste 
jaren zo centraal heeft gestaan in discussies over de begroting, en dus is er een klein beetje 
ruimte voor extra uitgaven.2

Een nieuwe wijze van berekening van het bruto binnenlands product (bbp), de zogeheten 
‘revisie van de nationale rekeningen’, is deels verantwoordelijk voor de gunstiger cijfers.3 Hoewel 
de regels niet bewust zijn veranderd om een gunstiger beeld te scheppen en het gaat om de invoe-
ring van internationaal afgesproken richtlijnen en methoden,4 is het toch opmerkelijk dat een in 
feite deels papieren wijziging in de situatie een zo anders aanvoelend begrotingsbeeld kan geven.

Niet alleen bij het opstellen van de begroting, maar eigenlijk voortdurend spelen over-
heidsfinanciën, koopkrachtplaatjes en andere economisch relevante cijfers vandaag de dag in 
de politiek een prominente rol. Vooral in verkiezingstijd en tijdens kabinetsformaties is dat 
goed zichtbaar. Iedere zichzelf respecterende partij laat haar verkiezingsprogramma door-
rekenen door het Centraal Planbureau – een situatie die volgens dat instituut uniek is in 
de wereld.5 De doorrekening van regeerakkoorden behoort sinds 1986 ook tot een van de 
vaste procedures in de kabinetsformatie en kan daarop een beslissende invloed hebben.6 Soms 
leek ‘elke politieke discussie gesmoord […] te worden in de financieel-technische modellen’, 
klaagde pvda-voorzitter Ruud Koole over de formatie van 2003.7

Het is evident dat de begroting en de vraag hoe haar vorm te geven, in het parlementair-
politieke proces altijd al een prominente plaats hebben ingenomen. Niet voor niets is het 
budgetrecht een van de oudste parlementaire rechten, en van oudsher wordt het ‘grondritme’ 
van het parlementaire werk bepaald door de begrotingscyclus.8 Financieel-economische over-
wegingen moeten ook wel een rol spelen in het politieke debat, want ieder politiek doel heeft 
zijn prijs. Het lijkt er echter op dat de financiële aspecten, zeker in de afgelopen crisisjaren, een 
steeds prominentere rol zijn gaan spelen. Illustratief in dit verband is de constatering die de 
Raad van State deed in zijn Jaarverslag 2013. Verschillende wetsvoorstellen waarover het advies 
van de Raad gevraagd werd, waren in diens optiek onvoldoende inhoudelijk gemotiveerd en 
leken slechts te zijn ingegeven vanuit budgettaire overwegingen.9

Het gezegde luidt: geld regeert de wereld. Regeert geld dus ook de politiek? En concentre-
ren we ons te veel op de cijfers? Heeft Nederland last van ‘getallenfetisjisme’, zoals de Vlaamse 
econoom Paul De Grauwe in mei 2013 beweerde?10 Het antwoord op die vraag zal, al naargelang 
de persoonlijke en politieke opvattingen, van persoon tot persoon verschillen en zal ook in 
dit jaarboek niet eensluidend worden beantwoord. Voor de redactie vormde de onmiskenbaar 
grote invloed van financieel-economische gegevens op de politieke besluitvorming echter wel 
de aanleiding om de relatie tussen het parlement en het geld eens vanuit verschillende invals-
hoeken te belichten.
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In een inleidend artikel tonen Arjo Klamer en Paul Teule de dominantie van het bruto 
binnenlands product. Het bbp bevat alle verkochte eindproducten en diensten die in één jaar 
zijn gerealiseerd en geldt als het belangrijkste cijfer in de politiek. Een hoger bbp betekent 
namelijk economische groei, en dat vinden politici belangrijk voor ons land. Klamer en Teule 
zetten echter vraagtekens bij de overheersende rol van harde economische cijfers en lanceren 
een alternatief waarin ook een belangrijke plaats is ingeruimd voor waarden zoals duurzaam-
heid, veiligheid en solidariteit.

In hun bijdrage ‘De vinger aan de pols’ onderzoeken Peter van Griensven en Johan van Mer-
riënboer het budgetrecht van de Tweede Kamer zoals zich dat heeft ontwikkeld in de afgelopen 
twee eeuwen. Zij laten onder meer zien hoe de Kamer dat recht verwierf in de negentiende 
eeuw. Ook staan zij stil bij de uiteenlopende begrotingsnormen van verschillende ministers van 
Financiën in de twintigste eeuw. Ten slotte beantwoorden zij de vraag of – onder meer als gevolg 
van de Europese integratie – het budgetrecht in de eenentwintigste eeuw aan het afbrokkelen is.

De oorsprong van het budgetrecht ligt in de Verenigde Staten. Voor Amerikaanse opstan-
delingen tegen moederland Groot-Brittannië was het vanzelfsprekend: als burgers belasting 
moesten betalen dan hadden zij ook recht op politieke inspraak. No taxation without represen-
tation luidde de slogan. Christianne Smit onderzocht de politieke debatten over het belasting-
stelsel die in de tweede helft van de negentiende eeuw in Nederland werden gevoerd. Zij komt 
tot de opmerkelijke conclusie dat in Nederland de verwevenheid tussen de verplichting tot het 
betalen van belasting en politieke inspraak (kiesrecht) er wel degelijk was, maar nauwelijks 
benoemd werd in de parlementaire debatten. Smit schetst de reden hiervoor en bekijkt hoe en 
met welke argumenten het belastingdebat dan wel werd gevoerd.

In elk parlement werd het budgetrecht op een eigen wijze vormgegeven. Eric Janse de Jonge 
schetst de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van het budgetrecht in drie landen: de 
Verenigde Staten, Engeland en Nederland. Ook stipt hij verschillende actuele vraagstukken 
in elk van de drie landen aan. De parlementen kunnen van elkaar leren, is zijn boodschap, 
vooral waar het gaat om de vraag hoe parlementariërs grip kunnen houden op de in omvang 
en complexiteit toenemende begrotingswetgeving.

In vergelijking tot het budgetrecht van de nationale parlementen kennen de begrotings-
rechten van het Europees Parlement nog maar een korte geschiedenis. Hilde Reiding laat zien 
hoe het Europees Parlement gebruikmaakte van rechten die het in de jaren zeventig op dit 
gebied verwierf. Het parlement ontwikkelde daarbij een eigen parlementaire cultuur, die 
afwisselend werd bepaald door confrontatie en door relatief vergaande vormen van compro-
mis. Pas sinds het Verdrag van Lissabon van 2009 lijkt het begin van een betere balans tussen 
beide uitersten in zicht.

De begrotingsactiviteiten worden vaak gevoed en beïnvloed door de werkzaamheden van 
financieel-economische instituten, zoals – in Nederland – het Centraal Planbureau (cpb), 
de Algemene Rekenkamer, de Sociaal-Economische Raad (ser) en De Nederlandsche Bank 
(dnb). Tom Schuringa onderzocht een van de voorlopers van de ser, de in 1933 opgerichte 
Economische Raad. Het economisch leven was in de eerste decennia van de twintigste eeuw 
dermate complex geworden dat het instellen van een adviesorgaan noodzakelijk werd bevon-
den. Bijzonder aan deze raad was vooral dat hij, anders dan de latere ser, niet was ingericht als 
een vertegenwoordigend tripartiet gremium, maar bestond uit deskundigen die op persoon-
lijke titel advies uitbrachten aan de overheid.
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In een artikel over corruptie in de Nederlandse politiek belicht Ronald Kroeze de relatie 
tussen geld en politiek vanuit een heel andere invalshoek. Is Nederland een land dat zich, 
zowel in heden als in verleden, kenmerkt door een geringe mate van corruptie? Wellicht is dat 
het beeld. Aan de hand van historische en actuele voorvallen laat Kroeze zien dat corruptie-
schandalen in Nederland vooral als een kwestie van politieke moraliteit zijn behandeld. Wel-
iswaar werden politieke oordelen geveld en moesten er politici aftreden, maar tot structurele 
veranderingen of strafrechtelijke veroordelingen kwam het niet of nauwelijks.

In de rubriek ‘Spraakmakend debat’ behandelt Susanne Geuze het Verantwoordingsdebat 
dat op 28 mei 2014 plaatsvond in de Tweede Kamer. Het debat zou een hoogtepunt kunnen of 
misschien zelfs moeten zijn in het parlementaire jaar, maar werd dat ook dit jaar niet. Politici 
houden niet van terugblikken, maar kijken liever vooruit, concludeert Geuze aan de hand 
van een analyse van de Verantwoordingsdebatten die sinds de invoering vijftien jaar geleden 
hebben plaatsgevonden.

Het brondocument is bijzonder toepasselijk voor het thema van dit jaarboek. Uit de 
ministerraadsnotulen van augustus 1994 heeft Alexander van Kessel een fragment gelicht, 
waarin de ministers Gerrit Zalm en Jo Ritzen van respectievelijk Financiën en Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen met elkaar in aanvaring komen over de begroting. Van Kessel licht 
de kwestie toe en laat ook zien hoe de desbetreffende ministers in hun memoires terugkijken 
op deze zaak.

Het jaarboek bevat dit jaar twee interviews. Kees Vendrik en Arno Visser, beiden lid van 
de Algemene Rekenkamer en voormalig lid van de Tweede Kamer, vertelden Hans Goslinga en 
Johan van Merriënboer hoe zij aankijken tegen de uitoefening van het budgetrecht in de Tweede 
Kamer. Europese begrotingsnormen en decentralisatie dragen ertoe bij dat de Kamer steeds 
minder te vertellen krijgt over een steeds kleiner deel van de begroting. Is de Tweede Kamer 
vandaag de dag nog wel in staat om voldoende inhoud te geven aan het budgetrecht? Laat ze niet 
te veel liggen? Wat zijn de knelpunten en wat is de rol van de Algemene Rekenkamer daarbij?

Alexander Pechtold legde de interviewers Hans Goslinga en Peter van der Heiden uit wat de 
achtergrond is van zijn keuze om deel te nemen aan de zogenaamde ‘constructieve oppositie’. 
Ook geeft hij zijn visie op het (dis)functioneren van het partijbestel en de politieke onrust 
die ons land, getuige de grote bewegingen in de verkiezingsuitslagen, de afgelopen jaren heeft 
gekenmerkt. De kiezers moeten teruggebracht worden naar het ‘gezonde midden’, vindt hij, en 
daarvoor zijn zowel structurele als culturele veranderingen noodzakelijk.

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis is een uitgave van het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het jaarboek wil in zo 
breed mogelijke kring belangstelling wekken voor de Nederlandse parlementaire geschiede-
nis. Het probeert dit te bereiken door naast wetenschappelijke ook opiniërende artikelen op 
te nemen, alsmede brondocumenten en herinneringen aan onlangs overleden prominente 
politici, boekbesprekingen en een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar. Doorgaans 
liggen actuele thema’s of gebeurtenissen ten grondslag aan de onderwerpkeuze van de histo-
rische artikelen. In het jaarboek komen niet alleen wetenschappers aan het woord, maar ook 
journalisten en (oud-)politici. In alle bijdragen is het Nederlandse parlement in een nabij of 
ver verleden uitgangspunt van beschouwing; zijn positie en handelen sinds de opkomst van 
het parlementaire stelsel in 1848 staat steeds centraal.
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Het jaarboek kwam mede tot stand dankzij de steun van het bestuur van de Stichting 
Parlementaire Geschiedenis (Thom de Graaf (voorzitter), Sybrand van Haersma Buma (vice-
voorzitter), Hardy Beekelaar (secretaris-penningmeester), Angelien Eijsink, Arie Slob en Ard 
van der Steur) en de wetenschappelijke raad (Remieg Aerts, Paul Bovend’Eert, Ruud Koole en 
Gerrit Voerman), dat het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en de redactie met waar-
devolle adviezen terzijde stond. Onze dank gaat tevens uit naar Suzanne de Lijser en Anne 
Bos, die de illustraties verzorgden, en naar Irene Helsen voor de secretariële ondersteuning.

Carla van Baalen
Hans Goslinga
Alexander van Kessel
Jan Ramakers
Hilde Reiding
Jouke Turpijn
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