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voor, 
tegen, 
geen mening! 
door Paula Wassen 
De D'66-fraktie in de Eerste Kamer 
heeft bij de stemmingen op 18 januari 
over Onderwijs en Wetenschapsbeleid 
èn Cultuur, Rekreatie en Maatschappe
lijk Werk de Kamervoorzitter tot lichte 
wanhoop gebracht en een journalist van 
de NOS tot de uitspraak: die Eerste 
Kamer is tegenwoordig weer interes
sant! 
Wij laten ons door deze positieve pun
ten echter niet afbrengen van het 
standpunt dat de Eerste Kamer over
bodig is zo gauw de Tweede Kamer be
ter geoutilleerd is om de regering te 
kontroleren. Ook de tweede lezing van 
wetsontwerpen zou volgens ons, door 
die betere Tweede Kamer kunnen ge
beuren. 
Dit jaar voor het eerst is de begro
tingsbehandeling in de Eerste Kamer 
zè geregeld, dat eerst machtiging 
wordt gegeven om te beginnen met 
geld-uitgeven op de verschillende de
partementen en dat later in het jaar 
pas het echte debat over het beleid 
wordt gevoerd met de betrokken mi
nister. 
Het standpunt van de fraktie gaat ver
der dan deze vereenvoudiging name
lijk: afschaffing van het budgetrecht -
dwz kunnen stemmen over uitgaven van 
de regering- en de taak van de Eerste 
Kamer beperken tot bespreken van het 
beleid. Daarmee sluiten we ons aan 
bij de voorstellen van de staatscom
missie Cals-Donner en ook bij een af
spraak in het regeerakkoord om tot 
een grondwetswijziging in die zin te 
komen. 
Tot zover zijn we het helemaal eens. 
Maar nu zeggen vijf leden van de D'66-
fraktie: wij willen deze vereenvoudiging 
bevorderen door nil al tegen geen enke
le begroting te stemmen. Dat zegt echter 
niets over goed- of afkeuring van het 
regeringsbeleid. Pas bij het beleids
debat zullen we onze mening geven. 
Ikzelf vind -zolang we dat budgetrecht 
nog hebben en er over de begrotingen 
gestemd wordt- dat mijn vóórstemmen 
een goedkeuring van het beleid inhoudt 
en daarom heb ik me niet bij het voor
behoud van de fraktie aangesloten, 
maar welbewust vóór Onderwijs en 
Wetenschapsbeleid gestemd en tègen 
CRM. 
Niemand vroeg waarom ik tegen CRM 
stemde. 
Vóór Onderwijs zijn lid van de oppo
sitie is interessant en haalde zelfs het 
Nieuws ....... . 

Motief 
*Vóór Onderwijs. Ik vind dat de onder
wijsuitgaven de laatste jaren een gi
gantische en onevenwichtige ontwikke-
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KONGRES 
Op zaterdag 6 mei 1972 wordt in Den Bosch een algemene ledenvergadering 
gehouden. Om dit kongres goed te laten slagen, is reeds enige tijd geleden 
met de organisatie ervan begonnen. Dit keer gaan we naar het Casino (Stads
schouwburg), Parade 23 in 's-Hertogenbosch en deze bijeenkomst begint 
om10.00uur. 
Het inschrijfgeld bedraagt bij vóórinschrijving via girorekening 1304900 
t.n.v. de penningmeester van Dernokraten '66 

f 20,-- indien u binnen de lijn van Dordrecht-Utrecht-Zeist-Veenendaal
Nijmegen-Deurne-Valkenswaard -Turn
hout-Breda (-Dordrecht) woont; 

f 15,-- indien u binnen de lijn van Bergen op Zoom-(Rotterdam)- Den Haag
Haarlem-Amsterdam-Harderwijk
Apeldoorn-Doetinchem-Venlo-Sittard
(Hasselt-Antwerpen) woont; 

f 10, -- indien u buiten beide lijnen woont. 

Militairen en studenten betalen slechts f 10, --, doch uitsluitend bij voor
inschrijving. 

Als u zich ter plaatse aan de balie wenst op te geven, dan zult u f 25, -- op 
tafel moeten leggen. 

Wij verwachten een zeer grote opkomst, gezien de interessante onderwer
pen die ter diskussie zullen worden gesteld. 

Als u de organisatoren ter wille wilt zijn dan verzoeken wij u reeds nu uw 
girobiljet in te vullen met duidelijk vermelding "CONGRES". 
Wij zullen u dan tijdig· uw toegangsbewijs toezenden, hetgeen u tenminste 
f 5,-- bespaart en onnodig wachten aan de zaal voorkomt. 

Mocht u na deze aankondiging verdere informatie wensen, dan kunt u die 
betrekken bij: 

Mevrouw N. de Beer-Veltman, Rildebrand 25, Oosterhout, tel. : 01620-5097 

R. Bloemhof, Galicie 15, Leusden, tel. : 03496-1982 

A. Alons, landelijk sekretariaat, Keizersgracht 576, Amsterdam, 
tel. : 020-226996. 

Rinse Bloemhof secr. organisatie. 

OVER DE COMPTABILITEITSWET 
door H. Rang 

Op ll januari is in de Eerste Kamer 
het wetsontwerp tot wijziging van de 
Comptabiliteitswet verworpen met 53 
stemmen tegen, waaronder die van 
D'66, en 8 stemmen voor. 

De Comptabiliteitswet regelt de jaar
lijkse vaststelling van de begratings
hoofdstukken, d. w. z. van de voorge
nomen Rijksuitgaven, en van de aan
gewezen dekkingsmiddelen, alsmede 
de bevoegdheden en verantwoordelijk
heden van de Regering in budgettair op
zicht, en van de Algemene Rekenkamer 
als controlerende instantie. 

ling hebben door gemaakt. Wanneer je 
probeert hier weer greep op te krij
gen en tegelijk een aanzet voor een 
nieuw beleid te maken dan sta je voor 
een uiterst moeilijke opgave. Op dit 
moment is volgens mij geen enkel be
vredigend beleid mogelijk en daarom 
wil ik het trio Van Veen, Schelfhout 
en de Brauw voorlopig het voordeel 
van de twijfel geven. 
*Tègen CRM. Omdat daar een uitste
kend bleid lag van de vorige minister 
Marga Klompé. Velen loven de stimu
lans die van dat departement uitging. 
In dat beleid is gekapt en omgebogen 
zonder visie en met weinig kennis van 
zaken, en daarom heb ik met overtui
ging tegen gestemd. 

De bezwaren in de Eerste Kamer wa
ren vooral gericht tegen artikel 20, 
tweede lid, van het wetsontwerp, dat 
luidt: 
"Wanneer enig hoofdstuk van de begro
ting niet vóór 1 januari bij de wet is 
vastgesteld, kan na de aanvaarding 
door de Tweede Kamer van het voor
stel tot vaststelling van dit hoofdstuk 
over ten hoogste de helft van de daar
in opgenomen bedragen worden be
schikt". 

Dit wetsonderdeel werd in strijd ge
acht met artikel 133 van de Grond
wet, dat voorschrijft dat de Ri .. ksbe
groting wordt vastgesteld door de wet, 
d.w.z. door de Tweede én de Eerste 
Kamer. 
Aangezien voorts de primaire var; een 
vastgestelde begroting is: een mach
tiging tot het doen van uitgaven, moet 
een wettelijke regeling, die machtigt 
tot het doen van uitgaven op basis van 
de nieuwe begroting, vóórdat een be
grotingshoofdstuk door de Eerste Ka
mer is vastgesteld, als augrondwette
lijk worden aangemerkt. 

Dat door een dergelijke regeling ook 
het budgetrecht van de Eerste Kamer 
wordt aangetast, heeft bij het oordeel 
van de D'66 Eerste Kamer fraktie geen 
rol gespeeld. 


