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INLEIDING.
De hier volgende studie bedoelt te zijn eene bijdrage
tot de kennis van het instituut der parlementaire schadeloosstelling.
Slechts weinige woorden zijn noodig ter rechtvaardiging
van de keuze van dit onderwerp.
Hoewel het met zijne geschiedenis tot in de Middeneeuwen teruggrijpt, dagteekent de huidige beteekenis er
van toch eerst van den tijd der Fransche Revolutie, voor
wat het vasteland aangaat, en van dien der sociale beweging in de 19 de eeuw, voor wat Engeland betreft.
Als de Standenvertegenwoordiging plaats maakt voor
het moderne beginsel van Volksvertegenwoordiging, dringt
zich in meerdere Staten, hier vroeger en daar later, in
theorie en practijk, de vraag op, of aan de leden der
Volksvertegenwoordiging eene geldelijke tegemoetkoming
voor hunne diensten toekomt.
Dat dit vraagstuk niet op zich zelf stond, maar van
beteekenis was voor den gang van het staatsleven, werd
door wie er zich mede bezig hielden, onomwonden erkend.
Als MILNER in 1874 eene beschouwing over de Dkitenfrage 1) in het licht zendt, stelt hij met een pakkend beeld
1) Zur Diasten frage (Tiibingen, 1874). Zie de verklaring van het
woord Dic t hieronder op bl. 153, noot.
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de beteekenis van het onderwerp voor oogen en wijst hij
daarvoor de rechte plaats in het staatsrecht aan.
Vergelijkt men den Staat met een architectonisch bouwwerk, zoo betoogt hij, dan is de bepaling over de parlementaire schadeloosstelling daarin „eine ausfullende Arabeske, die je nach dem besonderen Baustyle, der eine
Baumeister zur reicheren Ausstattung aufnimmt, der
andere, als iiberfliissig, fortlasst." Maar, zoo gaat hij voort,
de Staat is „ein lebendiges System von freien und nothwendig wirkenden Kraften und da reiht sick eine Bestimmung der Art, ob die Representanten die materielle Last
ihres Berufes selbst tragen oder ob die Gesammtheit, fur
die sie wirken, sie ihnen abnimmt, nicht nur ausserlich,
sondern mit ihren bestimmten innern Wirkungen in die grosse
Kette des Staatslebens ein." 1)
Van de belangrijkheid van het probleem geven de parlementaire annalen van verschillende Staten, waar, na
lange jaren van tegenstand, de voorstellen om tot invoering eener schadeloosstelling van staatswege over te gaan,
eindelijk eene meerderheid konden vinden, de ondubbelzinnige blijken.
De oplossing van het vraagstuk, zooals zich dat in den
loop der 19 de en het begin der 20 ste eeuw voordeed, dagteekent voor meerdere Staten pas van den nieuwsten tijd.
Eerst in 1906 wordt de parlementaire schadeloosstelling
in Duitschland voor de leden van den Rijksdag ingevoerd;
in 1911 in Engeland voor die van het Lagerhuis, en in
Portugal voor die van beide Huizen ; en in 1912 volgt
Italië, waar nu de leden van Senaat en Kamer van afge1)

De cursiveering is van

ons.
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vaardigden eene financieele tegemoetkoming ontvangen.
Toch mogen deze veelszins gewichtige data niet als
eindpunten, maar moeten zij veeleer als keerpunten in de
geschiedenis van ons onderwerp worden aangemerkt.
Immers eerst nadat het probleem der parlementaire
schadeloosstelling in zijn groven vorm tot oplossing gekomen was, kon de tijd aanbreken, om het instituut zelf
tot verleren groei en ontwikkeling te brengen.
Eerst nadat de D i a t e nfrage beantwoord was, kon de
behandeling van het D i a t e nrecht aanvangen.
Als bijv. in den tegenwoordigen tijd, hier te lande en
elders, zich een streven naar hoogere schadeloosstellingen
openbaart, zal de vraag naar het bedrag der schadeloosstelling, meer dan voorheen, op haar karakter en juridische
natuur de aandacht vestigen.
Ten onzent is in de vraag naar het bestaansrecht van
het instituut minder dan elders belang gesteld. Zoo tijdens
de Republiek, als in de Staatsregelingen na 1798, is het
recht der afgevaardigden op eene vergoeding erkend.
Dit wil evenwel geenszins zeggen, dat de regeling in
onze huidige Grondwet aan ieder voldoet. Van 1848 af is
klacht op klacht over menig punt gerezen. En de klaagliederen houden aan tot den jongsten tijd toe.
Al heeft de Regeering bij hare thans aanhangige voorstellen tot Grondwetsherziening geen wijziging van art.
89 der Grondwet in uitzicht gesteld, toch zal, naar alle
waarschijnlijkheid, ook deze kwestie te eeniger tijd aan de
orde komen en ook dit artikel eene herziening ondergaan.
Mede met het oog hierop kwam eene bijdrage tot de
kennis van het instituut der parlementaire schadeloosstelling ons niet ondienstig voor.
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Als nog in den jongsten tijd zeker dagblad verhooging
der schadeloosstelling kortweg als „eisch der democratie"
bepleit, verraadt zulk beweren gebrek aan kennis dezer
aangelegenheid.
De wijze van bewerking van ons onderwerp ligt voor
de hand.
Begonnen wordt met in een negental § de parlementaire
schadeloosstelling van de voornaamste landen der wereld
te behandelen en bij dit overzicht gaan wij, al naar mate
van de belangrijkheid, meer of minder diep in de historie
terug.
Zoo wordt de geschiedenis in Engeland, Frankrijk,
Duitschland en Nederland vrij uitvoerig geschetst.
Engeland, dat zoo geruimen tijd, naar het oordeel van
velen, een uitnemend voorbeeld van belangelooze waarneming der functies bood, doch eerst in 1911 met de lang
gehandhaafde tradities brak, vraagt reeds om de belangrijkheid der historische ontwikkeling van het instituut in
vroegere eeuwen, alsmede om den nauwen samenhang
van de jongste geschiedenis van ons onderwerp met die
der sociale beweging, meer dan gewone aandacht.
De regelingen in Frankrijk strekten aan andere Staten
ten voorbeeld en zijn rijk aan afwisseling en beteekenis.
In Duitschland boeit ons vooreerst de geschiedenis van
het instituut in den standischen Staat en voorts het grondwettig struikelblok, dat in den nieuweren tijd de pennen
van tal van staatsrechtsleeraars in beweging bracht.
Uiteraard mag in de § over Nederland niet met stiefmoederlijke behandeling worden volstaan. Om tot eene bevredigende oplossing van het vraagstuk ten onzent te
geraken, is nauwgezette behandeling der historie onaf
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wijsbare eisch. Aan het einde van dit overzicht wordt
de geschiedenis der vrijkaart, welke door de meeste leden
der Tweede Kamer van de Directies der Spoorwegmaatschappijen in ontvangst is genomen, kort geschetst.
Na alzoo nauwkeurig het feitenmateriaal te hebben
verzameld, warden in een volgend, beoordeelend hoofdstuk sommige punten breeder en meer systematisch besproken.
Hierbij is beperking geboden en worden slechts de
hoofdzaken onder de oogen gezien.
Na eerst kennis te hebben genomen van de beoordeelingen van het probleem der parlementaire schadeloosstelling, wordt vervolgens de hoogte der vergoeding ter
sprake gebracht en in verband gesteld met karakter en
doel der schadeloosstelling.
De argumenten vóór verhooging aangevoerd, worden
onderzocht, en daarbij vinden wij gelegenheid het proportioneele stelsel te behandelen.
Hieraan wordt vastgeknoopt eene uiteenzetting van de
verschillende systemen van parlementaire schadeloos.
stelling.
Daarna wordt aandacht gewijd aan de bijzondere voordeelen welke sommige leden der Vertegenwoordigende
Lichamen genieten, en speciaal de vraag, of de voorzitter
der Kamer ten onzent eene bijzondere toelage behoort te
ontvangen, overwogen.
Naast de gewone schadeloosstelling verdienen de overige
voordoelen, den afgevaardigden hier en elders toegekend,
waaronder met name de regeling der reiskostenvergoeding,
bespreking.
Dit laatste punt leidt van zelf tot eene beoordeeling
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van het streven naar vrij spoorwegvervoer, gelijk zich
dat ten onzent in de laatste decenniën geopenbaard heeft ;
en van de daad der Kamerleden, die eene vrijkaart van
de Directies der Spoorwegmaatschappij en hebben aanvaard.
In aansluiting hieraan wordt ter sprake gebracht, door
wie de parlementaire schadeloosstelling behoort te worden
betaald.
Tenslotte wordt eene bladzijde aan afstand, overdracht
en verpanding der schadeloosstelling gewijd.

HOOFDSTUK I.

GESCHIEDENIS `AN HET INSTITUUT.

§ 1. Engeland.
Aan de overzijde van het Kanaal vinden wij reeds zeer
vroeg van eene schadeloosstelling aan de afgevaardigden
gewag gemaakt 1).
Reeds bij den aanvang van het optreden van het Parlement treffen wij van deze materie eene uitvoerige regeling aan, welke niet alleen op zich zelve belangrijk is,
maar ook voor het juiste inzicht in den ontwikkelingsgang
van sommige begrippen, die men nog in het huidige
staatsrecht aantreft, van niet gering te schatten waarde is.
Tal van bijzonderheden biedt eene uit de tweede helft
der 14de eeuw dagteekenende oorkonde, de modus tenendi
o. a. geraadpleegd:
Diatenfrage (Tubingen 1874); Dr. LEONIDAS
PITAMIC, Das Recht der Abgeordneten auf Diaten, in de Wiener
Staatswissenscha f tliche Studiën, band XI (1913), bl. 485 en volgg.;
STUBBS, The constitutional history of England (Oxford, 1877);
HATSCHEK, Englisches Staatsrecht (Tubingen 1906), dl. I, bl. 339 en
volgg.; bl. 353.
1)

Voor dit overzicht zijn

EMANUEL MILNER, Zit?'
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parliarnentuin 1), welke eene regeling bevat voor het Parlement in die dagen en bewijs levert, hoe belangrijke
plaats ons onderwerp in het toenmalige staatsrecht innam.
De hoogwaardigheidsbekleeders der geestelijkheid (arckiepiscopi, episcopi, abbates, priores et alii majores clerici) en
van den adel (comites et barones et eorum pares), die tengevolge van hun leengoed verplicht waren in het Parlement
te verschijnen, kregen geene schadeloosstelling.
De nzinores der geestelijkheid en van den adel behoefden slechts dan aanwezig te zijn, wanneer „eorum praesentia necessaria vel utilis reputetur" ; hun werden door
den Koning reis- en verblijfkosten vergoed („illis tenetur
rex ministrare sumptus et expensas suas de veniendo et
morando ad parliamentum ; ...” inodus, cap. I).
De geestelijke immuniteiten, de vijf havensteden, de
overige steden (cires et burgenses) en de graafschappen
kozen elk twee vertegenwoordigers voor het Parlement.
Voor de afgevaardigden van elk dezer groepen was een
maximum-bedrag vastgesteld, waarbinnen de in een bijzonder geval uit te betalen som vallen moest.
De twee ter vertegenwoordiging van eene havenstad
(de quolibet portza per ipsuin portzin) gekozen barones kregen
samen dagelijks 20 solidi ; de afgevaardigden van een
havenplaats, de milites, samen dagelijks 60 solidi ; de eices
evenveel ; de twee burgenscs niet meer dan 10 solidi.
1)

De volledige tekst is te vinden hij UNGER, Geschichte des

deutschen Landstdinde (1841).
Volgens HATSCHEK is deze modes ontstaan in de 2de helft van
de regeering van Koning RICHARD II X1377-1399).
Men zie diens belangrijk artikel : Session, Prorogation, Ad journe-inent und Dissolution in het 7' binger Zeitschri ft f. d. gesainte Staatswissenscha f t (1901), bl. 187 en volgg..
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Hoewel voor elke groep eene eigen regeling bestond, was
toch de hoogte der schadeloosstelling wel binnen eene
bepaalde grens, maar niet voor alle afgevaardigden dezelfde.
Vandaar is in den modus het bedrag voor meerdere vertegenwoordigers samen, en niet voor ieder afzonderlijk
bepaald.
Zoo lezen wij ten aanzien van de vergoeding der burgenses (cap. 6) : „et solebat taxari per curiam secundum
magnitudinem et potestatem burgi, et secundum honestatem personarum missarum." ') Binnen het vastgesteld
maximum werden de schadeloosstellingen naar den rang
en de waardigheid der afgevaardigden, naar de grootte en
macht der stad, met inachtneming van den duur hunner
aanwezigheid, den verrichten arbeid en de gemaakte
onkosten bepaald.
Grondslag voor de juiste bepaling der schadeloosstelling
vormde een door het magnum sigillum, de chancery, opgesteld, aan het hoofd van het district geadresseerd, certificaat van schadeloosstelling, een z.g.n. breve, waarin de
tijd, waarvoor schadeloosstelling moest uitgekeerd worden,
aangegeven was. De vaststelling van het bedrag geschiedde
in den regel door daartoe aangewezen ambtenaren, bijv.
den custos portuus of den vicecomes (sheriff) van het
graafschap, die de rationales expensas van den afgevaardigde tot aan de maximum-grens had te bepalen.
De op deze wijze, dikwijls ook reeds in de breve bepaalde
som moest worden opgebracht door het kiesdistrict, niet
door de kiezers van den afgevaardigde alleen.
STUBBS 2) merkt op, dat door deze wijze van opbrengen
bij PiTAnzic, t. a. p., bl. 12.
bl. 229.

1)

Aangehaald

2)

T. a. p., dl. III,
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der schadeloosstelling de overgang duidelijk wordt van de
vertegenwoordiging der standen tot het moderne beginsel
van vertegenwoordiging.
Bij den aanvang der parlementaire ontwikkeling onder
EDUARD I waren nog de personen, die van het kiesrecht
waren uitgesloten, bevrijd van het geven van eene bijdrage
voor de schadeloosstelling hunner afgevaardigden. Onder
de regeering van EDUARD III tot die van HENDRIK VIII
werden herhaaldelijk petities ingediend bij het Parlement,
dat de schadeloosstelling zou worden omgeslagen over de
gansche burgerij van het graafschap.
En toen de immuniteiten van Westminster en Wallingford de betaling weigerden, droeg EDUARD III reeds in
het jaar 1327 den sheriff van Meddlesex op, de bijdragen
zoowel binnen als buiten de immuniteiten te heffen.
Allengs vond algemeen de gedachte ingang, dat de
plicht, om voor de schadeloosstelling der afgevaardigden
bij te dragen, op de gansche bevolking rustte. De som
werd wel niet, zooals heden ten dage, door den Staat zelf,
maar ook niet, zooals voorheen, enkel door de kiezers betaald.
Dit hing samen met de langzaam veld winnende opvatting, dat de afgevaardigden niet bloot hun kiezers, maar
het gansche volk vertegenwoordigden.
Het Parlement is van Steindecersamnilung langzamerhand
reprasentatives Staatsorgan geworden 1).
Deze gedachte was in den loop der 14 de eeuw reeds
zóó vast in de volksovertuiging geworteld, dat, toen in het
derde regeeringsjaar van HENDRIK V door sommigen geweigerd werd, bij te dragen voor de schadeloosstelling der
1)

STUBBS,

t. a. p., dl. II, bl. 283 ; HATSCHEK, t. a. p., dl. II, bl. 237.
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afgevaardigden, hun voorgehouden werd, dat de laatsten
niet louter voor een graafschap of immuniteit, maar voor
het geheele rijk gekozen werden („The Commons state
among other Petitions, that the wages of knights ought to
be levied as well within Franchise as without and pray
that the sheriffs be authorised to levy those wages accordingly, excepting the Demesne Lands in the Hands of
those Lords, Spiritual and Temporal, as well within Franchise as without, who come to Parliament by authority
of the king writs, considering that the said knights in every
county are elected and come as well for the said Franchise
as for the Rest of the said counties through out the Kingdom.” 1)
In de breve 2) was niet slechts de duur der parlementszitting, maar ook de tijd van de reis van de woonplaats
der afgevaardigden tot de vergaderplaats van het Parlement en terug als grondslag genomen voor de berekening
der schadeloosstelling, of, zooals de bronnen het uitdrukken,
de tijd veniendo, morando, et redeundo.
Wie de oudere breve's vergelijkt met die van lateren
datum, neemt duidelijk zekere ontwikkeling waar. Allengs
wordt de inhoud vollediger en nemen de aanspraken der
afgevaardigden op schadeloosstelling en vergoeding van
reiskosten stelliger toon aan. De oudste breve, welke bekend is, dagteekent uit den tijd van HENDRIK III (1219)
en luidt aldus:
„Quia Rosbertus de ..... et socii sui de comitatu Northumbriae de praecepto Regis venerunt ad Regem usque
Westm. a die Paschae in unum mensem etc. — pro
1) HATSCHEK, t. a. p., dl. I, bl. 238.
2)

Ook treffen wij aan de benamingen

writs de expensis.

brevia de expensis levandis,
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quibusdam negotiis communitatem totius comitatus tangeneibus, mandatum est vicecomiti Northumbriae, qu0d praefatis quatuor militibus de communitate praedicta rationabiles
expensas habere faciat. Teste Rege apud westra....." 1)
Van eene tijdsbepaling is hier nog geen sprake, de reiskosten worden niet uitdrukkelijk genoemd, de vaststelling
van het bedrag wordt aan het oordeel van den sheriff
van het graafschap overgelaten. Onder EDUARD III, in de
14de eeuw, komt de breve reeds tamelijk overeen met den
door den modus overgeleverden rechtstoestand, hetgeen
blijkt uit de volgende brecia de expensis: „Rex vicecomiti
salutem. Praecipimus tibi, quod de communitate comitatus
tui, tam intra libertates quam extra habere facias dilectis
et fidelibus nostris, Roberto de Elnestede et Johanni de
Stopeham, militibus comitatus illius nuper ad nos ad consilium nostrum quod apud Westm. ad diem Veneris prox.
ante festum Sti. Michaelis proximo praeteritum convocari
fecimus pro communitate comitatus praedicti, venientibus .. .
quatuor libras et octo solidos pro expensis suis, ceniendo
ad nos ad consilium praedictum, ibidem nnorando, et exinde
ad propria riedeundo, videlicet pro undeciin diebus, utroque
praedictorum ..... capiente per diem quattuor solidos Teste
Rege." ")
Het bedrag der schadeloosstelling is hier reeds per dag
en in het geheel voor elken afgevaardigde afzonderlijk
nauwkeurig bepaald ; de sheriff behoeft het niet meer vast
te stellen, zijn taak is slechts te zorgen, dat de som wordt
opgebracht en uitbetaald. Ook is de tijd, gedurende welken
schadeloosstellingen te betalen zijn, nauwkeurig berekend.
1) Aa;.gebaald bij HATSCHEK, t. a. p., dl. I, bl. 339, noot 3.
2) Aangehaald bij HATSCHEK, t. a. p., dl. I, bl. 339, noot 4.
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Schadeloosstelling en vergoeding van reiskosten zijn niet
slechts formeel in dezelfde brecia de expensis vereenigd,
maar ook materieel aan elkaar gelijk, want ter vergoeding
voor den tijd, dien men gereisd had, wordt per dag hetzelfde bedrag betaald als voor den tijd van verblijf in het
Parlement.
Deze breve's nu werden aan het eind van elk Parlement
den afgevaardigden, die ze verlangde, ter hand gesteld
door den kanselier in de Chanzcery.
Gelijk we reeds zeiden, waren zij gericht aan den sheriff
van elk graafschap, die het bedrag omsloeg over alle bewoners van het graafschap en voor de uitbetaling aan
den afgevaardigde zorg droeg.
Wanneer dit alles geschied was, moest de sheriff hiervan
bericht zenden aan den kanselier.
Om nu den onbepaalden tijd van het eundo en redeundo
eens voor altijd vast te stellen, werd sedert EDUARD III
een register gehouden, en op grond van dat register voor
den duur der reizen een vasten tijd, welke men gemiddeld
noodig had, aangenomen.
Als reistijd van Bedfort naar Westminster rekende men
bijv. 1 A 2 dagen, naar York 5 dagen ; van Northumberland naar Westminster 7 á 9 dagen, naar York 3 dagen.
Op grond van dit tarief was het mogelijk, dat het bedrag der schadeloosstelling terstond in de breve werd
vastgesteld 1).
Langzamerhand verloor deze ingewikkelde regeling veel
van hare waarde. De bevolking ging het opbrengen der
soms aanzienlijke bedragen als een onaangenamen last
1)

HATSCHEK, t. a. p., dl. I, bl. 340.
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beschouwen. Zoo kocht zich de stad Ely in Noord-Engeland
in het jaar 1421 met eene som van £ 400 de betaling van
schadeloosstellingen af; in het jaar 1427 vaardigde de
magistraat van Cambridge eerie verordening uit, waarbij
het bedrag der schadeloosstelling op één shilling 's daags
gesteld werd en kwam hij met den afgevaardigde der
stad overeen, dat deze slechts de helft der gebruikelijke
som ontvangen zou 1).
Ook waren er districten, welke verzochten ontslagen
te worden van het zenden van afgevaardigden naar het
Parlement, om zoo van de kosten bevrijd te zijn.
Aan den anderen kant deed zich het verschijnsel voor,
dat de zetels in het Parlement meer gezocht werden en
de candidaten het lidmaatschap niet meer beschouwden
als een last, voor welks aanvaarding men moest worden
schadeloos gesteld, maar als eene eer, waarnaar men
dong, „ ....a seat in parliament became an object of more
selfish ambition or greater political aspiration." 2)
Zoo vestigde zich de gewoonte — omstreeks het einde
der 17d e eeuw — dat de functies belangeloos waargenomen werden.
Wel genoten de afgevaardigden van het z.g.n. lange
Parlement in den tijd van CROMWELL in 1645 nog schadeloosstelling, en wel uit de staatskas 3), maar dit vloeide
voort uit de positie van het toenmalige Lagerhuis, dat na
de afschaffing van de monarchie en het Hoogerhuis zich

t. a. p., bl. 15.
t. a. p., dl. III, bl. 453, EsntEIV, Élélrtents de droit constitutionnel franÇais et comparé (Parijs, 1906), bl. 817.
3) HATSCHEK, t. a. p., dl. I, bl. 353, noot.
1)

PITAhSIC,

2)

STUBBS,
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als representant beschouwde van het gansche Britsche
volk.
afgevaardigde van Hull in het eerste
Parlement na de restauratie van KAREL II, in de tweede
helft der 17 de eeuw, zou de laatste geweest zijn, die nog
eene schadeloosstelling genoot 1).
Meer dan twee eeuwen heeft deze toestand van belangelooze waarneming van het lidmaatschap van het ParleANDREW M ARWELL,

ment geduurd 2).
Eerst korten tijd geleden, in het jaar 1911, is aan dezen
toestand een einde gemaakt.
Straks wordt nagegaan, wat de oorzaak was, dat met
deze zoo geruimen tijd gehandhaafde traditie gebroken
werd.
Eerst behoort dieper ingegaan te worden op de verreikende beteekenis van de regeling der schadeloosstellingen in het oud-Engelsche recht.
Reeds bij den aanvang dezer historische schets werd
gewaagd van den invloed dezer materie op begrippen,
welke nog in het moderne staatsrecht aangetroffen worden.
1) STORY, Commentaries of the constitution of the United States
(Boston, 1858), dl. I, bl. 591.
2) Er bestaat hierover evenwel geen formeele bepaling, zoodat
Lord CAMPBELL, in zijn werk Life of Chancellors, dl. III, bl. 420,
dat in 1846 verscheen, zelfs schreef, dat het door de common law
gevestigde recht nog bestond en dat de leden van het Lagerhuis
ook toen betaling der schadeloosstellingen konden eischee, gelijk
die door de gewoonte waren vastgesteld.
ANSON, Loi et pratique constitutionnelles de l'Angleterre, dl. I, le
Parlement, éd. franc., bl. 148, vraagt zich naar aanleiding van
CAMPBELL ' S bewering af, in hoeverre deze oude verplichting nog
bestaan kon in de nieuwe districten door de Reform Acts successievelijk geschapen.
Zie Revue du droit public, etc., dl. XXII (1905), bl. 829.
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Met name bij het begrip sessie, parlementszitting is deze
invloed duidelijk merkbaar 1).
Het uitreiken der brez•e's (brecia de expensis lerandis,
later writs de expensis genaamd) en het verzoek deze te
halen in de cltancery, waardoor den afgevaardigde de
ontvangst zijner schadeloosstelling werd mogelijk gemaakt,
beteekende de koninklijke wegzending, ontbinding van
het Parlement. Het laatste begrip was in de oudere tijden
het eenige, waaraan het ophouden der parlementaire werkzaamheid verbonden was ; een onderbreken van den arbeid
van één en hetzelfde Parlement, zooals dat heden ten
dage geschiedt door het sluiten der zitting en de verdaging, was toenmaals onbekend ; einde der parlementaire
werkzaamheid stond steeds gelijk met het einde van het
gansche Parlement.
Van het begrip zitting was nog geen sprake ; „wo wir
heute von einer Parlementssession sprechen, sprach man
damals gleich von einem ganzen Parlement." °), Ook in den
modus treffen wij dit begrip nog niet aan.
De uitdrukking prorogation kwam weliswaar ook reeds
in de oudere tijden voor, maar beduidde toen slechts, dat
een reeds opgeroepen, maar nog niet samengekomen, Parlement naar een later tijdstip dan aanvankelijk bepaald
was, verschoven werd. Men sprak dan van prorogation
by countermanding, welk spraakgebruik wij nog in het
huidige Engelsche staatsrecht aantreffen.
Later, vooral na EDUARD III, kwam ook wel voor een
prorogatio ad continuandum, prorogatio et continuatio par1) Zie voor het volgende overzicht
en volgg..
2) T. a. p., dl. I, bl. 334.
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HATSCHEK,

t. a. p., dl. I, bl.
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liamenti. Hiermede werd echter oorspronkelijk slechts
bedoeld, dat een nieuw Parlement de onafgedane zaken
van het oude Parlement zou afdoen.
Evenals na het einde van elk Parlement werden dan
ook na elke prorogatio ad continuandum aan den sheriff
bevelen gegeven, voor verkiezing van nieuwe leden zorg
te dragen en aan de weggezonden afgevaardigden breve's
(wits) uitgereikt.
Uit deze practijk blijkt, hoe weinig de begrippen prorogatie en ontbinding, sluiting, van elkaar gescheiden
waren.
Deze prorogatie nu vormde het uitgangspunt in het
ontwikkelingsproces van het begrip van zitting.
Daar het Parlement na de prorogatie den arbeid van
het oude Parlement vóór de prorogatie had voort te zetten
en tot een goed einde te brengen, vestigde zich langzamerhand de gewoonte, ook de afgevaardigden van het
oude Parlement weer op te roepen. In de tweede helft
der 14de eeuw roept EDUARD III een ad continuandum
geprorogeerd Parlement bijeen, zonder nieuwe verkiezingen
uit te schrijven, teneinde de kosten en opschudding van
nieuwe verkiezingen te vermijden.
Er werden enkel bevelen gegeven aan de sheriffs, de
afgevaardigden van het oude Parlement op te roepen. Bij
het steeds toenemen van den parlementairen arbeid werd
prorogatie met oproeping der oude afgevaardigden eene
dringende behoefte geacht, zoowel door den Koning, die
niet altijd met nieuwe afgevaardigden overleggen wou,
als door het volk, dat van voortdurende verkiezingen
verschoond wenschte te blijven.
•
Minder aangenaam werd dit evenwel gevonden door de
2
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afgevaardigden zelven. „Wir diirfen uns fur jene Zeit
nicht vorstellen, dass die gewahiten Abgeordneten auf
Windesfliigeln zum Parlament eilten. Tatsache ist vielmehr,
dass sie sick der mlihsamen Reise und Parlamentsarbeit
gerne entzogen und daher, wenn sie gewahlt worden
waren, Burgschaft leisten mussten, dass sie auch wirklich
im Parlamente erscheinen worden."')
Om hen nu te be wegen ook na de prorogatie in het
Parlement te verschijnen, maakte de opvolger van EDUARD
III, Koning RICHARD II, de beschikking, dat de breie's
niet, zooals tot nu toe, na elke prorogatie, maar eerst aan
het einde van het Parlement, wanneer werkelijk alle zaken
waren ten einde gebracht, uitgereikt zouden worden.
De afgevaardigde, die na de prorogatie niet aan de
oproeping gehoor gaf, verloor het recht een breve te ontvangen, zelfs wanneer hij vóór de prorogatie in het
Parlement aanwezig was geweest, en genoot dus geenerlei
schadeloosstelling. Hij daarentegen, die ook na de prorogatie
verscheen, kreeg eene schadeloosstelling voor den duur
van het Parlement, zoo vóór als na de prorogatie, en
daarnevens vergoeding van reiskosten (eendo et redeundo);
zelfs van die, welke hij had moeten maken met het oog
op de prorogatie.
Het getal der in rekening te brengen reisdagen werd
tamelijk hoog genomen, zoodat bij herhaalde prorogaties
de reiskosten een vrij aanzienlijk bedrag vormden ; dikwijls nog hooger dan dat der overige schadeloosstellingen.
HENDRIK IV, de opvolger van RICHARD II, schafte om
deze reden de vergoeding van reiskosten, vanwege de
•
1)

T. a. p., dl. I, bl. 342.
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prorogatie gemaakt, af, zoodat slechts met de dagen, welke
men na de eerste oproeping en de eindelijke ontbinding
van het Parlement verreisd had, rekening gehouden
werd.
Door de hier geschetste historische ontwikkeling der
prorogatie, waarvan het wegvallen van nieuwe verkiezingen, het niet uitreiken van breve's, en eindelijk het niet
in rekening brengen der reiskosten bij gelegenheid der
prorogatie de meest belangrijke momenten vormen, heeft
zich van de oorspronkelijk alleen bestaande ontbinding
van het Parlement de prorogatie als eene met name voor
de regeling der schadeloosstelling belangrijke phase in de
parlementaire periode afgezonderd.
De uiterlijke identiteit van prorogatie en einde van het
Parlement is thans verdwenen ; de parlementsduur vóór
eene prorogatie krijgt bijzondere beteekenis als afgesloten
geheel.
Voor de verdere ontwikkeling nu vormt de regeling
der schadeloosstelling het doorgangspunt.
Er bleven namelijk zekere werkingen, welke van oudsher aan de uitreiking der breie's verbonden waren, nog
van de prorogatie uitgaan, ook toen deze niet meer met
het ter hand stellen van breve's gepaard ging.
De uitreiking der breve's beteekende, gelijk gezegd is,
de ontbinding van het Parlement en daarmee de volledige
afsluiting van diens arbeid. Deze werking der breve's
bleef verbonden aan de prorogatie ; de door eene prorogatie
begrensde parlementaire periode vormt eene afgesloten
eenheid ; niet geheel ten einde gebrachte zaken moeten
na de prorogatie opnieuw behandeld worden.
Voorts bleven bij prorogatie de parlementaire privileges
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bestaan, welke vroeger slechts na feitelijke uitreiking der
breve's van kracht waren.
Tenslotte werden breve's slechts dan ter hand gesteld,
wanneer het Parlement eenigen arbeid verricht had.
Ter illustratie deelt HATSCHEK het volgende voorbeeld
mede. Toen HENDRIK IV tijdens de verdaging van het
Parlement overleed en HENDRIK V na zijne troonsbeklimming hetzelfde Parlement bijeen riep, verzochten de
commons, of zij ook schadeloosstelling ontvangen mochten
voor den tijd, dat zij vergaderd geweest waren van hun
eerste samenkomen tot den dood van HENDRIK IV. Zij
kregen evenwel niets ; want zij hadden niets verricht,
nothing was done".
„
Uit deze mededeelingen blijkt, dat de regeling der
schadeloosstelling van het oud-Engelsche recht in het
ontwikkelingsproces van het begrip zitting eene hoofdrol
speelt. „Es ist also der Sessionsbegriff aus einem Entwickelungsprozesse entstanden, als dessen Hebel das writ de
expensis bezeichnet werden darf." 1)
Nu eenmaal dit begrip vaststond, kon zich gemakkelijk
naast de prorogation het begrip adjournment ontwikkelen.
Het hoofdonderscheid tusschen beide begrippen ligt juist
hierin, dat de prorogatie eene zitting afsluit ; de adjournment niet; en dit onderscheid bestond reeds ten tijde van
HENDRIK VIII (1509--1547).
De ontwikkeling der fijnere onderscheidingen gaat steeds
verder en reikt tot in de 19 de eeuw. Met name vormde
zich de grondregel, dat, in tegenstelling met de prorogation,
bij de adjournment de afgevaardigden niet naar huis mogen
1)

T. a. p., dl. I, bl. 349.
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terugkeeren, wel echter in het genot blijven hunner schadeloosstelling.
Terwijl nu de regeling der schadeloosstelling het uitgangspunt vormde voor de ontwikkeling der begrippen
zitting en verdaging, verloor deze regeling zelve, gelijk
reeds gezegd werd, allengs alle practische waarde.
In het laatst van de 1 i de en voorts in de 18 de en 19de
eeuw genoten de leden van het Engelsche Parlement
geenerlei vergoeding'). En hieraan is, naar REDLICH opmerkt, te danken, dat het Parlement zoo langen tijd haar
aristocratisch karakter wist te handhaven 2).
Wanneer thans de aandacht gewijd wordt aan de verandering van dezen toestand in 1911, dan dient allereerst
gewag gemaakt te worden van de gebeurtenissen, welke
') Dat men in zijn streven een parlementszetel te verkrijgen,
soms zelfs voor omkooperijen niet terugdeinsde, merken tal van
schrijvers op.
Zoo verhaalt MAY van de verkiezingen in 1761 het volgende:
„Es gab besonders eine Gattung von Candidaten, die damals in
schnellen Zunehmen begriffen war. Sie bestand aus Personen, welche
in Ost- and Westindien Reichthumer gehauft hatten. Man nannte
sie gemeinhin Nabobs. Ihr Ehrgeiz trieb sie, sich eihen Platz in der
Gesetzgebung zu verschaffen. Ihr grosses Vermogen gewáhrte ihnen
die Mittel zur Bestechung..... Sitze im Parlament waren kauflich
wie Landgater." (Die Verf. Gesch. Englands, dl. I, bl. 230 en volgg.,
aangehaald bij MILKER, t. a. p., bl. 12).
REDLICH, Recht and Technik des Englischen Parlamentarismus
(Leipzig, 1905), bl. 377, noot, herinnert er aan, hoe ,,in dem letzten
halben Jahrhundert des unreformierten Parlamentes die Verfugung
liber den weitaus uberwiegenden Teil der Mandate in wenigen
Standen zusammenfand."
Met verwijzing naar OLDFIELD ' S Representative History (1816), dl.
VI, bl. 293, deelt hij mede, dat van de 489 mandaten in Engeland
en Wales niet minder dan 371 zich in vaste handen bevonden;
87 peers bezaten niet minder dan 318 Wahlfecken, 90 Commons beschikten over 117, de Treasury over 16 zetels.
2) T. a. p., bl. 377.
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hieraan voorafgingen, en de wederinvoering van het instituut der schadeloosstelling verklaren.
Vormt, gelijk wij straks zullen zien, in Frankrijk de
revolutie ook ten aanzien van het onderwerp, dat ons
bezig houdt, een keerpunt in de geschiedenis, in Engeland
is het de arbeidersbeweging, welke van beslissende beteekenis is geweest voor de geschiedenis der parlementaire
schadeloosstelling.
Zoowel de parlementaire annalen, als die der sociale
beweging bevatten menige bladzijde, aan deze aangelegenheid, als aan eene question brulante gewijd 1).
De kiesrechthervormingen toch hadden het stemrecht uitgestrekt tot de werklieden in de steden. Hiermede niet
tevreden, maakten dezen hun verlangen openbaar, om in
het Lagerhuis vertegenwoordigers hunne sociale klasse
te hebben.
Twee hindernissen van financieelen aard evenwel ontmoetten ze op hun weg : de eerste was het niet bezoldigd
zijn van het lidmaatschap ; de tweede de verplichting,
welke volgens de Engelsche wet op de candidaten rust,
om de verkiezingskosten te betalen.
Hieruit nu ontsproten tal van protesten. Zelfs werd nog
in het jaar 1905, bij de groote demonstratie van werklieden
op den lsten Mei, eene resolutie aangenomen, waarbij
onder andere hervormingen ook geëischt werd betaling
der Parlementsleden en wijziging in de regeling der verkiezingskosten.
1)

Het volgende overzicht is ontleend aan een opstel van JÊzE,

Chronique constitutionnelle et parlementaire étrangère in Revue du
droit public et de la science politique en France et a l'étranger;
dl. XXIII (1905), bi. 829-838.
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In het Lagerhuis werden tal van voorstellen gedaan
om den leden eene schadeloosstelling toe te kennen en de
betaling der returning o f heers') ten laste te brengen van
de schatkist of de kiesdistricten.
Voorstellen in deze richting werden in 1830 en 1870
gedaan, maar door het Lagerhuis verworpen.
In 1886 werd een Bill aangeboden, die beoogde vermindering der officieele verkiezingskosten in Ierland. Aangenomen werd, dat de candidaten in Ierland geenerlei
officieele kosten zouden behoeven te maken. Het Hoogerhuis evenwel verwierp het voorstel.
In 1888 vestigde FENWICK de aandacht van het Lagerhuis op de, kwestie, zonder tevreden te worden gesteld.
Een jaar later diende hij een voorstel in en verklaarde
hij, dat men goed zou doen door terug te keeren tot de
oude loffelijke gewoonte, den leden van het Lagerhuis
hunne diensten te vergoeden. Naar aanleiding hiervan
ontspon zich eene breede discussie. De tegenstanders
merkten op, dat het belachelijk zou zijn de vergoeding
verplichtend te stellen en dat, zoo zij facultatief was,
zonder twijfel geen enkel lid haar aanvaarden zou.
Voorts werd gevreesd, dat bij aanneming van het voorstel ook voor allerlei andere eereambten eene renumeratie
zou worden geëischt.
De voorstanders daarentegen spraken als hunne overtuiging uit, dat de aanhangige kwestie van groot sociaal
belang was en dag aan dag in beteekenis won.
Door onvoltalligheid der vergadering kwam het tot geene
beslissing.
1) Dit zijn de ambtenaren met de verkiezing belast.

^4
^
^

25 Maart 1892 kwam FENw1CK ten derden male op de
zaak terug. Als hoofdargument werd naar voren gebracht,
dat de toen bestaande toestand de vrijheid van keus op
ernstige en gevaarlijke wijze benadeelde.
Anderen meenden, dat men door invoering eener schadeloosstelling een onherstelbaren slag zou toebrengen aan
de schoone tradities van vorige eeuwen, toen geslacht op
geslacht belangeloos zijn beste en edelste krachten besteedde
in dienst van land en volk.
Tenslotte werd na uitvoerige besprekingen het voorstel
verworpen.
Toch kreeg de zaak allengs meer aanhang in het Parlement. Nadat in 1893 een voorstel van W. ALLEN, gesteund door DALZ1EL, om zoo spoedig mogelijk den leden
van het Lagerhuis eene redelijke schadeloosstelling toe
te kennen, verworpen was, betuigde in den loop der
zelfde zitting de meerderheid van het Huis adhaesie aan
een voorstel van LABOUCHERE, om den leden eene schadeloosstelling van £ 280 's jaars en vergoeding van reiskosten te geven.
Harerzijds deed de Regeering een onderzoek instellen
naar den stand der k westie in andere landen.
In Juni 1893 publiceerde de Foreign, office eene reeks
van 24 rapporten over de regeling in de Constituties van
de voornaamste landen der wereld, zoowel wat betreft de
schadeloosstelling, als de vergoeding van reiskosten of
het privilege van vrij spoorwegvervoer.
Voorstellen in Mei 1894 gedaan tot wijziging van den
bestaanden toestand leden evenwel wederom schipbreuk.
Een jaar later schenen de omstandigheden voor de voorstanders van invoering van schadeloosstelling zeer gun-
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stig. Toen het liberale ministerie ROSEBERY aan het bewind
was, vroeg WILLIAM ALLEN stemming over de volgende
motie : „As the principle of gratuitous public service of
this House is at present based, limits the freedom of constituencies in the selection of their representatives, this
House is of opinion that a reasonable allowance should
forthwith be granted to all Members of Parliament."
Aan deze motie viel een gunstig lot ten deel.
Eenige maanden later echter viel het ministerie ROSEBERY
zonder zijn beloften, met voorstellen te komen, te hebben
kunnen vervullen.
De volgende ministeries bleken weinig gezind het hervormingswerk ter hand te nemen.
Nog den 3lsten Maart 1903, toen de werkman-afgevaardigde, W. CROOKS I), voorstelde de kosten der returning
officers te doen betalen uit 's Rijks schatkist, en aan de
leden van het Lagerhuis eene behoorlijke schadeloosstelling
toe te kennen, verklaarde zich LORD PERCY in naam der
Regeering tegen het voorstel. Gelijk lot trof een voorstel
1) Het was eerst na 1868, in welk jaar de gewijzigde kieswet
den werklieden in Groot-Brittannië het kiesrecht gaf, dat dezen in
het Lagerhuis zitting kregen. Tusschen 1874 en 1899 waren het met
name candidaten door de mijnwerkers gesteld, die in het Lagerhuis
eene plaats vonden. Gelijk men weet, kwam JOHN BURNS in 1892
zelfs als werkman in het Parlement en nam hij in 1906 als minister
plaats in het Kabinet van CAMPBELL-BANNERMAN. De eerste zuiver
sociaal-democratische werkman-afgevaardigde in het Parlement w as
KEIR HARDIE, die in 1892, spottend met alle Engelsche traditie, in
het Huis durfde verschijnen in werkmansplunje en met een ruwe
pet; iets wat in die dagen in Engeland voor een Volksvertegenwoordiger gelijk stond met het met voeten treden van alle Britsche
waardigheid. JOHN BURNS was nog in colbert jas verschenen, maar,
zooals KEIR HARDIE zich vertoonde, was voor het Engelsche publiek
al te shocking.
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van den werkman-afgevaardigde A. HENDERSON van 11
Mei 1904.
Sommigen waren zoo weinig tot toegeven gezind, dat
zij verklaarden op den dag, waarop de leden eene vergoeding zouden ontvangen, te zullen aftreden als lid van
het Huis.
In 1905 scheen de toekomst weer zeer gunstig voor de
voorstanders. Partijleiders en verkiezingsprogramma's
spiegelden hun vervulling hunner wenschen voor. Eene
plechtige belofte werd door den leider der liberale oppositie,
Sir H. C. BANNERMAN, gedaan.
Een voorstel van W. LEVER, strekkende den leden
£ 300 per jaar toe te leggen, werd met 348 tegen 110
stemmen aangenomen. Het was geformuleerd als volgt :
„It is urgently required in order to give every constituency an equal, free, and unhampered selection of Parliamentary representatives, that all Members of Parliament
should be paid by the State a sum at the rate of £ 300 a year." 1)
Denzelfden dag, 7 Maart 1906, verklaarde de eerste
minister zich wel ten gunste van het voorstel, maar hij
voegde daarbij, dat de Regeering tijd noch geld beschikbaar had om tot invoering over te gaan.
Intusschen was de arbeiderspartij niet in gebreke gebleven, zelve ter hand te nemen wat in het Parlement en
bij de Regeering zoo herhaaldelijk op tegenstand of beweerde onmacht was afgestuit.
Blijkens een opstel van JÉZE '), die zijn gegevens ontleent
aan de gepubliceerde resultaten van eene door het dagblad

The Times ingestelde enquête, vormden de leden der
1)
2)

My case, bI. 74.
bl. 135 en volgg..

OSBORNE,
T. a. p.,
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arbeiderspartij geen homogene groep, maar waren zij in
drie hoofdgroepen verdeeld. De jongste, de Labour Representation Committee (L. R. C.) was wel de meest belangrijke,
daar zij over het meeste geld beschikte 1).
Zij werd opgericht op het congres van trade unions te
Plymouth in het jaar 1899. Op verzoek van de Amalgamated Society of Railway Servants werd besloten, dat men zou
bijeenroepen eene conferentie van vertegenwoordigers van
trade unions en andere groepen, o. a. van de socialisten,
teneinde ter sprake te brengen het vraagstuk van de
vertegenwoordiging van werklieden in het Parlement
(Lagerhuis).
Als gevolg hiervan werd op 27 en 28 Februari 1900
eene samenkomst gehouden te Londen, waaraan deelnamen
129 deputaten, vertegenwoordigende 68 organisaties van
trade unions en 3 socialistische groepen, de Social Democratic Federation N), de Independent Labour Party en de
Fabian Society.

1) Hiernaast was een groep, die tegenover de socialisten eerre
onafhankelijke houding aannam, en voorts de Independent Labour
Party.
Z) Deze trok zich later terug en werkte de L. R. C. op allerlei
wijze tegen; gelijk zij dat ook deed de Independent Labour Party.
De in September 1915 overleden stichter van laatstgenoemde partij,
KEIR HARDIE, heeft zijn beste krachten gewijd aan versterking van
de beteekenis van de Independent Labour Party en aan vorming
der L. R. C.
Al heeft KEIR HARDIE zich doen kennen als een krachtig propagandist voor de sociaal-democratische beginselen in Engeland en al
kwam zijn partij tot stand met een volkomen socialistisch programma,
toch kwam er bestrijding van de Social Democratic Federation, die
meende, dat men nog te veel aan den leiband der Iiberalen liep.
Zie den brief van den Engelschen correspondent in het Handelsblad van 4 October 1915 (Avondblad).
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Er werd eene motie aangenomen waarin krachtig op
werkliedenvertegenwoordiging in het Lagerhuis aangedrongen werd. De L. R. C. slaagde uitstekend. Talrijke
trade unions betuigden hunne adhaesie aan de Committee.
Door de uitgebreide organisatie, het telken jare houden
eener conferentie en het uitgeven van allerlei propagandistische publicaties kwam de L. R. C. spoedig tot grootera
bloei. De L. R. C. nu bezat naast belangrijke bronnen van
inkomsten een afzonderlijk fonds voor parlementaire doeleinden, dat in stand gehouden werd door jaarlijksche
bijdragen der leden.
De trade unions, bij de L. R. C. aangesloten, betaalden
door af te nemen van hunne eigen parlementaire fondsen.
Alle trade unions toch, al of niet aangesloten bij de L. R. C.,
bezaten ook zelve een parlementair fonds, dat onderhouden
werd door middel eener speciale contributie, welke gewoonlijk 1 sh. per hoofd en per jaar bedroeg.
Het fonds van de L. R. C. was vrij aanzienlijk. Hieruit
nu werd aan elk lid van het Parlement, dat door den
steun van de L. R. C. gekozen was, eene som van £ 200
'sjaars en bovendien 25% van de verkiezingskosten betaald.
Bij de generale verkiezingen in 1906 trad de L. R. C.
op met 51 candidaten, van wie er 25 gekozen werden 1).
De leden, die ondersteund werden, behoorden wel tot
verschillende politieke groepen, maar moesten toch allen
dezelfde verklaring onderteekenen, welke in 1905 herzien
werd en aldus luidde :
„To secure, by united action, the election to Parliament
1) Zij vormden daar sedert een eigen groep, die den naam van
L. R. C. veranderde in dien van Labour Party en waarvan
HARDIE

de eerste voorzitter geweest is.

KEIR
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of candidates promoted, in the first instance, by an affiliated Society or societies in the constituencies, who undertake to form or join a district group in Parliament, with
its own whips and its own policy on Labour questions,
to abstain strictly from indentifying themselves with or
promoting the interests of any section of the Liberal or
Conservative parties, and not to oppose any other candidate
recognized by this committee. All such candidates shall
pledge themselves to accept this Constitution, to abide by
the decisions of the group in carrying out the aims of
this Constitution, and to appear before their constituencies
under the title of Labour candidates only." ')
Dit steunen nu van arbeiders-candidaten uit de partijfondsen heeft krachtigen stoot gegeven tot de invoering
eener wettelijke schadeloosstelling uit de staatskas.
Met name droeg hiertoe bij een in den boezem der
arbeidersorganisatie gerezen conflict, dat als de beruchte
kwestie-OsBORNE bekend staat. Het verloop dezer kwestie
is als volgt 2). De werkliedenvereeniging van spoorwegpersoneel verlangde, teneinde zelve te kunnen voldoen
aan hare verplichtingen, van hare leden bijdragen, te storten
in het algemeene parlementaire fonds. Iemand van het
spoorwegpersoneel, OSBORNE genaamd, wilde noch zijne
bijdrage betalen, noch afstand doen van het lidmaatschap
der vereeniging en klaagde de vereeniging aan van het
nemen van besluiten in strijd met de wet

3).

OSBORNE, t. a. p., bl. 13/14; JÈzE, t. a. p., bl. 135.
2) Zie vooral A. EsMEIN, L'aftaire OSBORNE et la question cie l'indemnité en Angleterre (Parijs, 1910). Dit opstel is ook te vinden in
de Revue politique et parlementaire van December 1910.
3) OSBORNE heeft zelf in My case de geheele ontwikkeling der
1)
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Na eene langdurige procedure werd eindelijk in December 1909 door het Hoogerhuis in hoogste instantie een
vonnis geveld, waarbij inderdaad de ongeldigheid uitgesproken werd, omdat de vereeniging hare competentie
had overschreden en de band der afgevaardigden aan een
bepaald programma en hunne betaling daarvoor in strijd
geacht werd met de goede zeden.
Deze uitspraak had eene levendige agitatie ten gevolge
en was aanleiding, dat op nieuw het probleem der schadeloosstelling in het Parlement ter sprake werd gebracht.
Den 10 den Augustus 1911 leidde LLOYD GEORGE in het
Lagerhuis met eene redevoering de debatten in. Tal van
afgevaardigden, o. a. SANDYS en AUSTEN CHAMBERLAIN
voerden het woord ; het pro en het contra werd van
alle kanten ten gehoore gebracht.
Tenslotte is niet bij eene wet, maar krachtens een besluit van het Lagerhuis eene schadeloosstelling ingevoerd.
Het blijft voorloopig eene begrootingspost, die niet op de
wet berust.
Elke afgevaardigde naar het Lagerhuis, met uitzondering
van degenen, die reeds een inkomen van den Staat genieten,
krijgt nu eene jaarlijksche schadeloosstelling van £ 400.
De Speaker ontvangt jaarlijks £ 5000 en bij zijne ambtsaanvaarding £ 1000 ; bovendien heeft hij eene vrije woning

geschetst. Naar hij in dit geschrift getuigt, sproot zijn verzet
voort nit protest tegen het socialistisch karakter der L. It. C. Hij
verwijst naar eene uitlating van KEIR HARDIE : „that Labour
representation meant more than returning men to the House of
Commons. It was a means to an end." Hierop laat OSBORNE dan
volgen: „And that end was not Trade Unionism, but Socialism."
bl. 46 en 47)
zaak
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in het parlementsgebouw ; treedt hij af, dan wordt hij
met £ 4000 gepensionneerd 1).
* *
*

Ons overzicht van Engeland besluiten we met een blik
te werpen naar de Engelsche Dominions, waar het systeem
van schadeloosstellingen reeds vóór 1911 in gebruik was F).
In Canada ontvangen de leden van beide Huizen
2500 dollars per zitting, met aftrek voor afwezigheid, en
vergoeding van reiskosten. De leider der oppositie, die
hier een officieele positie inneemt, ontvangt 7000 doll..
Voor de Canadeesche provincies gelden weer bijzondere
regelen.
Zoo genieten in O n t a r i o de leden van het ééne Huis
10 doll. der dag gedurende 30 dagen; duurt de zitting
langer, dan wordt er bijbetaald; voorts worden de reiskosten vergoed. Bij afwezigheid wordt afgetrokken.
In Quebec ontvangen de leden van beide Huizen
6 doll. per dag gedurende 30 dagen; 800 doll. als de zitting
langer duurt; en vergoeding van reiskosten.
In Nova S c o t i a 500 doll. per zitting en vergoeding
van reiskosten.
1) Dr. STANISLAUS SUSSMANN in Jahrb. des ó ffentl. Rechts der
Gegenwart, dl. VII (1913), bl. 338 en volgg..
2) Voor het volgende overzicht is met name gebruikt:
J. A. JUNGMANN, Schadeloosstellingen van leden van wetgevende
kamers, in Vragen des Tijds (1912), dl. I, bl. 356—b1. 366, die zelf
voor de Britsche dominions als bron noemt eene opgave, door de
Regeering aan het House of Commons den 6 Maart 1911 overgelegd.
Het overzicht van den heer JUNGMANN werd ook'gebruikt voor de
bewerking van den huidigen toestand in de andere landen.
Voorts zijn o. a. geraadpleegd:
PITAMIC, t. a. p.; MILNER, t. a. p.; PAUL POSENER, Die Staatsverfassungen des Erdballs (Charlottenburg, 1909).
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In New-Brunswick krijgen de leden van het ééne
Huis 500 doll. per zitting en vergoeding van reiskosten.
In Manitoba geldt hetzelfde als in New-Brunswick.
In Br i t s c h-Columbia 1200 doll. per zitting, verder
geldt hetzelfde als in New-Brunswick.
In Prince Edward Island krijgen de leden van
het enkele daar bestaande Huis 160 doll. per jaar, vergoeding
van reiskosten en 12 doll. voor briefport.
In Saskatchewan krijgen de leden van het enkele
daar bestaande Huis 1000 doll. per zitting met aftrek voor
afwezigheid en vergoeding van reiskosten.
In Alberta geldt hetzelfde als in Saskatchewan.
*

*

*

De leden van het Hoogerhuis in N e w-f o u n d l a n d
ontvangen 120 doll. per zitting ; die van het Lagerhuis
200 doll. per zitting, wanneer zij in St.-John, en 300 doll.,
wanneer zij daarbuiten wonen.
In N i e u w-Z e e 1 a n d krijgen de leden van het Hoogerhuis £ 200 per jaar, die van het Lagerhuis £ 300 ; met
aftrek bij afwezigheid, en vergoeding van reiskosten.
In het Australisch Gemeenebest genieten de
leden van beide Huizen £ 600 per jaar.
Voor de afzonderlijke Staten geldt het volgende :
New South Wales. De leden van het Hoogerhuis
ontvangen niets; die van het Lagerhuis £ 500 1) per jaar,
vrij vervoer op de spoorwegen en portvrijdom.
Victoria. Schadeloosstelling als in New-South-Wales
en vrij vervoer op de spoorwegen.
Zuid-Australië.
s
£ 300 per jaar voor beide Huizen.
West-Australië.
Que en s 1 an d. De leden van het Hoogerhuis ontvangen
geen schadeloosstelling; die van het Lagerhuis £ 300 per
1) Vóór 1912 bedroeg de schadeloosstelling £ 300. Heden ten dage
geniet de leader of the opposition, die hier een officieels positie inneemt, £ 750. Zie het jaarlijksch Report relating to the self-governing
Dominions.
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jaar en vergoeding van reiskosten ; vrij spoorwegvervoer
voor de leden van beide Huizen.
T a s m a n i ë. Vóór 1913 £ 150 per jaar voor beide Huizen.
In 1913 is de schadeloosstelling op £ 200 gebracht, terwijl
de leader of the opposition thans £ 300 geniet 1).
In de Zuid-Afrikaansche Unie ontvangen de
leden van beide Huizen £ 400 per jaar, met aftrek voor
afwezigheid. In de afzonderlijke provinciën K a a p, Natal,
Transvaal en Oranje-Vrijstaat krijgen de leden
van de enkele daar bestaande Huizen £ 120 per jaar,
eveneens met aftrek voor afwezigheid.

§ 2. Frankrijk.
Gelijk aan de overzijde van het Kanaal is ook in Frankrijk reeds in de 14 de eeuw sprake van schadeloosstelling
aan de leden der Etats-généraux. Zij werd vastgesteld
en betaald door eiken stand ; terwijl somwijlen reeds tevoren eene overeenkomst tusschen den afgevaardigde en
zijn lastgever getroffen werd.
Men achtte het toen ter tijde billijk, dat de afgevaardigden vergoeding kregen voor reis- en verblijfkosten, welke
zij genoodzaakt waren in het- belang van anderen, d.w.z.
hunne committenten, te maken, wijl men ten aanzien van
de verhouding van den afgevaardigde en de standen de
theorie van het manlat civil huldigde.
Men beschouwde den afgevaardigde als den particulieren
lasthebber van de groep die, of het district dat hem verkozen had ; en zoo rustte dan op den committent de plicht
den lasthebber alle kosten te vergoeden, welke hij ter
volvoering van zijn mandaat had moeten maken.
1) Zie het jaarlijksch Report relating, enz..
^
^
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Hieruit nu is, naar ESME1x meedeelt 1), te verklaren,
dat, toen de oude Staten-Generaal eene vergadering waren
geworden, welker leden allen gekozen werden, het regel
was, dat de afgevaardigde eene vergoeding van zijn lastgevers ontving.
Elk baljuwschap (baillage) betaalde de schadeloosstelling
van den afgevaardigde en in het baljuwschap droeg elke
stand : geestelijkheid, adel en t'iers Etat, afzonderlijk bij tot
die van zijn eigen vertegenwoordigers. Aangezien de schadeloosstelling soms zeer hoog was, bracht dit systeem
mede, dat de bijeenroeping der États-ge'ne'raux dikwijls
weinig aangenaam werd gevonden door de bevolking, voor
wie zij met nieuwe lasten gepaard ging 2).
Zoo werd in het jaar 1484 voor de zitting te Tours, die
60 dagen had geduurd, in het geheel een bedrag van
50.000 livres uitbetaald 3).
Een verzoek van den adel en de geestelijkheid om met
deze som den derden stand te belasten, vond geen steun
bij de Regeering. Toch schijnt het in oudere tijden meermalen voorgekomen te zijn, dat de derde stand de kosten
van alle standen te dragen had 4).
In dit jaar, gelijk ook in 1614, genoten de afgevaardigden
van den derden stand uit de koninklijke residentie een
daggeld van 7 livres 10 sous ; die van het platteland 6
1) Éléments de droit constitutionnel franÇais et coinparé (Parijs,

1906), bl. 817.
2) EsMEIN, t. a. p., bl. 817 ; Cours éléntentaire d'histoire des droits
franvais (Parijs, 1908), bl. 481 en volgg..
3) BoLTiLLÉE, Histoire co7rapléte des États-généraux (Parijs, 1845),

dl. II, bl. 241.
4) Zie o. a.
bl. 170,'71.

a

DAHLMANX,

Die Politik (Leipzig, 1847), Band I,
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livres ; die uit de stad, waar de vergadering plaats had,
4 livres 10 sous I).
Bij gelegenheid van de in de jaren 1576 en 1577 te
Blois gehouden vergadering der Staten-Generaal, ontvingen
de aartsbisschoppen 20, de overige geestelijken van 12 tot
5, en alle andere afgevaardigden van 8 tot 9 livres.
Na 1614 komen de Staten-Generaal niet eerder bijeen
dan in het jaar 1789. De vergadering in 1789 kwam evenwel niet tot eene regeling van de aan de orde gestelde
kwestie der schadeloosstelling. Dit was weggelegd voor
de komende Nationale Vergadering. Van eene duurzame
oplossing van dit vraagstuk was echter geen sprake. In
geen land levert de parlementaire geschiedenis over ons
onderwerp een beeld, zoo rijk aan afwisseling en aan
beteekenis, als in Frankrijk.
Laten de feiten zelve spreken 2) !
De Nationale Vergadering van het jaar 1789 en evenzoo de Wetgevende Vergadering van het jaar 1791 stelde
voor hare leden een daggeld van 18 livres, en eene reiskostenvergoeding van 5 livres per postmijl vast. Deze bedragen zouden uit de staatskas betaald worden.
En dat, niettegenstaande de Staatsregeling van 1791 en
eveneens de eerste Republikeinsche Constitutie van 1793
geenerlei bepaling over de schadeloosstelling bevatte.
1) BOUILLÉE, t. a. p., bl. 241.
2) Voor het volgende overzicht zijn o. a. geraadpleegd :
LAURENT, L'indemnnité législative en France et et l' (stranger (Parijs,
1882).
MILNER, t. a. p..
PIERRE, Traité de droll politique électoral et parlementaire (Parijs,1908).
DUGUIT, Droit constitutionnel (Parijs, 1907).
ESMEIN, Elérnents, etc..
PITAMIC, t. a. p..
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De fel bewogen tijd, vervuld met haat tegen alle privileges, had ook in zulke uitkeeringen een privilege gezien.
Afgevaardigde van het volk te zijn, moest als eene eere
en een voorrecht beschouwd worden ; niet als een last,
waarvoor eene schadeloosstelling noodig was.
Toch ging ook de Conventie van het jaar 1792 tot 1795
voort op dezelfde wijze als de Wetgevende Vergadering
van 1791 den leden eene schadeloosstelling toe te kennen ;
bij decreet van 23 nivóse van het jaar III (12 Januari
1795), werd het daggeld verhoogd en gebracht op 36 francs.
In de meer gematigde Staatsregeling van den 5den
fructidor, jaar III (22 Augustus 1795), werd uitdrukkelijk
eene schadeloosstelling ingevoerd. In art. 68 bepaalde zij,
dat de jaarlijksche vergoeding voor de leden van den
Raad der ouden en den Raad van vijfhonderd in waarde
gelijk zou zijn aan 3000 myriagrammen tarwe.
GIDE wijst er op, dat dit de eenige keer is geweest,
dat in Frankrijk niet slechts het beginsel, maar ook het
bedrag in de Grondwet gestaan heeft 1).
Om deze naar physiocratischen trant berekende schadeloosstelling onafhankelijk van de zwenking van den korenprijs te maken, werd voor de leden van beide lichamen
door de w etten van '20 vendémiaire van het jaar IV en
van 8 frimiaire van het jaar VIII, op grond van den
korenprijs van het jaar VI, een maandelijksch bedrag van
675 frs. vastgesteld ; voorts ter vergoeding van briefportkosten maandelijks 70 ; voor woning en ambtskleeding
330 frs., zoodat het bedrag maandelijks 1075 frs. bedroeg.

1) L'indemnité des membres du parlement, in Revue politique et
parlementaire, dl. 51 (1907), bl. 226.
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Bovendien werden reiskosten vergoed naar een maatstaf
van 10 frs. per myriameter.
Naar de Staatregeling tijdens het Consulaat, van het
jaar VIII (1799), kregen de leden van het Tribunaat eene
maandelijksche toelage van 15.000 francs; die van het
Wetgevend Lichaam eene van 10.000 frs.; de senatoren de
inkomsten van sommige staatsdomeinen. Daarbij zou het
jaargeld van elken senator het 20 ste deel van het inkomen
van den eersten consul bedragen, die jaarlijks 500.000 frs.
ontving.
Op grond van deze bepaling der Staatsregeling vestigde
het senaatsbesluit van 14 nivóse van het jaar XI (14
Januari 1803) in elk district senatorengoederen (sénatoreries), bestaande uit een landgoed, dat jaarlijks 20.000 a
25.000 frs. aan rente opbracht. Deze buitenverblijven
werden, met de verplichting, minstens 2 maanden van het
jaar er te verblijven, toegewezen aan senatoren op leeftijd,
die de eerste consul, na eene voordracht van een drietal
door den Senaat, hiervoor aangewezen had.
De inkomsten dezer goederen traden dan in de plaats
van de overige vergoeding voor de senatoren.
De Staatsregeling van 1814 bevatte niets over deze
materie ; hetgeen ook niet noodig geacht werd, daar het
passieve kiesrecht aan een hoogen census gebonden was.
Toch werd den 4den Juni 1814 bepaald, dat de oude
leden van het Wetgevend Lichaam de schadeloosstelling,
welke zij tot nu toe genoten hadden, ook verder, tot den
afloop hunner functie, zouden ontvangen ; terwijl de leden
van den ouden Senaat een pensioen kregen van 36.000
frs. per jaar.
Gedurende het Napoleontische bewind in 1815 kregen
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de leden van het Vertegenwoordigend Lichaam behalve
vergoeding van reiskosten een daggeld van 18 frs..
In de kieswet van 5 Februari 1817 werd elke schadeloosstelling afgeschaft. „Les députés I la chambre ne
recoivent ni traitement ni indemnité." Volgens CHARLES
LACRETELLE 1 )

hing dit samen met een in die dagen ont-

wakend constitutioneel leven en eene verhoogde vaderlandsliefde.
Toen bij de parlementaire beraadslagingen over het
ontwerp-kieswet een redenaar de vraag stelde, of de afgevaardigden, die beweerd hadden, eene schadeloosstelling
te versmaden, ook voor de toekomst er afstand van wilden
doen, riep de vergadering vastberaden uit, ten eeuwigen
dage geen aanspraak meer op eene schadeloosstelling te
zullen maken N).
Overigens vergete men niet, dat het passieve kiesrecht
aan een hoogen census gebonden was en er aan eene
schadeloosstelling minder behoefte was.
Bij de kieswet van Februari 1817 sloot zich aan die van
de Julimonarchie van 19 April 1831 (art. 67) ; de wet van
29 December 1831 verbood ook het toekennen van eenige
vergoeding aan de Kamer van pairs.
Na de revolutie van het jaar 1848 besloot het Voorloopig
Bewind bij decreet van 5 Maart 1848 (art. 10), dat elke
vertegenwoordiger naar de Nationale Vergadering eene
schadeloosstelling ontvangen zou van 25 frs. per dag
tijdens den duur der zitting; en dit besluit werd den
lo den Juli door de Constitu eerende Vergadering bekrachtigd.
1) Histoire de F r a n ce (1831), dl. II, bl. 188 en volgg..
2) L:IFERRIÈRE, Le s constitutions d'Europe et d'A7?1NYigzíe (1869),
bl. 125 er volgg..
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Tegelijkertijd werd bepaald, dat het bedrag der schadeloosstelling niet vatbaar was voor overdracht of verpanding.
De Staatsregeling van 4 November 1848 huldigde in
art. 38 het beginsel der parlementaire indemniteit en
bepaalde de onmogelijkheid van afstand.
Art. 96 van de kieswet van 15 Maart 1849 stelde
als bedrag 9.000 frs. per jaar voor de afgevaardigden vast.
In art. 37 van de Staatregeling van 1852 werd weer
voorgeschreven, dat de afgevaardigden geenerlei vergoeding mochten ontvangen ; maar dit duurde niet lang, want
bij art. 14 van het senaatsbesluit van 25 December 1852
werd de vorige toestand hersteld en elken afgevaardigde
eene maandelijksche schadeloosstelling van 2500 frs.
toegekend.
In de gevallen nu, waarin het einde der zitting niet
met het einde der maand samenviel, ontstond er twijfel,
of het bedrag wel voor de gansche maand moest worden
uitbetaald.
Om deze reden en om den afgevaardigden het verwijt
te besparen dat zij, ten einde langer van de schadeloosstelling te profiteeren, de zittingen rekten, werd bij art.
4 van het senatusconsulte van 18 Juli 1866 voor elke
gewone zitting, onafhankelijk van den duur, een bedrag
van 12.500 frs. bepaald, terwijl voor de buitengewone
zitting de maandelijksche schadeloosstelling bleef bestaan.
Den senatoren werd in de Staatsregeling van 1852 geen
recht op schadeloosstelling gegeven ; evenwel bleef aan
den president der Republiek het recht voorbehouden, den
senatoren, met inachtneming van hun vermogenstoestand
en de bewezen diensten, eene persoonlijke, 30.000 frs. per
jaar niet te boven gaande, dotatie toe te kennen. In de
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practijk bleek deze individueele behandeling ondoelmatig
en onhoudbaar te zijn. Reeds het senaatsbesluit van 25
December 1852 kende eiken senator zonder onderscheid
Bene levenslange jaarrente van 30.000 frs. toe.
Bij art. 5 van het decreet van 27 Januari 18 71 werd
bepaald, dat, overeenkomstig art. 96 van de wet van 15
Maart 1849, de leden der Nationale Vergadering eene
schadeloosstelling genieten zouden van 9.000 frs. De wet
van 16 Februari 1872 bevestigde deze beschikking.
Bij art. 17 van de wet van 30 November 1875 werd de
onvatbaarheid voor afstand, gelijk deze in 1872 bepaald
was voor de schadeloosstelling van de Kamer van afgevaardigden, ook toepasselijk verklaard voor die der
senatoren. Opnieuw werd de schadeloosstelling voor de
leden der Kamer van afgevaardigden gesteld op 9.000 frs..
Les députés recoivent une indemnité. Cette indemnité
„
est réglée par les articles 96 et 97 de la loi du 15 mars
1849 et par la loi du 16 février 1872."
Ten aanzien van de senatoren werden tal van voorstellen gedaan, om hun geenerlei vergoeding te geven.
Aangezien de wijze hunner verkiezing evenwel veelszins
overeenkwam met die van de Kamer van afgevaardigden,
verviel de reden tot eene bijzondere behandeling.
De organieke wet van 2 Augustus 1875 bepaalde dan
ook in art. 26 : „Les membres du sénat recoivent la même
indemnité que ceux de la Chambre des députés."
In het jaar 1906 is de schadeloosstelling van de leden der
beide Kamers bij wet van 13 November gebracht op 15.000
frs.. De wijze, waarop deze verhooging tot stand kwam, is
te merkwaardig en verwekte te veel opzien, dan dat wij
dit parlementair incident stilzwijgend mogen voorbijgaan.
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Den 22s ten November 1906 namen de Kamer van afgevaardigden en de Senaat het volgende wetsvoorstel aan :
„Article unique — Le deuxième paragraphe de l'article
17 de la loi organique du 30 novembre 1873 est remplacé
par les dispositions suivantes :
L'indemnité legislative est fixée à 15000 francs par
an à partir du ier janvier 1907. Elle est réglée par
le deuxième paragraphe de Particle 96 et par Particle
97 de la loi du 16 février 1872."
Dit voorstel nu is wel onder zeer bijzondere omstandigheden aangenomen. Aan het einde van eene zitting, zonder
voorafgaande inschrijving en zonder eenige discussie, sprak
de Kamer van afgevaardigden eerst de urgentie uit en
daarna nam zij onverwijld en bij handopsteken zonder
mondelinge stemming den tekst aan, welken de voorzitter
der commissie voor comptabiliteit had vastgesteld.
Onmiddellijk hierna, een half uur ongeveer nadat de
Kamer zich had uitgesproken, hield de Senaat zitting.
Het voorstel werd aanstonds en zonder eenige oppositie
naar de commissie voor comptabiliteit gezonden. Ongeveer
twee uur later was de voorzitter reeds met zijn rapport
gereed en las hij het der vergadering voor.
De Senaat sprak met dezelfde bedrijvigheid als de andere
Kamer de urgentie uit en nam op dezelfde wijze als deze
het wetsvoorstel aan. Wel was er eenige discussie in den
Senaat ; maar zij was zeer kort en beslaat in de Handelingen
nauwelijks twee kolommen.
LEBRUN merkt op, dat wij hier te doen hebben met
eene snelheid in het maken eener wet, die „restera célèbre
dans les annales parlementaires."
Het z. i. duizelingwekkende der gebeurtenis verwekte
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begrijpelijkerwijs onder het publiek eene levendige agitatie.
De couranten, zelfs degene welke het met het beginsel
der hervorming volkomen eens waren, laakten eenparig
de overijling en de geheimzinnigheid, waarmee men te
werk was gegaan.
Zelfs waren er gemeenteraden, welke door moties van
afkeuring tegen de Kamers van hare verontwaardiging
blijk gaven.
Sommige afgevaardigden, verontrust door het weinig
gunstig onthaal, dat deze parlementaire verrassing vond
bij de kiezers, die tenslotte mede het kind van de rekening
waren, besloten de zaak opnieuw in de Kamer aan de
orde te stellen en een debat te openen over het beginsel
der hervorming 1).
Eerst trachtte men door allerlei voorstellen de ontstemde
gemoederen te bedaren. CH. BENOIST en 27 collega's stelden voor, het aantal Parlementsleden te verminderen ;
anderen wilden den Vertegenwoordigers verbieden, deel
uit te maken van een conseil d' adrninistr1ation d'une société
industrielle ou financière (M. ZÉAÈs) ; een derde groep Kamerleden wilden deze bepaling ingevoerd zien:
71 11 est interdit t tout membre de l'une des dein Chainbres d'exercer aucune fonction administrative ou judiciaire retribué par l'Etat." 2)
Eerst de begrootingsdebatten in 1906 boden eene welkome
gelegenheid, het beginsel der hervorming zelve ter sprake
1) TH. LEBRUN, Notes parle7rtendaires in Revue du droit public en
a l'étranger, dl. X hIII (1906), bl. 756 en volgg..

France et

2) ALBERT REVILLOfi, L'inderrznité parlementaire et la réaction du
nornbre des députés, in Revue du droit public, etc., dl. X YIV (1907),

bl.

124 en volgg..
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te brengen. De redevoeringen werden gehouden den 3den
November 1906.
Tenslotte is met 290 van de 508 stemmen de vermeerdering der parlementaire schadeloosstelling gehandhaafd.
Dit kort relaas der feiten zij voldoende.
Geheel het verloop der zaak geeft een weinig verheffenden indruk van het optreden der beide Kamers 1). En
het is te verstaan, dat LEBRUN tot de députés en senateurs het
verwijt richt, dat zij ernstig hebben miskend hunne verplichtingen tegenover het volk, door de discussie te smoren,
en het land te verhinderen zijn rechtmatigen invloed uit
te oefenen op het lot der wet 2).
Naast de schadeloosstelling verdient aandacht de vergoeding der reiskosten. Deze worden alleen vergoed aan
die leden der beide Kamers, welke in de koloniën gekozen zijn.
Aan de overige leden worden ten deze geen bijzondere
voordeelen toegekend uit de middelen van het Rijk. Het
bureau van de Kamer en de zes groote spoorwegmaatschappijen hebben evenwel den 6den Maart 1882 eene
overeenkomst aangegaan, waarbij de Kamerleden, tegen
betaling van eene som van 102.840 frs. per jaar, cartes
de circulation verkregen op de zes hoofdspoorwegen.
Heden ten dage hebben de leden van beide Kamers
vrij vervoer op de staatsspoorwegen, terwijl zij voor het
gebruik der overige lijnen 10 frs. per maand betalen.
Bij besluit van 23 December 1904 heeft de Kamer van
afgevaardigden en bij besluit van 28 Januari 1905 de
') Het publiek doopt sedert 1906 de Kamerleden met den naam :
les quinze milles.
2) LEBRUN, t. a. p., bl. 757.
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andere Kamer een pensioenfonds in het leven geroepen
voor oud-leden, hunne weduwen en minderjarige kinderen 1).
De instelling dezer fondsen is bekrachtigd door de wet
van 9 Februari 1905, luidende : „Les caisses établis par
les résolutions de la chambre et du sénat .... peuvent
recevoir des dons et legs. Les pensions payées par les
elites caisses sont incessibles et insaissibles." ')
Gewezen leden kunnen 2400 of 1200 frs. pensioen trekken,
naar mate hunne contributie 50 of 15 frs. per maand heeft
bedragen ; zij moeten 4 jaar lid zijn geweest en 55 jaar
oud zijn ; houden zij vóór het 55ste jaar op lid te zijn, dan
kunnen zij hunne rechten op pensioen op 55-jarigen leeftijd
doen gelden ; senatoren echter moeten 9 jaren lid zijn
geweest en 60 jaar oud zijn. Eene weduwe geniet 1200 frs.
en de minderjarige kinderen ontvangen eenzelfde bedrag.
Bijzondere voordeelen genieten nog de voorzitters der
beide Kamers en de thesauriers. De beide voorzitters ontvangen boven hunne gewone schadeloosstelling nog 72.000
frs. en de thesauriers 9.000 frs. per jaar.

§ 3. Duitschland.
Als thans op den toestand in Duitschland de aandacht
gevestigd wordt, kunnen wij teruggaan tot den tijd van
het begin „der landsthndischen Entwicklung", waar, volgens
1) De tekst der besluiten is o. a. te vinden in de Revue du droit
public, etc.. dl. XXIII (1906), bl. 524 en volgg.. Zie ook DUGU1T,
t, a, p., bl. 805.
Z) Zie de kroniek van
en volgg..

DELPECH

in genoemde Revue, bl. 515
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MILNER, a die

ersten historischen Anhaltspunkte fiir unsere

Frage liegen." ')
Bij de Reichsstanden kon uiteraard de gedachte van eene
vergoeding voor uitgaven, welke de waarneming hunner
functie meebracht, niet doordringen. Zij beschouwden zich
toch te zeer als eigenberechtigt in den Rijksdag en te
weinig als volksvertegenwoordigers.
Hoogstens kwam het voor, dat de afgevaardigden der
Reichsstadte eene schadeloosstelling van hunne committenten ontvingen N).
Krachtens denzelfden geest van Eigenberechtigung genoten ook de leden der Landdagen oorspronkelijk geenerlei
betaling; n nur die Corporationen gewahrten solche ihren
Abgesandten aus ihren Sackel." 3)
Ook kwam het wel voor, dat de Landsheer bij de gewoonlijk korten tijd durende Landdagen de vergoeding
der kosten op zich nam.
In het jaar 1514 bleven tal van leden op den Hessischen
Landdag te Treissa weg, wijl de Landgraaf hun niet te
voren waarborgen gegeven had, dat hij hunne onkosten
betalen zou.
In Wurtemberg pleegde de Hertog de leden tweemaal
in de week aan zijn tafel te noodigen.
In 1632 werd bepaald, dat zij bij afwezigheid der hofhouding zich moesten vervoegen bij de Landscha f tseinnehmern, waarin eene aanwijzing schijnt te liggen, ndass
der Landesherr die Bekostigung nicht mehr als eine
1) MILNER, t. a. p., bl. 38.
2) T. a. p., bl. 39.
3)

CAMPE,

Die Lehre von den Landstanden (1864), bl. 191, aan-

gehaald bij MILNER, t. a. p., bl. 39.
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Pflicht ansehen, die Stande vielmehr auf ihre eigenen
Mittel hinweisen wollte." ')
Later, in den loop der 17 de eeuw, treffen wij in verscheiden landen van Duitschland Bene regeling van schadeloosstelling aan 9. Deze droeg echter in geenen deele
een einheitlich karakter. Zoowel wat betreft de wijze en
de hoogte van het bedrag der schadeloosstelling, als wat
aangaat de bronnen, waaruit zij bestreden werd, heerschte
er groote verscheidenheid, hetgeen samenhing met de verschillende wijzen, waarop men lid van den Landdag werd.
De zu eigenera Rechte zur Standschaft berechtigten Standesherren verschenen op eigen kosten ; de afgevaardigden
der stenden werden door hunne committenten met ongelijke
bijdragen je nach dein Stande, de leden der Aussehiisse
zonder onderscheid van stand uit de landskas schadeloos
gesteld. Wijl de Landsvorst ook in dezen tijd nog het
onderhoud van den Landdag bestreed, was betaling van
geld in de plaats van de oorspronkelijke praestatie in
natura getreden.
Zoo werden in Saksen in het jaar 182 gedurende den
Landdag te Torgau n zu Hofe taglich 165 Tische ohne die
Reisigen und Wagenknechte gespeiset." Op den in het
jaar 1631 te Dresden gehouden Landdag evenwel werden
de stenden niet „wie sonst zu Hofe gespeiset, sondern ist
ihnen auf ein Pferd Tag und Nacht 172 Gulden zur Auslosung gereichet worden." 3)
In de 17 de eeuw komen ook in Julich-Berg schadeloosbl. 39.
bl. 191.

1)

MIL\ER, t. a. p.,

2)

CAMPE, t. a. p.,

') MOSER,

bl. 867.

Von der teutschen Reichsstande Landen

(Frankfort, 1867),
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stellingen voor ; eveneens in Lippe, waar den stenden
door het besluit van den Landdag van 1658 „nach dem
Beispiele anderer Ftirstenttimer per modum singularis
privilegie, Taggelder und zesar jedem Edelmanne 11/2,
jedem btirgerlichen Landstand 1 Taler bewilligt wurden."
Spoedig na de invoering van schadeloosstellingen voor
de leden van den Landdag, deed zich het verschijnsel
voor, dat de zaken gerekt werden, teneinde langer in
het genot te zijn van de vergoedingen. Den leden van
den Landdag van Julich-Berg werd den 6den Mei 1726
verweten, „dasz sie die Landtagsnegotia teils vertogen
und teils gar gestecket, dadurch aber nur viele Diatengelder umsonst verursacht haben." 1)
En in 1701 werd voorgesteld de leden van den Pruisischen Landdag slechts voor 4 weken bijeen te roepen
en vergoeding van kosten voor langeren tijd te verbieden.
Dan zouden de afgevaardigden „von selbst unsichtbar
werden." 2)
Ook pleegden vele leden tijdens de zitting Koningsbergen
te verlaten. Toen dit den Vorst ter oore kwam, verbood
deze zoodanige onderbreking van den normalen arbeid
op straffe van verlies van de schadeloosstelling 3).
111osER 4) vat den toestand der Duitsche Landdagen,
wat betreft ons onderwerp, aldus samen : „Die Unkosten,
so auf Landtage gehen, betreffen entweder den Regenten,
oder das Land und erstrecken sich oft sehr hoch ; zumalen
t. a. p., bl. 192.
Geschichte der ostpreussischen Stamde and
Steuern zon 1688 bis 1704, in Staats- and sozialwissenschattliche
Forschungen, Band XIX (1901), bl. 55.
3) BERGMANN, t. a. p., bl. 55.
4) T. a. p., bl. 512/13.
1)

CAMPE,

2)

ROBERT BERGMANN,
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wann Landtage viele Monate oder ganze, ja etliche Jahre
whren. Forderist hat der Herr selber zu tragen, was auf
ihn oder seine Commissarien gehet : So dan muszten
ehemals, wenigstens mancher Orten, alle anwesende
Landstande die ganze Zeit liber bei Hof gespeiset werden ;
welches aber jezo schwerlich irgendwo iiblich ist : Hingegen musz die Landesherrschaft noch hier und da gewissen Landstanden, oder deren Deputirten, taglich eine
verglichene, oder herkommliche, oder obrist-richterlich
bestimmte Summe Gelder bezahlen. In Ansehen deren
tibrigen wird es verschiedentlich gehalten : Die Ausschusse
pflegen ihren Unterhalt etc. der Landeskassa zu bekommen, die Deputierte und Bevollmachtigte werden von
ihren Prinzipalen bezahlt, und die andere, so blosz fiir
ihre eigene Person auf Landtagen erscheinen, mussen
auch die Kosten auf sich leiden."
Sedert den 30-jarigen oorlog kwamen de Landdagen
schier niet meer samen of waren zij zonder beteekenis
geworden. Ook het Rijk had geen andere vertegenwoordiging van het volk dan door de Souvereinen en hunne gezanten. Eerst in de nieuwere Duitsche Staatsregelingen
sedert 1814 is de beteekenis der afgevaardigden zelfstandiger, en scherper omschreven ; gedeeltelijk met behoud
van den ouden vorm, nergens echter zonder dat de ontwikkeling der vertegenwoordiging in Frankrijk en Engeland
van invloed was.
Zoo genoten in Duitschland de gekozen afgevaardigden
langzamerhand allen vergoeding van reiskosten en gedurende de zittingen van de Landdagen daggelden uit de
Landskas 1).
1)

MILNER, t. a. p., bl. 40.
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Wat de leden van den Rijksdag betreft, de Reichsrer fassung
van 1849 kende hun een daggeld en vergoeding van reiskosten toe uit de kas van den Rijksdag.
Eene bijzondere rijkswet van 12 April 1849 stelde voor
de Mitglieder des Staaten- und Volhshauses een daggeld van
7 fl. en reiskostenvergoeding van 1 fl. per mijl vast ; ook
schonk zij den leden vrijdom van port voor hunne briefwisseling.
Reeds het ontwerp van de Frankforter-commissie in
1848 had voorgesteld „in dem projektirten Oberhause, den
gewahlten Reichsraten, sodann allen Unterhausmitgliedern
Reise- und Taggelder aus der Reichskasse zu geben." ')
Bij de beraadslagingen der Constituirende Nationalversammlung vond het beginsel van schadeloosstelling
algemeene instemming. De debatten liepen toen slechts
over de ondergeschikte vragen, zooals over de hoogte van
het bedrag en over de vereenigbaarheid met andere traktementen van het Rijk. „ .... man hielt damals Diatenzahlung fur ein wesentliches Erforderniss der einzurichtenden
Reprasentativverfassung." ')
In tegenstelling echter hiermede laat de Staatsregeling
van den Noordduitschen Bond van 1867 en eveneens de
Reichsver fassung van 1871 de schadeloosstellingen vallen.
Art. 32 luidde aldus : „Die Mitglieder des Reichstages
durfen als solche keine B,esoldung oder Entschadigung
beziehen."
Deze bepaling werd met een bijzonder doel opgenomen.
Reeds bij de beraadslagingen in den Rijksdag van den
1) RAUCH, Par•larrae72tarisches Taschenbuch-, I,
bij MILNER, t. a. p., bl. 48.
2) MILNER, t. a. p., bl. 86.

bl. 176, aangehaald
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Noordduitschen Bond werd de beteekenis der Didtenlosigkeit door de Regeeringen in duidelijk licht gesteld, toen
zij zeiden : ,Das allgemeine Stimmrecht mache ein Sicherungsmittel gegen mogliche staatsgefahrlichen Wirkungen
desselben nothwendig." En dit middel nu bestond in de
„ Diatenlosigkeit der Abgeordneten." 1)
Dit beginsel werd dus niet om zijns zelfs wil ingevoerd
maar slechts als beveiligingsmiddel tegen mogelijke
gevaren.
Van het oogenblik af evenwel, dat het verbod van schadeloosstelling in de Grondwet opgenomen was, verliep er
bijna geen zitting, waarin niet op wijziging der bepaling
aangedrongen werd N).
Met name BISMARCK heeft zich, zoo bij de beraadslagingen
over het ontwerp, als bij latere gelegenheden krachtig
verzet tegen voorstellen in die richting.
Toen in 1873 de zaak op nieuw in den Rijksdag aan
de orde gesteld werd, gingen ook de Vertegenwoordigende
Lichamen van tal van Einzelstaaten zich er mede bemoeien.
In de Wurtembergsche, Beiersche, Pruisische en Badensche
Tweede Kamer werd voorgesteld de Regeering te verzoeken
in den Bondsraad voor toekenning van schadeloosstelling
het pleit te voeren.
Doch al sprak de Rijksdag zich herhaaldelijk ten gunste
van het beginsel uit, de Bondsraad weigerde telkens er
hare goedkeuring aan te hechten.
De praktijk stoorde zich evenwel niet aan het grond1) ELJ LENBURG in de 33ste zitting, 1867, aangehaald bij MILNER,
t. a. p., bl. 52.
2) Men zie o. a.: Annalen des Deutschen Reichs (1874), bl, 159,
166, 249.
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wettelijk verbod, en de partijen, met name de sociaal-democratische, kenden uit eigen middelen aan hunne partijgenooten, die in den Rijksdag zitting kregen, schadeloosstelling toe.
Hierdoor kwam men te staan voor de vraag naar het
geoorloofde dezer praktijk, of toekenning van Parteididten wel
in overeenstemming was met art. 32 der Reichsverfassung.
Door den Pruisischen fiscus werden tal van processen
gevoerd tegen leden van den Rijksdag, strekkende tot
terugbetaling der bedragen, hun door de partij geschonken;
en uit de onderling afwijkende beslissingen van de verschillende instanties blijkt wel, hoe weinig de zin van art. 32
vaststond 1 ). Ook de staatsrechtelijke literatuur over dit
punt biedt eene bonte staalkaart van meeningen aan.
In hoofdzaak zien wij de schrijvers in vier groepen
uiteengaan.
Volgens JOELL 2) stond het buiten twijfel, dat den afgevaardigden geen toelage uit de rijksmiddelen mocht worden
verschaft. Toekenning eener schadeloosstelling uit andere
middelen was enkel aan de Einzelstaaten verboden. Op
deze wijze alleen was het verbod eene werkelijke wet, een
lex perfecta, en werkte het op staatsrechtelijk gebied.
Wanneer de Einzelstaaten den Rijksdagafgevaardigden eene
schadeloosstelling verzekeren zouden, was het Rijk bevoegd
de betaling te verhinderen. Voorts had het verbod, naar
1) Fuel's, Die Diatenprozesse in Preuszen, in Archiv fier ó f f'entl.
II, bl. 120 en volgg..
Zie ook : Die Diaten der Reichstaysabgeordneten (Uitheil des kgl.
preuszischen Oberlandesgerichtes zu Konigsberg am 14 April 1886),
in Annalen des Deutschen Reiches (1886), bl. 624-637.
2) Das Diátenverbot der Reichsver fassung, in Annalen des Deutschen Reiches, 1886, bl. 613-623. Aan de beschouwingen van JOELL
is ook het volgende ontleend, benevens de aangehaalde literatuur.
Recht,

de opvatting van JOELL, civielrechtelijke werking. Als een
enkele Staat den afgevaardigde eene schadeloosstelling
toezegt, is eene actie niet ontvankelijk. Hiertegenover zou
eene toekenning van schadeloosstelling uit andere dan de
staatsmiddelen, bij voorbeeld uit de gemeentekas of uit
private middelen, toelaatbaar zijn.
Eene tweede groep, waaronder VON MARTITZ ') en VON
MOHL 2), vatte het verbod zoo algemeen mogelijk op met
een beroep op uitlatingen van BISMARCK en de bedoeling
van den wetgever.
LABANT 3), bij wien zich zonder nadere argumentatie
ZORN 4), SCHULZE 5) en MEIJER s) aansluiten, ontkent eveneens de toelaatbaarheid van Parteidictten. Hij verklaart
echter het verbod voor eene lex imperfecta op staatsrechtelijk en strafrechtelijk gebied ; daarentegen voor eene lex
perfecta op civielrechtelijk gebied.
In de beide eerste betrekkingen zouden bij overtreding
van het verbod bij gebrek eener uitdrukkelijke wettelijke
poenale sanctie geen nadeelige rechtsgevolgen intreden.
Daarentegen zou eene civielrechtelijke overeenkomst of
eene beschikking bij doode, waarbij aan een lid van den
Rijksdag eene vergoeding voor zijn parlementairen arbeid
werd toegekend, eene actie ontberen. LABAND verwijst
naar de treffende verklaring van BISMARCK, bij het tot
1) Betrachtungen jibe) . die Tier fa,ssung des Xorddeutschen Bundes,
bl.

78.

2) Das Deutsche Reichsstaatsrecht, bl. 368/69.
3) Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. I (1904). bl. 334

en volgg..
4) Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. I, bl. 182.
5) Lehrbuch des Deutschen Staatsrechts, Bd. II, bl. 83.
6) Lehrbuch des Deutschen Staatsrechts, bl. 413/14.
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stand komen van het artikel afgelegd : „was ferner die
Frage, wie der Herr Vorredner an mich gerichtet hat,
und die gestern schon in meiner Abwesenheit gestellt
ist, liber die Di p ten betrefft, so weisz ich nicht, ob mir
der Herr President, da sie nicht zur Sache gehort, gestattet mit einem kurzen Worte darauf zu antworten.
Ich habe in den Verfassungsentwurf nichts hinein zu
interpretiren, was nicht darm steht ; und meines Erachtens
steht das darm und liegt in der gesammten Lage unserer
Gesetzgebungen, dasz die Regierungen ohne ein strafgesetzliche Grundlage nur derven etwas veerbieten keinnen, derven
sie überhaupt zit be fehlen haben ....."
Op deze uitlating nu grondt LABAND zijne onderscheiding, naar welke het verbod op staats- en strafrechtelijk
gebied niet, op privaatrechtelijk terrein wèl werkt.
JOELL 1) gaat met deze opvatting niet mee. Volgens hem
heeft BISMARCK door deze verklaring niet willen te kennen
geven, dat bij gebreke van eene wettelijke straf ook geen
bestraffing zou kunnen volgen, maar veeleer, dat met het
oog op dat gebrek het verbod voor een bepaalden kring
van personen, aan wie de Regeering geen bevelen kan
geven, Ziet gegeven is.
Een vierde groep, welke in THUDICHUM 2), SEIJDEL 3) en
hare woordvoerders vindt, ontkent wel de
algemeenheid van het verbod en erkent in verband met
de verklaring van BISMARCK de toelaatbaarheid van het

VON RCINNE 4)

1) T. a. p., bl. 622.

2) Ver fassungsrecht des Norddeutschen Bundes, bl. 208/09.
3) Kominentar zur Verfassungsurkunde far das Deutsche Reich,
N. 161 en volgg..

4) Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. I, 2e druk, bl. 279 en
volgg..
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toekennen van schadeloosstellingen uit private middelen.
Zij wijkt evenwel van de beschouwingen van JOELL in
tweeërlei opzicht af.
Ten eerste acht zij toekenning eener schadeloosstelling
uit alle publieke middelen, ook uit die van gemeenteen andere publiekrechtelijke corporaties, verboden.
Ten tweede kent zij den Einzelstaaten het recht toe,
aan hunne ambtenaren de aanneming eener vergoeding voor
het lidmaatschap van den Rijksdag te verbieden.
Intusschen heeft deze strijdvraag thans practische waarde
verloren. En wel, daar het verbod in 1906 vervallen is,
zoodat zij thans enkel academische en historische beteekenis bezit.
Hoewel nu bij zooveel verschil van interpretatie ten
aanzien van de Parteidiaten, het verbod van toekennen
eener schadeloosstelling uit de rijksmiddelen door niemand
in twijfel werd gesteld, heeft men het toch met het vroegere art. 12 vereenigbaar geacht, den leden van den
Rijksdag van den Ben dag vóór de opening tot den 8e11
dag na de sluiting der zitting vrij vervoer op alle spoorwegen toe te staan en aan de particuliere spoorwegmaatschappijen daarvoor eene schadeloosstelling uit de rijksmiddelen te betalen.
Sedert liet begin van de zittingsperiode 1884-1885 is
deze begunstiging beperkt tot reizen tusschen de woonplaats van het lid en de plaats, waar de Rijksdag vergadert.
LABA D

achtte toekenning dezer voordeelen met eene

letterlijke interpretatie van het vroegere art. 32 te rijmen ;
evenwel met den zin van de bepaling en de bedoeling
van den wetgever in strijd ; want de onkosten der afge-
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vaardigden mochten niet uit de rijkskas worden vergoed,
hetzij dit door geld of door praestatie in natura geschiedde.
Gelijk reeds gezegd werd, is in 1906 art. 32 gewijzigd
en aan veel strijd een einde gemaakt.
De Rijksdagleden genieten thans 3000 mark per jaar.
Voor eiken dag afwezigheid wordt 20 mark gekort. De
betaling begint den len December met 200 mark en loopt
maandelijks met 100 mark op, terwijl bij het uiteengaan
1000 mark wordt uitbetaald.
Bij de wet van 15 Juni 1911 is bovendien bepaald, dat
de leden, zoo de Rijksdag in October en November bijeen
is, 700 mark schadevergoeding ontvangen, uit te betalen
in 2 termijnen van 300 en 400 mark.
De vordering mag niet worden afgestaan of overgedragen. Leden van den Rijksdag mogen, wanneer zij ook
lid zijn van andere Vertegenwoordigende Lichamen, en
beide Lichamen gelijktijdig vergaderen, in hun qualiteit
van lid van den Rijksdag slechts voor die dagen eene
vergoeding genieten, n fiir welche ihnen auf Grund des
Reichsdiatengesetzes ein Abzug von der Entschadigung
gemacht oder ein Taggeld nicht gewahrt wird ; auch
diirfen sie in dieser Eigenschaft wahrend der Dauer der
freien Eisenbahnfahrt keine Eisenbahnfahrkosten annemen." 1)
De voorzitter van den Rijksdag heeft nog het genot
van n freie Wohnung mit vollstandiger Ausstattung."
* *
*

Gelijk reeds aangestipt werd, bevatten de meeste der
na het jaar 1814 grootendeels nog auf standischer Grund1)

PITAMIC, t.

a. p., bl. 121.
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lagen entstandenen Ier fassungen der Duitsche Staten bepalingen over schadeloosstellingen voor de leden der gekozen Kamers ; dit nu is ook liet geval met de sedert 1848
op moderne grondslagen staande Staatsregelingen.
In eenige grootere C-iliedstaaten van het Duitsche Rijk
zijn in den allernieuwsten tijd speciale, het Dicitenrecht
der Abgeordneten regelende wetten gemaakt ; zoo in Hessen
in het jaar 1901, in Wurtemberg in 1907, in Beieren in
1908, in Saksen in 1909, in Baden in 1910 en in ElzasLotharingen in 1912 1).
Gaan wij de regeling in de verschillende Staten afzonderlijk na.
In Pr u isen 2) genieten de leden van het Heerenhuis
geen schadeloosstelling, doch enkel vrij vervoer op de
spoorwegen voor den duur der zitting ; en wel 8 dagen
daarvóór tot 8 dagen daarna, op het traject tusschen hunne
woonplaats erg Berlijn. De voorzitter heeft genot van vrije
woning. De leden van het Huis van afgevaardigden krijgen 15 mark voor eiken dag gedurende de zitting, onverschillig of zij al dan niet aanwezig zijn. Tot 1910 werden
hun de reiskosten vergoed, doch sedert is eene regeling
getroffen, dat zij gedurende de zitting vrij spoorwegvervoer genieten. Afstand daarvan is ongeoorloofd. De voorzitter heeft eene vrije woning.
In Beieren ontvangen de leden van het Huis van
afgevaardigden 3) voor elke gewone tweejaarlijksche zitting
36.000 mark en 15 mark per dag bij buitengewone zittin1) T. a. p., lil. 24.
2) Veifassung van 31 Jan. 1850, art. 85. Wet van 30 Maart 1873.
Wet van 24 Juli 1876. Staatsininisterial- besluit van 31 Mei 1882.
3) Wet van 30 Jan. 1908.

57
gen ; zij hebben vrij vervoer op de staatslijnen voor den
duur der zitting en op de 8 daaraan voorafgaande en de
8 daarna volgende dagen.
Bij ongemotiveerde afwezigheid wordt per dag een gedeelte afgehouden.
De leden van de Kammer der Reichsrdte genieten
enkel vrij spoorwegvervoer als de afgevaardigden. Afstand
en overdracht der schadeloosstelling zijn ongeoorloofd.
De voorzitters der beide colleges krijgen eene schadeloosstelling voor vertegenwoordigingskosten.
In Saksen ontvangen de leden der beide Kamers')
(met Benige uitzonderingen voor de Eerste Kamer), die
niet ter plaatse wonen, waar de vergaderingen worden
gehouden, 3000 mark, betaalbaar als volgt : 400 mark op
den len December, 300 mark den l en Januari, 300 mark
den l en Februari, 500 mark den len Maart, 500 mark den
len April en 1000 mark op den sluitingsdag ; de leden
die ter plaatse wonen, ontvangen de helft dier bedragen.
Voor eiken dag afwezigheid, die niet behoorlijk gemotiveerd is, verbeuren de eerstgemelde leden 15, de anderen
7.50 mark.
Leden, die tusschentijds worden gekozen, ontvangen
resp. 15 en 7.50 mark per dag. Bij eene buitengewone
zitting ontvangen de leden voor de dagen, waarop zij
reizen en in de vergaderingen of in commissiën aanwezig
zijn, eveneens resp. 15 en 7.50 mark.
Voorts hebben de leden der beide Kamers vrij vervoer
op de Saksische Staatsspoorwegiijnen voor den duur der

1) Verfassung van 4 Nov. 1831 § 120.
Wet van 19 Febr. 1909.

Wet van

12 Oct. 1874.
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zitting, alsmede 3 dagen vóór de opening en 3 dagen na
de sluiting.
Leden, die tevens lid van den Duitschen Rijksdag zijn,
ontvangen alleen vergoeding voor den tijd, waarin de
Rijksdag geen zitting houdt.
Afstand en overdracht van het recht op schadeloosstelling zijn ongeoorloofd.
De voorzitters ontvangen elk 1000 mark per maand
boven hunne gewone daggelden, zoolang de zitting duurt.
In W u r t e m b e r g ontvangen de leden van beide
Kamers 1) gedurende eene zitting 15 mark voor elken dag,
waarop zij tegenwoordig zijn ; die buiten Stuttgart wonen,
ontvangen daarenboven 5 mark voor elken nacht, welken
zij daar verblijven. Leden, die tevens ambtenaar of onderwijzer zijn, krijgen slechts 11 mark uitbetaald ; de overige
4 mark dienen tot bestrijding der kosten van plaatsvervanging. De afgevaardigden genieten vrij vervoer op de
spoorwegen gedurende 8 dagen vóór tot 14 dagen na het
eind der zitting en vergoeding voor gemaakte kosten.
Vier leden, die de huishoudelijke commissie vormen, ontvangen bovendien 1000 mark jaarlijksche toelage. De
leden, die een Landdag-comité of eene commissie bijwonen,
genieten dezelfde vergoedingen als voor het bijwonen der
gewone zittingen. De voorzitters der Kamers ontvangen
geen dagelijksche vergoeding, doch een vast jaarlijksch
bedrag van 10.000 mark ; en van 12.000 mark, als zij op
eene andere plaats wonen.

1) Ver fassung van 25 Nov. 1819 § 194. Wet van 12 Aug. 1907.
Van de leden der Eerste Kamer vallen alleen de koninklijke Prinsen
buiten deze regeling.
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In Baden is de regeling als volgt 1) : Van de leden der
Eerste Kamer, met uitzondering van de leden van het
Groothertogelijk Huis en de hoofden der gemediatiseerde
familiën, ontvangen 1000 mark, wie in Karlsruhe, en 1500
mark, wie daarbuiten wonen. De leden der andere Kamer
genieten in het eerste geval 2000, in het tweede 3000
mark, alles per zitting. Deze schadeloosstellingen worden
in 8 maandelijksche termijnen uitbetaald, te beginnen met
December.
Geheele afwezigheid wordt met 10 of 12 mark per
dag beboet, naar gelang de afwezige te Karlsruhe of
elders woont.
Een lid, dat tevens lid van den Duitschen Rijksdag is,
ontvangt alleen schadeloosstelling voor den tijd, gedurende
welken de Rijksdag geen zitting houdt. De leden van
beide Kamers met de bovengemelde uitzonderingen, hebben vrij vervoer op de Staatsspoorweglijnen voor den
duur der zitting en de 8 daaraan voorafgaande en de 8
op de sluiting volgende dagen.
De eerste-voorzitters der beide Kamers hebben genot
van vrije woning. De leden mogen hunne vordering niet
afstaan of overdragen.
In Hessen ontvangen de leden van beide Kamers 2)
(met uitzondering van de Prinsen enz. als in Baden) 9
mark voor eiken dag, waarop zij voor de zitting of voor
commissievergaderingen aanwezig zijn, als zij namelijk
meer dan 2 1/2 K.M. verwijderd wonen van de plaats der
vergadering, benevens 3 mark verblijfkosten ; zij hebben
bovendien voor den duur der zitting, en wel 8 dagen
1) Wet van 31 Januari 1910.
2) Wet van 18 Mei 1901 en van 11 Juni 1906.
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daarvóór tot 8 dagen daarna, vrij spoorwegvervoer van
hunne woonplaats tot Darmstadt en terug.
De betaling geschiedt voor de Eerste Kamer jaarlijks
en voor de Tweede Kamer maandelijks. De voorzitter der
Tweede Kamer krijgt vertegenwoordigingskosten vergoed,
mits het bedrag niet stijge boven '2000 mark.
Merkwaardig is de toestand in de Groothertogdommen
Mecklenburg-Schwerin en Mecklenburg-Stre1 i t z 1), waar de regeling, gelijk in Finland vóór 1906,
nog volmaakt het karakter draagt van den stondischen
Staat. In deze landen ontvangen de leden van de ridderschap geenerlei schadeloosstelling, ook geen vergoeding
van reiskosten ; hun recht op het lidmaatschap van den
Landdag is verknocht aan het bezit van hun goed ; zij
verschijnen zu eigenen Recht en hebben niemand te vertegenwoordigen.
De afgevaardigden der 47 Landtagsberechtigten steden
krijgen eene schadeloosstelling en vergoeding van reiskosten uit de zgn. stodtische Steuererhohungskasse N).
De leden van den engeren Ausschvsz ron Ritter- und Landschaft, een Executicorgan der gesarnmten Stonde, wier aantal
door elken stand op eigen kosten kan vermeerderd worden, genieten schadeloosstelling en vergoeding van reiskosten uit de zgn. stondische Nezessarienkasse. Hieruit
worden ook betaald de schadeloosstelling en de reiskosten
van de leden der Landeskonvente en de vergoeding van
de vertegenwoordigers der ridderschap. 3)
1) De regeling dagteekent van 18 April 1735.
BiisIXG, Das Staatsrecht des Groszhe7-zogtamer MecklenburgSchwerin and 11[ecklenburg-Strelitz (1888), in MARQUARDSEN ' S Handb.
des o f eetl. Reehtes, III, bl. 25, 33, 54.
2)

3)

BusING,

t. a. p., bl. 29, 34.
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In S a k s e n-W e i m ar 1) ontvangen de leden, die niet
ter plaatse wonen waar de vergaderingen worden gehouden,
een daggeld van 12 mark, de leden, die in Weimar wonen,
een van 10 mark voor den duur der zitting. Voorts worden
de reiskosten vergoed. De voorzitter krijgt 18 en de vicevoorzitter 15 mark per dag.
In Oldenburg 2) genieten de leden van den Landdag,
die buiten Oldenburg wonen, 10 mark, en die in Oldenburg wonen, 5 mark per dag tijdens den duur der zitting;
voorts vrij spoorwegvervoer van 8 dagen vóór tot 8 dagen
na de zitting. Afstand van de schadeloosstelling is ongeoorloofd.
In Brunswijk, Saksen-Altenburg, Saksen-Meiningen, Saksen-Koburg-Gotha, Anhalt, Waldeck.
Reusz a. Linie, Reusz j. Linie, SchwarzburgSondershausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Schaumb u r g-L i p p e en L i p pe ontvangen de afgevaardigden
daggelden van 9 tot 12 mark.
De leden, die ter plaatse wonen waar de vergaderingen
worden gehouden, ontvangen in deze landen over het
algemeen de helft. In elk land treft men eene regeling
der reiskosten aan.
In Saksen -M e i n i n g e n heeft de voorzitter eerre
ambtswoning; in Brunswijk, Saksen-Altenburg,
Saksen-Koburg-Gotha en Reusz ontvangt hij een
hooger daggeld dan de andere leden.
In Waldeck en Reusz is afstand van de schadeloosstelling verboden.
1) Herziene grondwet van 15 Oct. 1850 § 20, Erkleirungsschri f t
Landdag van 10 Maart 1908.
2) Grondwet van 22 Nov. 1852, art. 164. Gesch.-0. §§ 107, 109.

van den
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De regeling in Elza s-Lotharingen is als volgt 1):
De leden van den Landdag genieten voor den duur
eener zittingperiode eene schadeloosstelling en wel die
der Eerste Kamer 1250, die der Tweede Kamer 2500 mark,
betaalbaar aan het einde van eene maand, beginnende bij
den dag der opening van den Landdag, in hoogstens 3
bedragen van 300 mark voor de leden der Eerste Kamer,
van 600 mark voor die der Tweede Kamer; terwijl het
overige bij de sluiting wordt uitgekeerd.
Bij ongemotiveerde afwezigheid wordt 20 mark per dag
afgetrokken. Bij het begin en het einde der zitting, bij
eene verdaging, bij commissievergaderingen buiten de
zitting en voor reizen, in het belang van den Landdag
te maken, wordt eene vergoeding van reiskosten van 14
mark per dag en 6 mark voor eiken nacht logies toegekend.
Afstand doen of overdragen van de schadeloosstelling
is den leden verboden.
De voorzitters der beide Kamers genieten eene in hoogstens 4 bedragen van 750 mark te betalen jaarlijksche
toelage van 3000 mark.

§ 4.

Oos t enrijk

en

Hongarije.

In 0 o s t e n r ij k kende de eerste Staatsregeling, de
z.g.n. Pillerdor fsche Per fassung van 25 April 1848 (art. 38),
den leden van de Tweede Kamer van den Rijksdag een
recht op schadeloosstelling toe ; liet echter de nadere
regeling over aan de wet N).
1) Grondwet van 31 Mei 1911. Wet van 16 Juli 1912,
2) PITA11Ic, t. a. p., bl. 24.
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Uitvoerige bepalingen bevatte § 83 van het ontwerp
Staatsregeling van het jaar 1849 : n Jedes Mitglied des
Reichstages (dus van beide Kamers) erhalt Taggelder und
eine Reiseentschadigung nach den Bestimmungen eines
besonderen Gesetzes. Kein Mitglied larf auf diese Beztige
verzachten, oder im vorhinein zu Gunsten dritter Personen
dariiber verfiigen.
De geoctroyeerde Reichsrerfassung van 4 Maart 1849
kende den leden van het Huis van afgevaardigden eene
toelage voor elke zitting toe, den leden van het Heerenhuis niets (§ 50)1).
Naar de wet van 7 Juni 1861 (gewijzigd 19 Maart 1874)
krijgen de leden van het Huis van afgevaardigden 20
kronen voor eiken dag, dien zij aanwezig zijn ; afwezigheid,
anders dan door ziekte, doet de schadeloosstelling ver
liezen. Leden, buiten Weenen woonachtig, krijgen vergoeding voor reiskosten naar evenredigheid van den
afstand. Deze vergoeding van reiskosten geschiedt niet
slechts bij het begin en het einde van elke zitting, maar
ook bij elke verdaging, zoo zij langer duurt dan 14 dagen.
In dat geval is er gedurende de verdaging geen recht
op het daggeld.
Geen lid mag afstand doen van de schadeloosstelling
en de vergoeding van reiskosten. De leden van het
Heerenhuis ontvangen niets 2).
* *
*

Gelijk in de Duitsche landen, treffen wij ook in de
Oostenrijksche landen reeds in de 15 de en 16 de eeuw
MILNER, t. a. p., bl. 43.
2) J. ULBRICH, Oesterreichisches Staatsrecht (1909), bl. 159.

1)

64
regelingen van schadeloosstelling aan, welke ook hier
het stempel dragen van hun tijd met zijn steind ische Vertegenwoordiging.
Heden ten dage worden in alle Oostenrijksche landen
daggelden aan de Landdagleden toegekend en wordt
vergoeding van reiskosten of vrij spoorwegvervoer gegeven.
In Opper-Oostenrijk, Neder-Oostenrijk, Salzburg, Stiermarken, Galicië en Górz-Gradiska
bestaat een verbod van afstand van de schadeloosstelling.
* *
*

In H o n g a r ij e was het van oudsher gewoonte, dat wegens
de groote onkosten, niet alle adellijken, die gerechtigd
waren in den Rijksdag te verschijnen, van hun recht
gebruik maakten. Evenwel zonden zij afgevaardigden uit
hun midden (electinobiles), om hen te vervangen.
In het begin der 17 de eeuw werd het recht van den
adel, zelf als zoodanig in den Rijksdag te komen, afgeschaft en moest de adel van een graafschap door gezanten
vertegenwoordigd worden, die echter gebonden waren
aan de besluiten hunner committenten, op de vergaderingen van het graafschap genomen.
De kosten, welke de electi nobiles, en later de gezanten,
moesten maken, werden door den adel, die hen afgevaardigd had, bestreden. Krachtens een besluit uit het
jaar 1486 moest elk adellijk grondbezitter naar verhouding
van zijn grondbezit deelnemen in de onkosten der electi
nobiles, uitgezonderd de prelaten, baronnen en vermogende
edelen, die, evenals in Engeland, door den Koning opgeroepen werden in den Rijksdag te verschijnen. De
onkosten der gezanten had de Stadtkasse te dragen.
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Nog in de jaren 1790 en 1791 betaalde de stad Pest aan
hare afgevaardigden daggelden van 4, in het jaar 1807
van 6 gulden uit de z.g.n. cassa domestica I).
Ook de afgevaardigden der graafschappen genoten aan
het einde der 18 d e en het begin der 19 de eeuw vrij hooge
bedragen uit de cassa domestica van het graafschap.
Heden ten dage ontvangen de leden van het Hongaarsche
Huis van afgevaardigden 4800 kronen per jaar en 1600
kronen voor huishuur. Zij hebben geen vrij spoorwegvervoer, doch tegen betaling van 300 kronen per jaar
kunnen zij van alle door den Staat geëxploiteerde spoorwegen gebruik maken. Bovendien hebben de uit de leden
gekozen functionarissen de volgende toelagen : de president
24000 kronen benevens 4000 kronen voor huishuur ; de
de vice-presidenten elk 1200 kronen ; de quaestor (voor
huishoudelijke zaken) 6000 kronen en de recorders elk
2400 kronen. De leden van het Magnatenhuis ontvangen niets.
De leden van den Landdag te K r o a t i ë genieten een
daggeld van 10 kronen en bovendien dagelijks 2 kronen
ter vergoeding voor huishuur ; voorts vrij vervoer per spoor
en stoomboot. De voorzitter krijgt boven de gewone vergoeding als afgevaardigde nog eene jaarlijksche toelage
van 6000 kronen.

§ 5. Balkan-Staten.
In B u l g a r ij e ontvangen de leden van het Vertegenwoordigend Lichaam (Sobranjá) 15 leva (fr.) per dag wanneer
zij wonen ter plaatse, waar het Parlement vergadert, 20
1)

MILNER,

t. a. p., bl. 45.
5
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leva, zoo zij daarbuiten wonen ; zij ontvangen vergoeding
van reiskosten bij het begin en het einde der zitting en
hebben bovendien, zoolang hun lidmaatschap duurt, vrij
vervoer lste klasse op de spoorwegen en eene vrijplaats
in het Koninklijk Theater.
In Griekenland was deze materie geregeld in de
artikelen 75 en 76 van de Grondwet van 16 November
1864 en in art. 2 van de wet van 19 Maart 1884. Bij de
herziening der Grondwet in 1911 is ook de regeling der
schadeloosstelling ge wij zigd.
Vóór dien tijd ontvingen de leden van het Vertegenwoordigend Lichaam 2000 drachmen 1) voor elke gewone
zitting, tenzij men reeds een inkomen genoot uit een
publieke kas.
De schadeloosstelling mocht eerst aan het einde der
zitting worden uitbetaald aan de afgevaardigden, die hun
plicht gedaan hadden.
Volgens SARIPOLOS 2) werd dit voorschrift evenwel niet
toegepast. Wat de vergoeding voor reiskosten betreft, was
bepaald, dat de leden ten allen tijde naar alle richtingen
op de Grieksche spoorwegen en schepen kosteloos mochten
reizen.
De herziene Grondwet van 1911 3) kent den leden der
Vertegenwoordiging, die te Athene of te Piraeus wonen,
bij het begin van het kwartaal 800 drachmen toe, den
overigen 1000 drachmen. De voorzitter heeft bovendien
eene maandelijksche toelage van 250 dr.. Verzuimt een
lid meer dan 5 vergaderingen in een maand, zonder ver1) De waarde van een drachme is ongeveer 50 cent.
2) Das Staatsrecht des Kónigreiches Griechenland (1909), bl. 71.
3) Zie Revue du droit public, etc., dl. XXIX (1912), b1.121 en volgg..
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gunning, dan wordt hem 20 dr. voor elke vergadering gekort.
In R u m e n i ë ontvangen de senatoren en afgevaardigden
20 fr. voor elke vergadering, waarin zij tegenwoordig zijn,
en hebben zij vrij vervoer op de spoorwegen.
Art. 127 van de Servische Grondwet van 1903 kent
den leden der Skupsjina — men heeft hier niet eene verdeeling in Kamers — een daggeld toe van 15 dinar 1) en
vergoeding van reiskosten.
Voor de leden van het Turksche Parlement bedraagt
de schadeloosstelling 300 Turksche ponden (pl.m. f 2500)
voor een zittingtijd van 6 maanden. Duurt de zitting
langer, dan worden zij daarvoor naar rato van 50 Turksche
ponden per maand schadeloos gesteld.
Gegronde afwezigheid is niet van invloed op de schadeloosstelling, doch wie bij den aanvang eener zitting niet
aanwezig is, hem wordt voor die afwezigheid gekort. In
dienst reizende, hebben de leden vrij vervoer op spoorwegen en stoombootlijnen, terwijl vreemde stoombooten,
die in Turksche wateren varen, beleefdheidshalve 20 °/o
of meer reductie geven.
In Montenegro bevat de Grondwet van 1905 in art.
102 deze bepaling, dat de leden, die niet wonen in Cettinje,
de plaats waar de Vertegenwoordiging vergadert, vergoeding van reiskosten ontvangen en eene door eene bijzondere
wet vast te stellen schadeloosstelling, welke 6 kronen per
dag bedraagt.
1)

De waarde van een dinar is ongeveer 45 cent.
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§ 6. Italië.
In Italië kenden de Staatsregelingen der Cisalpijnsche
Republiek van 30 Juni 1797 en der Italiaansche Republiek
van 28 Januari 1802, gelijk ook het constitutioneel statuut
van het Koninkrijk van 5 Juni 1805, den Vertegenwoordigers recht op eene schadeloosstelling toe. De Staatsregeling van 4 Maart 1848 van het Koninkrijk Piémont en
Sardinië en daarna van het Koninkrijk Italië verklaarde
echter in art. 50 : „Le funzioni di senatore e di deputato
non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità." I)
Na dien tijd speelde ook in Italië de kwestie der schadeloosstelling eene belangrijke rol in de parlementaire
geschiedenis.
Tal van voorstellen om naar het voorbeeld van andere
landen tot invoering eener schadeloosstelling over te gaan,
waren vruchteloos, aangezien zij afstuitten op het constitutioneele struikelblok 2).
Het eerste voorstel in deze richting is afkomstig van
een der afgevaardigden, in de zitting van 8 Juni 1848.
Tot vóór korten tijd was het eenige voordeel, dat de
afgevaardigden genoten, vrij reizen per spoor en boot.
Bovendien ontvingen zij ten behoeve van hun gezin
jaarlijks 12 spoorbilletten eerste-klasse en 6 tweede-klasse
voor reizen tusschen de hoofdstad en een bepaald station.
Dit werd bepaald bij besluit van 26 December 1861 en
gold voor de leden der beide Kamers.
Trots de bepaling der Constitutie huldigden eenige Itali1)

MALVEZZI, L'indennità

2)

SIOTTO PINTOR,

ai deputati, (Bologna, 1905), b1.1 en volgg..
Die bemerkenswertesten Wandlungen und
Ereignisse des Ver fassungslebens in Italien in Jahrb. des O ffentl.
Rechts der Gegenwart, II (1908), bl. 272 en volgg..
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aansche Grondwetten, zooals die van Toscane en die van
de Roomsche Republiek in 1849 tengevolge van Franschen
invloed het beginsel der schadeloosstelling.
Eerst den 30sten Juni 1912 werd in het Koninkrijk
Italië den leden van de Kamers van afgevaardigden een
recht op schadeloosstelling voor hunne diensten toegekend.
Bij de kieshervormingen in 1912 betoogde men, dat het
grondwettelijk verbod niet tot de groote en heilige beginselen behoorde.
De Regeering wees op het voorbeeld van andere landen
en stelde voor eene jaarlijksche schadeloosstelling van
6000 Lire voor wie geen traktement etc. genoten uit de
begrooting van Staat, provincie of gemeente. De commissie
uit de Kamer evenwel stelde voor, in plaats van eene
jaarlijksche schadeloosstelling van 6000 Lire, aan allen
zonder uitzondering jaarlijks 2000 Lire toe te kennen als
vergoeding voor reiskosten en 4000 Lire voor kosten uit
anderen hoofde onder voorgenoemde uitzonderingen.
Bedraagt dat inkomen uit de begrooting van Staat, provicie,
etc. minder dan 4000 Lire, dan heeft de afgevaardigde
recht op het gedeelte der schadeloosstelling, dat, bij vermindering van de 4000 Lire met het bedrag van het
inkomen, overblijft.
Het Centrale Bureau van den Senaat, over het door de
Kamer goedgekeurde wetsontwerp beraadslagende, kwam
na zijne overweging tot de conclusie, dat, aangezien de
Grondwet met betrekking tot de schadeloosstelling beide
Kamers gelijk stelt, verandering voor eene der Kamers
ook voor de andere zou gelden. 1)
1) IGNAZIO TAMBARO, Die Wahlre form in Italien, in Archiv far
ó ffentl. Recht, Bd. 30 (1913), bl. 448 en voigg..
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Buiten de schadeloosstelling genieten de leden van beide
Kamers ook thans nog vrij reizen per spoor en boot. Voorts
is bepaald, dat de vordering van den afgevaardigde niet
mag worden afgestaan, overgedragen of verpand.
SI0TT0 PINTOR') acht het onnoodig critiek te oefenen
op deze z. i. onsystematische, slechts de bevrediging der
laagste geldlusten beoogende regeling.
Had de Regeering werkelijk, zooals zij bij de de parlementaire beraadslagingen beweerde, slechts de loffelijke
gedachte gevoed, den onbemiddelden door eene toekenning
van schadeloosstelling de deuren van het Parlement wijder
open te stellen dan voorheen, dan zouden, naar zijn oordeel, geheel andere bepalingen gemaakt zijn. Kenschetsend
acht hij, dat het door meerderen gedane voorstel, de aanspraak op schadeloosstelling tenminste van het bezoek der
zitingen afhankelijk te stellen, verworpen werd.
Ook het nauwelijks bespreken van de vraag, of het in
art. 50 der Grondwet vastgestelde beginsel zonder meer
ter zijde kon gesteld worden, acht SIOTTO PINTO, in aanmerking genomen, de huldiging heden ten dage van de
de almacht van het Parlement en de „grobe Gesinnungen
die hier besonders hervortraten," zeer gemakkelijk te
begrijpen.

§ 7. Nederland.
De regeling der schadeloosstelling onder de oude
Idem, La ré forme électorale en Italie, in Revue du droit public, dl. 29,
(1912), bl. 789.
1) Ver fassungsleben in Italien 1910-1912, in Jahrb. des o f f entl
Rechts der Gegenwar •t, VII (1913), bl. 395.
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Republiek ten onzent hangt ten nauwste samen met het
toenmalige karakter van de Staten-Generaal. Dezen kan
men het best beschouwen als een congres van gezanten
der gewesten, te vergelijken met den ouden Duitschen
Rijksdag. Daaruit nu volgt, dat de leden der Staten-Generaal alleen in officieele betrekking stonden tot hunne
committenten, de Staten-Provinciaal, die de leden der
Staten-Generaal aanwezen en terugriepen, en telkens
hunne instructie vaststelden. Uit deze verhouding vloeit
ook voort, dat de kosten der deputatie voor rekening van
het gewest kwamen en het gewest aan zijn afgevaardigden
reis- en verblijfkosten vergoedde. De regeling was voor
verschillende gewesten niet dezelfde.
Prof. BLOK 1) deelt mede, dat de leden uit de verschillende gewesten niet een zittingtijd van denzelfden
duur hadden ; sommige zaten voor het leven, andere voor
één of meer jaren en dat ook de hun verleende tegemoetkoming in de reis- en verblijf kosten onderling uiteenliep.
Behalve de vergoeding der reiskosten, welk bedrag natuurlijk hooger was voor de heeren, die uit de meest verwijderde
gewesten kwamen dan voor die uit Zeeland of Utrecht, genoten de leden ter vergoeding van verblijfkosten daggelden.
Volgens DE LA BASSECOUR CAAN 2) ontvingen de Gedeputeerden van Holland f 4 's daags behalve de reiskosten en
die der andere provinciën f 6 (f 3). Gelijk o.a. in Engeland
en Frankrijk, deed zich ook ten onzent het verschijnsel
voor, dat de committenten de betaling hunner afgevaardigden als een last gingen beschouwen.
I)
2)

Geschiedenis van het Nederlandsche volk, 2e druk, dl. II, bl. 414.
Schets van den Regeeringsvorm der Nederlandsche Republiek

van 1515-1795 (1862), b1.124.
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Met het oog op de hooge kosten en de bezwaren van
verre reizen en langdurig verblijf in Den Haag voor
leden uit meer afgelegen provinciën, lieten deze zich
dikwijls niet of slechts door enkele leden vertegenwoordigen,
terwijl daarentegen de provincie Holland, voor wie deze
bezwaren niet golden, vele leden zond 1).
Overigens is bekend, dat, gelijk aan alle ambten in de
oude Republiek nog heel wat meer verbonden was dan
de officieele tegemoetkoming, welke in den regel niet
groot was, zoo ook het lidmaatschap der Staten-Generaal
velerlei emolumenten meêbracht.
Eerst in het revolutionaire tijdperk, toen ten aanzien van
het kiesrecht, zonder met eenige maatschappelijke of historische organisatie te rekenen ,,,een geheel nieuw en valsch
beginsel, het beginsel der revolutionaire Volkseenheid, het
massabeginsel," 2) gesteld werd, houdt met deze gewijzigde
constellatie de regeling der schadeloosstelling gelijken tred.
De gematigde patriotten, die het ontwerp van Constitutie
van 1796 opstelden, bepaalden voor de leden van het
Wetgevend Lichaam een traktement van f 3000 uit de
staatskas ; de meer hevige democraten verhoogden in de
Staatsregeling van 1798, de eerste uit het revolutionaire
tijdvak, de som tot het vrij aanzienlijke bedrag van f 4000
's jaars 3). Voor eiken dag, dien de leden zonder verlof
van den voorzitter afwezig waren, zou f 10 gekort worden.
Zij ontvingen bovendien voor reiskosten „bij hunne eerste
1) BLOK, t. a. p., dl. II, bl. 414.
2) Mr. D. P. D. FABIUS, Staatsrecht en Politiek, dl. II, bl. 354.
3) Buys noemt dit terecht eene „voor die dagen verbazend hooge
som", al moet daarbij worden bedacht, dat volgens art. 34 en 35
geen lid eenig ambt of eenige bediening van 's Lands vege bekleeden mocht. (De Grondwet, dl. I, bl. 464.)
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aankomst en eindelijke aftreding" eene som van f 3 voor
ieder uur afstands (art. 41, 42).
De Staatsregeling van 1801 behield de f 4000 als jaarwedde, maar liet het » wetgevend Lichaam" uit slechts
35 personen bestaan.
In 1805 werd dit aantal nog meer ingekrompen, tot 19,
en tevens de toelage tot f 3000 verlaagd ; in art. 35 werd
toen voor het eerst gesproken van schadeloosstelling, en
wel » voor reiskosten en van het verblijf in de residentie".
Uit deze nadere omschrijving van het doel der vergoeding
kan worden afgeleid, dat men uitging van het standpunt,
dat de waarneming van het ambt zelf belangeloos geschiedde.
Onder Koning LODEWIJK verdween zulk eene bepaling
uit de Grondwet, maar de regeling van 1805 werd overgenomen in de wet van 7 Augustus 1806, behalve dat
het aantal leden der enkele Kamer tot 39 werd verhoogd,
nog uit te breiden „in geval van vergrooting van grondgebied."
De schets van
noch vergoeding.

VAN HOGENDORP

sprak van inkomen

De Grondwet van 1814 gebruikte weder de oude
benaming van Staten-Generaal, zonder verdeeling in
Kamers, en bracht het ledental on 55 ; zij bepaalde enkel
nog : „De leden der vergadering genieten 's jaars f 2500."
In de Commissie voor de Grondwet merkte ELOUT op,
dat het traktement voor de leden der Staten-Generaal
eigenlijk „als een defroyement van te doene verteringen
moest worden beschouwd." Eene hoogere „indemniteit"
werd door sommigen wel wenschelijk, maar met het oog
op het groote aantal leden te bezwarend geacht 1).
1) COLENBRANDER,

Ontstaan der Grondwet, dl. I, bl. 364.
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In de Grondwetscommissie van 1815 werd de vraag
gesteld, wat beter ware, aan de afgevaardigden eene vaste
wedde, dan wel schadeloosstelling voor reis- en verblijfkosten toe te leggen. Over betaling was men het eens ;
het verschil kwam neer op den vorm en de som 1). Tenslotte
behield men de toelage, terwijl men als grond daarvoor
het begrip van kostenvergoeding herstelde. De redactie
luidde aldus : „Tot goedmaking der verblijfkosten in de
plaats der bijeenkomst, wordt hun toegelegd eene som van
f '2500 's j aars."
Voorts zouden de leden voor reiskosten genieten, „zoodanige som als in evenredigheid der afstanden, bij de
wet zal worden geregeld." (art. 86, al. 1) En in de slotalinea heette het : „Deze verblijfkosten, die maandelijks
betaald worden, worden in het tijdvak van de eene zitting
tot de andere niet genoten, door de leden, die bij de
laatste zitting niet zijn tegenwoordig geweest, ten ware
zij bewezen door ziekte belet te zijn geworden." (art. 86, al. 3)
DE BOSCH KEMPER deelt mede, dat sommigen uit de
redactie hebben willen afleiden, dat de verblijfkosten niet
verschuldigd waren aan hen, „die met der woon in de plaats
van bijeenkomst der Staten-Generaal gevestigd waren." 2)
Volgens THORBECKE 3) lag deze opvatting opgesloten in
het begrip schadevergoeding. Maar z. i. bleef de Grondwet
aan haar eigen beginsel niet getrouw door het in alinea 3
1) RAEPSAET, Journal des séances de la Commission qui a été chargée
par le Roi, en 1815, de rédiger un projet de Constitution pour le
Royaume des Pays-Bas, bl. 86.
2) Handleiding tot de kennis van het Neclerlandsche Staatsregt en
Staatsbestuur, 2de druk (1865), bl. 524.
3) Aanteekening op de Grondwet, (nieuwe) tweede uitgave (1906)

dl. I, bl. 244.
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bepaalde. n Worden zij, buiten de plaats der bijeenkomst
woonachtig, door ziekte belet hunne woning er heen over
te brengen, zoo valt" — aldus THORBECKE - n de grond
weg eener aanspraak op verblijfkosten. Hebben zij
hunne woning overgebragt, maar worden zij door ziekte
belet, tegenwoordig te zijn bij de vergaderingen, gedut
rende de zitting gehouden, zoo schijnt het strijdig met
het eigen beginsel van art. 88, wanneer hun de aanspraak
op verblijfkosten wordt ontzegd."
De leden der Eerste Kamer genoten krachtens art. 87
der Grondwet van 1815 voor reis- en verblijfkosten jaarlijks eene som van f 3000. Men bedenke daarbij, dat de leden
der Eerste Kamer destijds door den Koning voor het leven
ten getale van 40 tot 60 werden benoemd r uit hen die door
diensten aan den Staat bewezen, door hunne geboorte of gegoedheid onder de aanzienlijksten van den lande behooren."
Bij de herziening in 1840 is in de Afdeelingen der
Tweede Kamer hoofdzakelijk slechts over de hoogte der
som gesproken en geene verandering aangebracht.
Wel stelde in 1840 DONKER CURTius 1) eene wijziging voor.
Art. 76 van zijn Proeve luidde aldus : - „De leden der beide
Kamers genieten eene toelage van f 200 's maands, van
den dag dat zij den eed hebben afgelegd tot den dag van
hun overlijden, ontslag of vervanging door anderen." En
art. 83, met betrekking tot de Tweede Kamer : „De Kamer
benoemt jaarlijks haren voorzitter ; hij geniet eene toelage
van f 6000 bij de aanvaarding van het voorzitterschap
en f 1200 's maands, beginnende bij de aanvaarding en
eindigende bij het aftreden."
De hooge bezoldiging van den voorzitter der Kamer
1) Proeve eener nieuwe Grondwet (1840).
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motiveerde hij aldus: „Men zal misschien de opmerking
maken, dat ik de bezoldiging der ministers en van den
president der 2de Kamer zeer hoog heb gesteld ; ik acht
zoo hooge belooningen van de hooge staats-ambtenaren
in eene constitutionele monarchie noodzakelijk ; niet alle
uiterlijk aanzien moet op den koning vereenigd zijn; ook
zij, die de verantwoordelijkheid dragen, mogen er wel een
gering deel van hebben, en de voorzitter der volksvertegenwoordigers moet het aanzien dier Kamer kunnen ophouden. — Het volk mag ook wel een gin maarschalksstaf
uitdeelen.
„De minister van financiën wordt in eene koets van
het hof met een piket cavalerie naar de kamer gebragt;
maar als men eene commissie der Kamer naar het hof zag
gaan, dan was het alsof men volgkoetsen van eene zeer
burgerlijke begrafenis ontmoette; de president kan dan een
paar goede koetsen en eene fatsoenlijke liverei bezorgen."
In 1848 kende de Grondwet, in overeenstemming met
den wensch in de Staten-Generaal vrij algemeen geuit,
aan de leden der Tweede Kamer „tot vergoeding der reiskosten, eens, heen en terug, voor elke zitting" zoodanige
som toe, „als naar de afstanden door de wet zal worden
geregeld." (art. 85, lid 1) Als verdere schadeloosstelling eene
som van f 2000 's jaars (lid 2); onder bepaling, dat deze
schadeloosstelling voor den tijd der zitting niet zou genoten
worden door hen, die de geheele zitting afwezig bleven
(lid 3).
De vergoeding der reiskosten behoeft volgens deze redactie niet telkens gekweten te worden, wanneer de vergadering tot nadere bijeenroeping uiteengaat, zooals uit
het voorschrift der Grondwet van 1815 volgde, maar slechts
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eenmaal 's jaars 1 ). Tijdelijke verwijdering uit de Residentie
— dus oordeelde men — geschiedt in het belang der bijzondere personen, niet in dat van den Staat, en de kosten,
daaruit voortvloeiende, behoeven daarom niet door dezen
te worden voldaan.
De vroegere schadeloosstelling werd naar deze herziene
bepaling met f 500 verminderd, en gebracht op f 2000;
de helft dus van het bedrag door de Staatsregeling van
1798 bepaald.
Men moest in alles de zuinigheid betrachten. Daar nu
het aantal leden in 1848 werd bepaald op één voor elke
45000 inwoners en derhalve eenigszins zou stijgen (in 1850
tot 68), achtte de regeering eene lagere schadeloosstelling
noodig. „Zonder deze vermindering zouden de kosten voor
dat deel der Vertegenwoordiging worden vergroot," 2) zoo
lichtte zij het voorstel toe. Zoodoende werd zelfs nog
eene besparing van f 1500 verkregen, terwijl door de
wijziging van de regeling der schadeloosstelling voor
de Eerste Kamer bovendien nog de f 3000 voor elk lid
dezer Kamer grootendeels vervielen.
Terwijl de vorige redactie maandelijksche betaling voorschreef, wilde dit artikel „blijkbaar eene schadeloosstelling
voor het geheele parlementaire jaar in ééns geven, en ontzegt die, te regt, aan leden, die de geheele zitting
afwezig bleven, geheel." 3)
Echter is ook na de herziening van '48 de maandelijksche
uitkeering in gebruik gebleven. „Hiervan is het gevolg,
dat, wanneer een lid bij het begin der zitting ziek of
1)

BUYS, t.

a. p., dl. I, bl, 464, 465. .

2) Handd. der Tweede Kamer, 1847-1848, bl. 344.
3) HEEMSKERK, De praktijk onzer Grondwet, di. I, bl. 142.
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uitlandig is, hij niets ontvangt, tot dat hij ter vergadering komt.
„Eenmaal gecompareerd zijnde, ontvangt hij de verschenen maandgelden, en vervolgens die van iedere
maand tot de volgende zitting." ') De maand September
wordt gesplitst en bij dagen gerekend.
Als doel der toelage van de leden der Tweede Kamer
wordt thans niet meer genoemd vergoeding van verblijfkosten, maar algemeen cer r dere schadeloosstelling.
wijst er op, dat het verschil in redactie dit
voordeel biedt, dat alle twijfel weggenomen werd, of de
afgevaardigden, inwoners der residentie, wel op de schadeloosstelling aanspraak hadden.
Aan critiek op de wijziging in 1848 heeft het niet ontbroken. Door meerdere schrijvers is gelaakt, dat zij, die
wonen ter plaatse waar de Staten-Generaal vergaderen,
bevoorrecht waren boven degenen die, elders woonachtig,
hun bedrijf en huis moesten verlaten om zich voor den
tijd der zitting te 's-Gravenhage te vestigen.
Reeds in zijn Bijdrage had THORBECKE op deze ongelijkheid de aandacht gevestigd. „Voor de laatsten is niets
dan vergoeding van schade wat voor de eersten, althans
grootendeels, zuiver inkomen is." N)
THORBECKE

BUYS wijst er op, dat in het stelsel van 1848 voor de
leden der Tweede Kamer „een, blijkens de opgedane ervaring vrij gevoelige, prikkel opgesloten (lag) om zoo
mogelijk hunne woonplaats naar 's Gravenhage over te

1) T. a. p.
2) Bijdrage tot de herziening eter Grondwet ('s Gravenhage, uitg.
van 1907), bl. 51.
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brengen." 1) Wegnemen van dien prikkel acht hij het
bewijzen van een wezenlijken dienst aan de publieke
zaak. „Hoe meer de afgevaardigden over het geheele land
verspreid leven, hoe beter zij op de hoogte blijven van
de behoeften en denkbeelden des volks en hoe zuiverder
de vertegenwoordiging zal kunnen zijn."
Hij meent, dat zonder onbillijkheid voor de leden in
den Haag woonachtig „de schadevergoeding op de helft
(zou) kunnen worden teruggebracht," enz..
gaf in overweging, „of de som voor de
ingezetenen der residentie niet b.v. tot een derde moet
worden beperkt."
THORBECKE

HEEMSKERK acht de bevoorrechting „niet boven bedenking" verheven 2).
En Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND 3) zoekt van
het onbevredigende der huidige regeling „de schuld bij den
grondwetgever van 1848." Dat de Grondwet van 1815
niet van eene „schadeloosstelling", maar van eene „toelage
tot goedmaking der verblijfkosten" sprak, en allen leden
een gelijk bedrag toekende, acht hij „alleszins redelijk."
De Kamer vergaderde beurtelings te 's-Gravenhage en te
Brussel ; dus ieder lid had op zijn tijd verblijfkosten te
maken. Hij wijst er op, dat men er in 1848 anders voor
stond. „Het vaste bedrag bleef, maar het werd nu een
anomalie, aangezien het werd gegeven als „verdere schadeloosstelling" zonder dat uitdrukkelijk werd gezegd

1) T. a. p., dl. I, bl. 465.
2) T. a. p., bl. 143.
3) De schadeloosstelling van de leden der Tweede Kamer in De
Gids van Juli 1908, bl. 136.
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waarvoor, maar terwijl reeds aanstonds vaststond, dat de
schade, ook al kwamen als zoodanig alleen de verblijfkosten in aanmerking, voor de verschillende leden merkelijk moest uiteenloopen." En zoo kwam men — aldus
Mr. BEELAERTS VAN BLOKLAND - n op het verkeerde
spoor." 1)
Ook heeft bedenkingen van velerlei zijden uitgelokt de
bepaling in het laatste lid van art. 85 : „Deze schadeloosstelling wordt, voor den tijd der zitting, niet genoten
door hen, die gedurende de geheele zitting afwezig bleven."
HEEMSKERK gispt het, dat de schadeloosstelling verdiend
wordt „door slechts éénmaal in eenjaar te compareren." enz. °)
THORBECKE waarschuwt reeds in zijn Bijdrage: „Volgens
de laatste alinea van art. 84 zal het lid, dat gedurende
eene geheele zitting b.v. van zes maanden afwezig bleef,
evenwel f 1000 schadeloosstelling genieten." Volgens hem
behoort hij „niets te ontvangen." 3)
En aan BUYS, er op wijzend, dat „voor den tijd der
zitting" zeggen wil, voor zooveel maanden als de zitting
duurde, zoodat, werd de zitting bijv. na een half jaar
gesloten, de hier bedoelde leden f 1000 ontvangen, ontlokt
dit dezen uitroep : „Een zonderlinge regeling inderdaad."
Immers heeft men hier", — zoo gaat hij voort — „zoo als
„
de Grondwet zegt, enkel met eene schadeloosstelling te
doen, dan moest deze niet gedeeltelijk, maar in haar
geheel onthouden worden aan hen die geenerlei schade
leden." 4)
1) T. a. p., bl. 136.
2) T. a. p., bl. 143.
3) Bl. 52.
4) T. a. p., dl. I, bl. 466.
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De Staatscommissie van 1883 bleek niet doof te zijn
voor de ingediende bezwaren en wilde eene belangrijke
wijziging invoeren. Artikel 91 van haar ontwerp luidde
als volgt : ,De leden genieten reis- en verblijfkosten volgens
de wet, benevens eene toelage van f 1000 's jaars.
„Deze toelage wordt, voor den tijd der zitting, niet genoten
door hen, die gedurende de geheele zitting afwezig
bleven." Het voorstel lichtte zij op de volgende wijze toe :
„Terwijl naar art. 85 der Grondwet de leden der Tweede
Kamer, die te 's-Gravenhage wonen, de daar genoemde
schadeloosstelling ontvangen, zonder dat de waarneming
van hun lidmaatschap verblijfkosten met zich brengt,
genieten zij, die elders gevestigd zijn, slechts dezelfde
som, ofschoon hun tijdelijk verblijf in de Residentie vrij
aanzienlijke uitgave vordert. Daarenboven wordt hun slechts
eenmaal voor elke zitting vergoeding van reiskosten toegekend, hoe dikwijls de Kamer ook op reces moge uiteengaan.
„Behalve andere ongewenschte gevolgen, die wellicht
uit deze regeling kunnen voortvloeien, bevordert zij dat
de leden zich te 's-Gravenhage vestigen en dat personen,
die elders wonen, zich voor het lidmaatschap niet beschikbaar stellen. Deze beide omstandigheden zijn voor de
samenstelling • eener Volksvertegenwoordiging, die met
de denkbeelden en behoeften van het geheele volk en
al zijne onderdeelen bekend behoort te zijn, niet wenschelijk te achten.
„Daarom verdient het aanbeveling, dat de leden der
Tweede Kamer, op denzelfden voet als thans reeds geldt
voor die der Eerste, vergoeding èn van reis- èn van verblijfkosten genieten volgens de wet. Als schadeloosstelling
uit anderen hoofde kan voorts aan alle leden eene jaar6
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lijksche toelage van f 1000 worden toegekend. Dit bedrag
wordt niet hooger gesteld ten einde de uitgaven niet te
zeer te doen stijgen." 1)
De Regeering evenwel liet al deze opmerkingen onaangeroerd en in haar ontwerp het artikel geene wijziging
ondergaan.
BUYS acht het niet waarschijnlijk, dat hare meening
geheel zoude afwijken van die der Staatscommissie ; niet
alleen omdat de juistheid van bovenstaande critiek in het
oog springt, maar ook omdat Mr. HEEMSKERK zelf in zijn
Praktijk onzer Grondwet vroeger reeds vele en ernstige
bedenkingen tegen de bestaande regeling had aangevoerd.
„Vermoedelijk begreep echter de Regeering dat, zou hier
verandering komen, de Kamer zelve het initiatief behoorde
te nemen." 2)
De Kamer gevoelde hiertoe echter weinig roeping. Wel
gaven, volgens het Voorloopig Verslag, verscheidene leden
in beginsel de voorkeur aan de wijze van regeling door
de Staatscommissie voorgesteld, al zou het naar hun oordeel niet gemakkelijk zijn, bij de wetpractische voorschriften
omtrent de reis- en verblijfkosten vast te stellen. Een onoverkomelijk bezwaar achtten zij hierin evenwel niet gelegen.
De bestaande regeling werd onbillijk geacht tegenover
de leden, die niet te 's-Gravenhage wonen, en men vond
het verkeerd, de waarneming van het lidmaatschap der
Kamer door elders wonenden te bemoeilijken. „In elk
geval" — zoo vervolgt het V. V. -- „kon, indien men het
artikel overigens onveranderd wilde laten, de vergoeding
1) Handelingen over de herziening der Grondwet, uitg. door

Mr. A. R. ARN'TZENIL'S, dl. I, W. 23.
2) T. a. p., dl. III, bl. 179.
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der reiskosten, eens heen en terug voor elke zitting, gerustelijk vervallen ; deze vergoeding was een moeilijk te
veranderen anachronisme." 1) Ook werd nog op het bezwaar
gewezen, dat de leden der Kamer wegens het bijwonen
van commissiën, wanneer de Kamer tot nadere bij eenroeping
is gescheiden, geenerlei vergoeding genieten, hetgeen wel
het geval is met de leden der Eerste Kamer.
Door sommige leden werd de wenschelijkheid geuit,
dat aan de leden kosteloos vervoer langs de spoorwegen
werd toegekend, teneinde hun de gelegenheid tot plaatselijk
onderzoek van bestaande toestanden te vergemakkelijken.
Bij deze betuigingen van instemming en uitingen van
verlangens, welke geen tegenspraak vonden, bleef het
evenwel.
In de M. v. A. zeide de Regeering, dat de beschouwingen
in het V. V. haar geene aanleiding gaven om eene wijziging
van het artikel voor te stellen.
Dat de leden geen bijzondere vergoeding genoten wegens
het bijwonen van commissiën, werd „met het bestaande
stelsel in overeenstemming" geacht.
Naar aanleiding van den aandrang naar vrij spoorwegvervoer, bevatte de M. v. A. deze zinsnede : „Niemand zal,
naar de meening der Regeering, verlangen, dat de Grondwet
aan de leden kosteloos vervoer langs de spoorwegen
verzekere." 2)
Toch zou het artikel niet onveranderd blijven ; want
tijdens de beraadslagingen in de Tweede Kamer werd door
de Heeren VAN HOUTEN, VAN KERKWIJK en SCHAEPMAN
voorgesteld in de derde zinsnede te bepalen, dat de leden,
1) ARNTZENIUS,
2)

t. a. p., dl. II,

bl. 352.
bl. 55.

ARNTZENIUS, t, a. p., dl. III,
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die het ambt van minister bekleeden, niet deelen zouden
in de hier bepaalde schadeloosstelling.
Mr. VAN HOUTEN noemde het in zijne toelichting onbillijk,
schadeloosstelling toe te kennen aan hen, die juist om
het ambt, dat zij vervullen, voortdurend in en om het
Parlement behooren te zijn. De Regeering vond het voorstel wel niet heel gewichtig, doch verzette er zich niet
tegen en liet de beslissing over aan de Kamer, die het
met 50 tegen 17 stemmen aannam 1).
De leden der Eerste Kamer, die krachtens de Grondwet
van 1815 (1840) voor reis- en verblijfkosten 's jaarlijks
eene som van f 3000 ontvingen, genieten sinds 1848
n reis- en verblijfkosten volgens de wet." Aangezien zij
,,door hunne belastingplichtigheid blijken tot de meest
gegoeden te behooren," meende de Regeering, dat bij hen
met bloote schadeloosstelling kon worden volstaan N).
Aan dit voorschrift, evenals aan dat van Art. 89, lste
lid, waarin regeling bij de wet bevolen wordt van de
reiskostenvergoeding der Tweede Kamerleden, is laatstelijk
uitvoering gegeven door de wet van 4 Mei 1889, St.bl.
No. 46. Daarbij is bepaald, dat de leden der Eerste en
die der Tweede Kamer vergoeding ontvangen voor de
gemaakte reiskosten voor eene plaats lste klasse in de
openbare vervoermiddelen, benevens voor het betaalde
voor liet vervoer van reisbenoodigdheden en voor het gebruik van bijzondere vervoermiddelen. Voor kosten van
verblijf genieten de leden der Eerste Kamer, die buiten
de residentie wonen, f 10 per dag.
BUYS heeft tegen vergoeding van reis- en verblijfkosten
1) Zie ARNTZEXIL'S, t. a. p., dl. II, bi. 575-577.
2) llandd. der Tweede Kamer, 1847/48, bl. 344.
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aan de leden der Eerste Kamer minder bezwaar dan tegen
de vaste bijdrage van f 3000 van vroeger. Toch vindt hij,
dat men ook nu nog met THORBECKE vragen mag : of het
passend is, dat zij die p onder de aanzienlijksten van den
lande behooren, als leden van de Eerste Kamer nog eene
betaling, onder welk deksel ook, genieten ?"
Zoo eenige betrekking, dan behoorde, volgens hem, deze
een zuiver eere-ambt te zijn 1).
*

*

*

Zoo bracht dan ook de laatste herziening geene bevrediging en het is verstaanbaar, dat na 1887 het vraagstuk
der schadeloosstelling aan de orde bleef. Te meer, daar
de gebreken der huidige regeling, welke in hoofdzaak is
gebleven, zooals zij in 1815 werd vastgesteld, zich sterker
gevoelen doen, „naar mate 1815 verder achter ons ligt
en de toestanden meer van de toenmalige verschillen." 2)
De thans aan de leden door de Grondwet verzekerde
vergoeding van reiskosten eens, heen en terug, voor elke
zitting -- dus in den regel éénmaal 's jaars -- kan, volgens Mr. BEELAERTS VAN BLOKLAND, moeilijk anders dan
een parodie worden genoemd.
„De onderstelling, dat de leden gedurende de zitting
steeds in de Residentie verblijf houden, paste in een tijd
toen de bepaling, dat de gewone jaarlijksche zitting ten
minste twintig dagen duurt, geen glimlach wekte ; enz.."
Nu de zitting het grootste gedeelte van het jaar bijeen
is en het verkeer tusschen de verschillende deelera
1) T. a. p., dl. I, bl. 468; zie ook THORBECKE,
2e dr., dl. I, bl. 250.
2)

Aanteekening

Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND, t. a. p., bl. 126.

enz.,
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des lands zooveel gemakkelijker is geworden, heeft —
naar hij voortgaat — die onderstelling alleen het practisch
gevolg, dat de leden, die niet in den Haag wonen, hunne
reiskosten, op ééne enkele uitzondering na, zelf te betalen
hebben.
Mr. VERKOUTEREN meent, dat men thans door neene
juridische spitsvondigheid" tot de conclusie komt, dat de
zitting een heel jaar duurt, zoodat wie elken dag heen
en weer reist, per jaar toch slechts voor ééne reis vergoeding ontvangt. Hij betwijfelt, „of men in eenig ander land
ter wereld zulk eene kleingeestigheid dulden zou." 1)
Ook is voor den tegenwoordigen tijd de „verdere schadeloosstelling" van f 2000 „te karig" genoemd, wijl de
parlementaire werkzaamheden heel wat meer omvangrijk
zijn dan destijds en zij voor tal van personen, die men
gaarne eene plaats in de Kamer zou zien innemen, een
beletsel vormt. Candidatenschaarschte zou hiervan het
gevolg zijn. Meerderen zouden tot het inzicht komen, „dat
het bijna ondoenlijk wordt bij een reeds door hen bekleede
functie het Kamerlidmaatschap waar te nemen."
De Handelingen, welke elk jaar in omvang toenemen,
zouden aantoonen, ,., dat men Of geen Kamerlid worden
moet, Of er van leven moet." Grondwetsherziening nu
zou ook in dit opzicht gunstig kunnen werken.
Door verhooging van schadeloosstelling zou men bereiken, dat „een geheele categorie van personen, die nu zich
op een afstand moeten houden, mee konden dingen." N)
Bij de behandeling der begrooting leverde in de laatste
1)
2)

Mr. H. VERKOUTEREN, Grond wets'herzieni?ag (1912), bl. 25.
Standaard van 4 Juni 1913, die zelfs het bedrag

Zoo o. a. De

wil zien opgevoerd tot f 3500.—.
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twintig jaar schier telkenmale art. 89 stof tot bespreking.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat door de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 23 October
1905, „tot het onderzoek der vraag welke andere wijzigingen dan die van de artikelen 80, 127 en 143, nog in
de Grondwet moeten worden aangebracht," ook een voorstel
tot wijziging van art. 89 der Grondwet is gedaan 1).
Reeds in zijne rede tot installatie der Grondwetscommissie had Minister RINK den wensch der Regeering
kenbaar gemaakt, ook ten aanzien van „de schadeloosstelling van de leden der Staten-Generaal" advies te mogen
ontvangen.
Deze Commissie dan stelde voor, het eerste lid van art.
89 in dier voege te wijzigen, dat de leden — in plaats
van, zooals tot dusver, eens voor elke zitting — tenzij zij
afwezig blij ven, voor elke week of gedeelte van een week,
waarin de Kamer vergadert, alsmede voor het bijwonen
van commissievergaderingen in weken, waarin de Kamer
niet vergadert, vergoeding ontvangen voor reiskosten,
eens heen en terug, volgens regels bij de wet te stellen.
Voor de Eerste Kamer gaf zij dezelfde regeling van
reiskostenvergoeding in overweging. In haar verslag aan
de Koningin zeide zij, dat de steeds langere duur der
zitting, in verband met de enkele vergoeding van ééne
reis heen en terug, gaandeweg voor hen, die niet in
's Gravenhage wonen, de onkosten, aan het lidmaatschap
der Kamer verbonden, hooger maakt en op deze wijze
eene premie op het wonen in den Haag gesteld wordt.
Derhalve achtte zij wijziging wenschelijk, doch zij vond
1)

Het Verslag der Staatscommissie verscheen 20 December 1906.
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het voldoende, dat de Grondwet de hoofdregelen aanwees,
welke door de wet zouden kunnen worden uitgewerkt.
..De voorgestelde bepaling berust," -- aldus de Commissie
— ,,evenals het tegenwoordige voorschrift, op het beginsel,
dat noodzakelijke reizen moeten worden vergoed, doch
het bestaande voorschrift gaat van de onderstelling uit,
dat de leden gedurende de geheele zitting in de residentie
blijven."
Dat deze voorstellen algemeens toejuiching vonden, kan
ook nu niet worden beweerd.
Zoo wees o. a. Jhr. Mr. BEELAERTS VAN BLOKLAND in
het bovengenoemde Gids-artikel er op, dat „het voorstel
der Staatscommissie moeilijk bevredigen (kan)." Hij verwijt
der Staatscommissie, dat zij aan het transigeeren is gegaan.
„ Zij was bereid de noodzakelijkheid te erkennen, dat
leden eenmaal per week huiswaarts keeres, maar heeft
geen termen kunnen vinden om ook de kosten te vergoeden van hen, die, op betrekkelijk korten afstand van
den Haag wonende, voor het bijwonen van de vergaderingen dagelijks heen en weder reizen.
„Een te Leiden of Rotterdam wonend lid, die eiken
dag ter vergadering naar den Haag gaat, zou slechts voor
één dag per week de kosten van die reis vergoed krijgen." Hierin nu valt volgens genoemden Schrijver moeilijk
iets anders dan eene inconsequentie te zien. „Eerre verklaring is in het verslag der Staatscommissie niet te lezen."
Daarbij komt, dat de Haagsche Kamerleden als tot dusver hunne f 2000 „verdere schadeloosstelling" genieten,
terwijl hunne medeafgevaardigden uit andere plaatsen
ook nu nog een min of meer belangrijk deel van die som
aan hunne reizen naar en het verblijf in de Residentie
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moeten blijven besteden. „De bestaande ongelijkheid
wordt eenigszins verminderd ; zij wordt geenszins opgeheven ....", dus vat hij zijn bezwaren samen 1).
Ook in Vragen des Tijds werd aan de voorgestelde
herziening door den Heer J. A. VAN GILSE 2) aandacht gewijd. Deze meent, dat de wenschelijkheid eener wijziging
misschien klemmender betoogd ware, indien de Commissie
allereerst gewezen had op de volgende zinsnede, welke aan
alle leden dezelfde » verdere schadeloosstelling" ten bedrage

van f 2000 toelegt. Ook zou het naar het oordeel van den Heer
VAN GILSE geenszins geschaad hebben, als zij de redenen
had ontvouwd, waarom de door haar voorgestelde wijziging,
welke zich bepaalt tot eene vergoeding der kosten van
de noodzakelijke reizen, haar „voldoende schijnt", zooals
de Commissie zeide.
Hem komt deze wijziging geheel onvoldoende voor,
omdat zij slechts in zeer geringe mate tegemoet komt aan
het ook door haar erkende bezwaar, dat de groote meerderheid der leden van de Tweede Kamer, die in de residentie
wonen, daardoor elke voeling mist met het maatschappelijk- en volksleven in de overige deelera van het land.
„Voor een deel ware dit op te heffen", naar hij voortgaat,
„door aan de leden der Kamer vrij reizen te verleenen
op de spoorwegen, teneinde hen in staat te stellen persoonlijk kennis te nemen van plaatselijke toestanden en
omstandigheden, waarvan het van belang is althans eenigszins op de hoogte te zijn, als straks hunne uit te brengen
stem daarop van invloed kan zijn. Maar nog afgezien van
de moeilijkheid van zulk eene regeling, waar in ons land
1)

T. a. p., bl. 127/128.

2) Grondwetsherziening

in

Vragen des Tijds, 1907, dl. II, bl. 249/250.
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de exploitatie der spoorwegen nog in de hand van particulieren is, zou daardoor toch niet worden weggenomen de
premie om zich in de residentie te vestigen, welke gelegen
is in de noodzakelijkheid voor hen, die één of anderhalf
uur sporens van den Haag wonen, om zich aldaar voor
den duur der zitting een vast verblijf te verzekeren."
Ook de Regeering achtte de oplossing der Staatscommissie
niet bevredigend. In haar voorstel tot „verandering in het
ITid e en IVde Hoofdstuk en in de Addit. artikelen der
Grondwet aan de Tweede Kamer der Staten Generaal
aangeboden den 11den October 1907", nam zij de regeling
der Staatscommissie niet over, maar stelde zij op het
voetspoor van de Staatscommissie van 1883 eene wijziging
van art. 89 voor, waarbij den wetgever vrijheid wordt gelaten,
den leden van de Tweede Kamer, op denzelfden voet als
aan de leden van de Eerste Kamer, volledige vergoeding
te verleenen zoowel voor reis- als voor verblijfkosten.
Toen evenwel het Ministerie-DE MEESTER viel en plaats
maakte voor het Ministerie-HEEMSKERK, werd dit Regeeringsvoorstel ingetrokken en geraakte de Grondwetsherziening
voorloopig van de baan. Weldra evenwel kwam de zaak
weder aan de orde, want, nadat bij besluit van 24 Maart 1910,
No. 16, eene Staatscommissie ingesteld was, aan welke
werd opgedragen, „de vraag te onderzoeken welke wijzigingen in de Grondwet behooren te worden aangebracht
en de voorstellen te doen, welke zij noodig zou achten",
verscheen haar verslag aan de Koningin den l5den Mei 1912.
De Commissie stelde voor, art. 89 der Grondwet aldus
te lezen: „De leden ontvangen, voor het bijwonen van de
vergaderingen der Kamer of van hare commissiën, vergoeding van reiskosten volgens regels bij de wet te stellen.
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„Als schadeloosstelling wordt hun toegelegd eene som van
f 2500 's jaars.
„Deze schadeloosstelling wordt, voor den tijd der zitting,
niet genoten door de leden die gedurende de geheele zitting
afwezig bleven."
Gelijk de vorige Commissie, laakte zij het in hare toelichting, dat door de bestaande regeling n eene door niets gewettigde premie" gesteld wordt op het wonen te 's-Gravenhage, maar
terwijl gene de bestaande ongelijkheid slechts verminderde,
wilde deze haar blijkbaar opheffen door voor het bijwonen
van alle vergaderingen, zoowel van de volle Kamer als van
de commissiën, vergoeding van reiskosten toe te kennen.
Haar hoofdbezwaar evenwel is nieuw en in vorige ontwerpen nog niet genoemd. Zij acht de tegenwoordige
schadeloosstelling te laag en stelt derhalve verhooging met
f 500 voor. „Deze verhooging is wel is waar bescheiden,"
zegt het verslag, „doch houdt eenerzijds rekening met de
noodzakelijkheid van vermeerdering en doet anderzijds de
schadeloosstelling niet stijgen tot een bedrag dat het verkrijgen of behouden van het lidmaatschap een geldelijk
belang van niet al te groote beteekenis maakt."
De soberheid, waarmede hier de verhooging met f 500
toegelicht wordt, is treffend; te meer, daar de Commissie
zelve niet blind bleek te zijn voor het gevaar, dat aan
den parlementairen zetel geldelijk belang van te groote
beteekenis verbonden zij.
Ook de Regeering, die op 5 Februari 1913 haar ontwerpGrondwet bij de Staten-Generaal indiende, doet deze zaak
zeer kort af; en dat, terwijl men van haar breedere motiveering verwachten zou, wijl zij nog verder gaat dan de
Staatscommissie.
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Thans heet het, „dat, de onevenredige vermeerdering van
werkzaamheden in aanmerking genomen, eene schadeloosstelling van f 3000 stellig niet te hoog is." 1)
Voorts bepaalt zij voor den voorzitter der Tweede Kamer
eene schadeloosstelling van f 8000, eene bijzondere bevoordeeling, welke, gelijk wij zagen, ook DON KER CURTIUS in
1840 had willen invoeren.
De der le verrassing in dit ontwerp is deze bepaling:
„Zij genieten na hunne aftreding pensioen volgens regels
door de wet te stellen." Nog grooter verrassing evenwel
is gelegen in de toelichting: „Ook meent de Regeering
dat na aftreding billijhheidshalre aanspraak op pensioen
bestaat." 1) Soberder toelichting dan deze, welke met één
woord volstaat, is wel niet denkbaar. Nog in 1909, toen in
het V. V. op hoofdstuk II der Staatsbegrooting op toekenning
van pensioen aan Kamerleden aangedrongen was, had de
toenmalige Regeering de wenschelijkheid van pensionneering in het midden gelaten. Nu deze Regeering de kwestie
aanhangig maakte, ware breedere bespreking niet overbodig geweest.
De weinige aandacht, welke na publicatie van het Regeeringsontwerp aan deze punten gewijd is, vindt wellicht
hare verklaring in het tijdstip van indiening, toen de op
handen zijnde generale verkiezingen voor de Tweede
Kamer de Grondwetsherziening op den achtergrond
schoven.
Wel werd nog in het V. V. der Eerste Kamer.op hoofdstuk II der Staatsbegrooting voor 1914, naar aanleiding
van de plannen tot Grondwetsherziening van het inmiddels
1)

De cursiveering is van ons.

93
opgetreden nieuwe Kabinet 1), de verhooging der schadeloosstelling tot f 2500, gelijk dit door de laatste Staatscommissie voorgesteld was, onvoldoende geacht en instemming
betuigd met wat het vorige Ministerie had gezegd, dat eene
schadeloosstelling van f 3000 stellig niet te hoog was.
Ook werd in dit V. V. toekenning van eene bijzondere
vergoeding aan den voorzitter en van pensioen aan de
leden der Kamer bepleit.
De Regeering zeide in haar M. v. A., dat het een punt
van overweging bij haar zou uitmaken, of bij de aanstaaande
Grondwetsherziening een voorstel tot wijziging van art.
89 zou worden gedaan.
Blijkens hare in November 1915 ingediende voorstellen
heeft zij wijziging van art. 89 niet noodig geoordeeld,
zoodat voorshands weinig uitzicht op verandering der
tegenwoordige regeling bestaat.
Ons historisch overzicht zou hiermee gevoegelijk als
voltooid kunnen worden beschouwd, ware het niet, dat
nog één punt opzettelijke vermelding en korte historische
behandeling verdiende, zoowel om het belang der kwestie,
als om bij de vermelding van de voordeelen, welke de
Kamerleden ontvangen, zoo volledig mogelijk te zijn.
De geschiedenis der gratis-spoorwegkaarten voor de
leden der Tweede Kamer wordt bedoeld.
Reeds is opgemerkt, dat bij de herziening van 1887 de
begeerte naar vrij spoorwegvervoer werd kenbaar gemaakt.
Bij de beraadslagingen over de Staatsbegrooting, welke
zoo herhaaldelijk de gelegenheid boden, art. 89 ter sprake
te brengen, bleek daarna telkens weer van de belustheid
1)

Dit trok de voorstellen van het Ministerie-HEEMSKERK in.
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op vrij reizen. Het onbevredigende der tegenwoordige
regeling en het gewenschte, zich door vrij vervoer gemakkelijker van allerlei toestanden op de hoogte te stellen,
is het telkens herhaalde thema.
En ook spreekt de Minister telkens weer van onoverkomelijke bezwaren, waartegen inwilliging van het verzoek
afstuit.
Als o. a. in het V. V. der Tweede Kamer betreffende
hoofdstuk II der Staatsbegrooting in 1898 sommige leden
den Minister verzoeken, in overleg te treden met de beide
spoorwegmaatschappijen, om, waar bij de in 1890 met
deze maatschappijen gesloten overeenkomst geen kosteloos
vervoer voor de leden der Kamer bedongen was, alsnog
te pogen hierin te voorzien, dan zegt de Minister van
Financiën, Mr. PIERSON, in zijne M. v. A. : ,Daargelaten
of het beding van vrij vervoer op de spoorwegen voor
de leden der Tweede Kamer wel te rijmen ware met art.
89 der Grondwet, zou het, naar de meening van den
ondergeteekende, niet zonder bedenking zijn, nu bij de
spoorwegovereenkomsten van 1890 zoodanig beding niet
is gemaakt, tot de spoorwegmaatschappijen het verzoek te
richten, den bedoelden vrijdom, onverplicht te verleenen." 1)
Breeder werd de zaak besproken na ar a an leiding van
de Staatsbegrooting voor 1902, toen de heer HELSDINGEN
haar in de Kamer ter sprake bracht.
Zoowel in de M. v. A. op het V. V. der Tweede Kamer
betrekkelijk hoofdstuk II, als in de Kamer bij zijne beantwoording aan den heer HELSDINGEN, sloot de toenmalige M inister v an Financiën, Mr. HARTE VAN TECKLEN1)

Handd. v. d. 8.-G., 1897/'98, Bijlage A.
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BURG, zich bij zijn ambtsvoorganger, Mr. PIERSON, aan.
Zijn betoog kwam hierop neer, dat tegen bestrijding van
de financieele lasten, uit den maatregel tot invoering van
vrij vervoer voortvloeiende, uit 's Rijks schatkist, zich onbetwistbaar art. 89 der Grond wet verzette, en dat het
leggen van de financieele gevolgen van het verleenen
van vrij of goedkoop vervoer op de spoorwegmaatschappijen wel niet met de letter, maar » zeer zeker" met den
geest van het Grondwetsartikel in strijd zou zijn 1).
Daar de Minister hier zoo scherp mogelijk de grondwettigheid betwijfelt, treft wel bijzonder de aandacht, wat
blijkens het V. V. der Tweede Kamer betrekkelijk hoofdstuk IX der Staatsbegrooting voor 1903, dus één jaar later,
in de afdeelingen door sommige leden opgemerkt werd.
Bij hunnen wensch, „dat de Minister aan de beide groote
spoorwegmaatschappijen zou verzoeken aan de leden vrij
vervoer op hare lijnen toe te staan", daar het voor de
leden der Kamer vaak noodig was „een plaatselijk onderzoek in te stellen in verband met bij de Kamers aanhangige
wetsontwerpen," voegden zij de veronderstelling, „dat de
maatschappijen geen bezwaar zouden hebben zoodanig verzoek
in te willigen." 2)
In zijn M. v. A. vereenigde de Minister zich met de
zienswijze van die andere leden, die het in verband met
de verhouding tusschen den Staat en de maatschappijen
niet wenschelijk hadden geoordeeld, dat de Minister aan
haar een gunstbetoon zou verzoeken. Hierop volgt dan deze
zinsnede: „Niets belet trouwens de leden, die onderstelden
dat de Maatschappijen een verzoek om vrij vervoer ten
1) Handd. v. d. S.-G., 1901/'02, Bijlage A.
2) Cursiveering van ons.

96
behoeve van een speciaal onderzoek wel zouden inwilligen
hiervan, mocht zich weder een geval voordoen als waarvan in het V. V. sprake is, zelfstandig de proef te nemen.
Tusschenkomst der Regeering ware hiervoor onnoodig en
wellicht schadelijk." ')
Als eenige jaren later, in 1905, in V. V. en M. v. A.
betrekkelijk hoofdstuk II de vrijkaart weer opduikt en de
Minister verwijst naar de door de Regeering voorgenomen
Grondwetsherziening, welke de gelegenheid bieden zou
ten dezen eene bevredigende regeling te scheppen, brengt
straks, den ilden December, de heer VAN WICHEN de zaak
opnieuw in de Tweede Kamer op het tapijt. Nadat hij
eerst de schier tot vervelens toe herhaalde bezwaren
tegen de huidige regeling heeft ingebracht, acht hij het
„overigens ... in het algemeen belang ook nog zeer wenschelijk ..., dat de leden der Staten-Generaal in het algemeen vrij vervoer op de Spoorwegen hadden ten behoeve
van een onderzoek, een opname of bezichtiging, die zij in
hun qualiteit als zoodanig op eenigerlei plaats in het land
zouden meenen te moeten doen."')
Ook nu is het antwoord van den Minister van Financiën,
den heer DE MEESTER, teleurstellend, voorzoover deze getuigt, niet één middel te weten om aan den wensch van
den geachten afgevaardigde te voldoen, doch er is aansluiting aan wat in 1902 door den vorigen Minister van
Financiën is gezegd, als de Minister aldus voortgaat :
„tenzij wellicht dit, dat de spoorwegbesturen mochten
kunnen besluiten om zonder vergoeding aan de heeren
een vrijbiljet op hun lijnen toe te staan." Zelfs is de
1) Handd. v. d. S.-G.,
2) Handd. v. d. S.-G.,

1902/'03, Bijlage A.

1905/'06, II, bl. 559.
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Minister thans niet ongenegen om dat laatste denkbeeld
in overweging te nemen. En indien de spoorwegmaatschappijen mochten kunnen besluiten, zulk een vrijbiljet
toe te kennen, zoodat daaruit geen uitgaven voor den
Staat zouden voortvloeien, dan zou de geheele kwestie,
naar het oordeel van den Minister, in eene andere phase
komen.
Als om van zijne goedgezindheid blijk te geven, eindigt
de Minister het betoog, met nogmaals te zeggen, dat hij
het denkbeeld „gaarne" in overweging zal nemen.
Eigenaardig is, wat de Heer VAN WICHEN in zijn repliek
opmerkt. Hij dankt den Minister voor zijn antwoord en
voegt daaraan toe : „Vooral de laatste uitlating, dat de
spoorwegmaatschappijen wel bereid zullen zijn aan de
leden der Staten-Generaal een vrijbillet op de spoorwegen
te geven, deed mij veel genoegen."
Immers de Minister had de bereidwilligheid der spoorwegmaatschappijen slechts „verondersteld", zich blijkbaar aansluitende aan wat bij de behandeling der Staatsbegrooting
voor 1903 door meerdere leden der Tweede Kamer was
opgemerkt, die het eerst dergelijke veronderstelling geopperd hadden.
Het antwoord van den Heer VAN WICHEN geeft den schijn,
alsof den Minister de „eere" toekomt, niet slechts van
de veronderstelling, maar zelfs van de zekerheid omtrent
de bereidwilligheid der maatschappijen het eerst te hebben
gewaagd.
Intusschen schijnt thans inderdaad bij leden der Kamer
de veronderstelling voor zekerheid te hebben plaats gemaakt.
„Ik hoor ook hiernaast mij zeggen," aldus de heer VAN
WICHEN in zijn repliek, „dat de spoorwegmaatschappijen
7
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daartoe wel bereid zijn en ik wil dat dan ook aannemen."
De Minister mag evenwel de kastanjes uit het vuur
halen. Het zou toch kunnen zijn, „dat de leden op zich
zelf dit onderwerp te delicaat 1) vinden", en daarom geeft
de heer VAN WICHEN aan de Regeering in overweging,
„om het initiatief te nemen ten einde het daarheen te
leiden, dat het vrije vervoer der leden langs officieelen
weg werd toegestaan."
In de M. v. T. op hoofdstuk II der Staatsbegrooting voor
het volgende jaar, 1907, zegt de Regeering evenwel, dat
er bij nadere overweging gewichtige bezwaren bestaan om
van harentwege te bevorderen, dat de spoorwegondernemingen vrijwillig vrijkaarten ter beschikking van de leden
stellen.
„Volgens art. 18" — zoo gaat de M. v. T. voort — „van
de spoorwegovereenkomsten, d. d 21 Januari 1890 (Staatsblad No. 134), zijn de beide groote spoorwegmaatschappijen
verplicht personen en goederen in de bij de wet omschreven
gevallen vrij te vervoeren en bevoegd kosteloos vervoer
toe te staan ten behoeve van haar bestuur en haar personeel, zoomede in de gevallen, waarin zij dit in haar belang achten. Hieruit volgt, dat de Regeering, aandringende
op het verleenen van vrij vervoer van' leden der Tweede
Kamer, Of iets vragen zoude, dat de Maatschappijen,
krachtens de bij de wet goedgekeurde overeenkomsten
niet bevoegd zijn te doen, 6f zijdelings te kennen geven,
dat zij vrij vervoer van de leden der Kamer in het
belang van de Spoorwegmaatschappijen acht." Het eene
achtte de Regeering uit den aard der zaak buitengesloten,
het andere bedenkelijk. Tenslotte meende de Regeering
1)

Cursiveering van ons,
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zich van het doen van eenigen stap, als waarvan de overweging werd toegezegd, te moeten onthouden 1).
Bij de behandeling van hoofdstuk II der Staatsbegrooting
voor het jaar 1910 werd de zaak ten derden male in het
Parlement besproken, en aan de vrijkaart buitengewone
aandacht gewijd.
In het V. V. was ter sprake gebracht de zelfstandigheid
der leden. Het aannemen eener vrijkaart ,,zou geacht kunnen worden eene onbevangen beoordeeling van wetsontwerpen, welke voor de spoorwegmaatschappijen van belang
zijn, in den weg te staan." Hiertegenover was, blijkens
het V. V., aangevoerd, dat volgens n een bericht in de dagbladen de Minister van Binnenlandsche Zaken eene vrijkaart voor het reizen op de lijnen eener spoorwegmaatschappij heeft aangenomen." Hierop nu werd in de M. v.
A. gezegd, dat de Ministers n door het beleefde aanbod
eener vrijkaart niet van de hand te wijzen, metterdaad
getoond (hebben), dat zij hunne onbevangenheid van oordeel tegenover de spoorwegmaatschappijen hierdoor in
geenen deele bedreigd achten."
,Dat de Ministers, waar het leden der Kamer geldt, een
zelfde standpunt innemen, spreekt van zelf." 2)
Naar aanleiding van deze laatste zinsneden werd de
vrijkaart, na eerst bij de algemeene beschouwingen over
hoofdstuk I besproken te zijn, bij de discussiën over hoofdstuk II der begrooting uitvoerig behandeld.
Eerst werd door den Heer DE SAVORNIN LOHMAN een
krachtig protest tegen het aannemen eener vrijkaart van
de spoorwegmaatschappijen door de Kamerleden geuit.
1) Handd. v. d. S.-G., 1906/'07, Bijlage A.
2) Handd. v. d. S.-G., 1909,'10, Bijlage A.
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Hij zeide o.a. : „Ik meen, dat de leden der Tweede
Kamer zich niet moeten laten betalen door menschen die
zij zelf te controleeren hebben." 1)
Tusschen het aannemen eener vrijkaart door den Minister
en hetzelfde door het Kamerlid zag hij een groot verschil.
„Voor den Minister is deze niet anders dan eene faciliteit;
hij behoeft dan niet meer te declareeren ..." „Voor den
Minister kan er ... absoluut geen sprake van zijn, dat het
ontvangen van een vrijkaart is het behalen van een
voordeel."
Niet minder felle tegenstand werd door den Heer DE
BEAUFORT geboden. In zijn beoordeeling van de vrijkaart
van den Minister wijkt hij van het gevoelen van Jhr. DE
SAVORNIN LOHMAN af. De Regeering moet volgens hein
zijn als de vrouw van CAESAR, die zelfs niet wilde, dat
te haren aanzien de mogelijkheid van verdachtmaking
kon bestaan. „En indien de Regeering" — zoo ging de
Heer DE BEAUFORT voort — „misschien dat voorbeeld
eenigszins paganistisch vindt, dan kan ik hem verwijzen
naar een uitspraak van den Apostel PAULUS, die in een
zijner brieven schrijft : „Onthoudt u zelfs van den schijn
des kwaads." "2)
In het antwoord der Regeering kan volgens hem niet
anders gezien worden, „dan eene aanmoediging tot de leden
der Kamer om, nu de Regeering die vrijkaarten heeft,
ook te trachten van de maatschappijen dergelijke vrijkaarten te krijgen."
Bedenkelijk acht hij het, indien de leden een dergelijk
aanbod aannemen zouden.
1) Hajadd. v. d. S.-G., 1909/10, II, bl. 493.
2) T. a. p., 1909/'10, II, bl. 528.
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„Er zijn honderd leden der Tweede Kamer en wanneer
men aan de leden der Tweede Kamer die vrij billetter
geeft, moet men ze ook aan de leden der Eerste Kamer
aanbieden ; dan worden het er dus 150. En men kan gerust
aannemen, dat ieder lid in een jaar minstens voor f 100
verreist; dat wordt dan een bedrag van f 15000.” De Heer
DE BEAUFORT kan niet begrijpen, dat de Directies eene
dergelijke bate zonder eenige reden dan die der hoffelijkheid
zullen wegwerpen en maakt de ondeugende opmerking,
dat, wanneer de aandeelhouders op hunne vergadering aan
de Directies der maatschappijen zullen vragen, wat hun
bewogen heeft, bij het schrale dividend eene dergelijke
opoffering zich te getroosten, hij zeer nieuwsgierig is te
hooren, „wat de directies daaromtrent te hunner verdediging
zullen te berde brengen."
Ook wijst hij er op, dat het niet alleen de reiskosten zijn,
waartoe zich deze vrijkaart uitstrekt ; want dat de Kamerleden daarmee tevens eene vermeerdering van de schadeloosstelling van f 2000 ontvangen.
„De leden der Kamer reizen toch niet alleen voor zaken,
die met de Kamerwerkzaamheden in verband staan, maar
ook voor hun eigen zaken en voor hun genoegen. Indien
zij nu vrijkaarten ontvangen, reizen zij ook in beide laatstgenoemde gevallen voor niets, zoodat men dat als niets
anders kan beschouwen dan als een toegift op de f 2000,
hun volgens de wet toegezegd." 1)
In denzelfden geest als deze afgevaardigde spraken de
Heeren MARCHANT en VAN NISPEN TOT SEVENAER.
Trots deze geargumenteerde protesten openbaarde zich
1)

T. a. p., 1909/'10, II,

bl. 529.
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eene toenemende belustheid op het vrijkaartje bij de voorstanders, die in de Heeren TROELSTRA, DUYMAER VAN
TWIST, ROODHUYZEN en VAN VLIJMEN hunne woordvoerders
vonden.
Hadden de tegenstanders gewezen op ,,het hooge belang"
dezer kwestie, de laatsten verschilden van hen in hunne
waardeering. Door den een werd gesproken van „eene
boetpredikatie over eene eenvoudige zaak" ') ; de ander
oordeelde dat men „van een wind een donderslag maakte." 2)
Hoofdzakelijk wezen zij op het belang voor hen, Hals
volksvertegenwoordigers gebruik te kunnen maken van
de publieke middelen van vervoer." 3) Op eene „dergelijke
beleefdheid" in te gaan, achtten zij geen bezwaar. „Wanneer de spoorwegmaatschappijen zulk een daad van courtoisie willen bewijzen," zoo betoogde men, „dan kan men
zich voorstellen, dat het in 's lands belang zou zijn, dat
de Kamerleden zich vrij door het geheele land kunnen
bewegen." 4)
Ook werd gezegd, dat men zich op het standpunt stellen kan, ,., dat dit niet alleen in 's lands belang zou zijn,
maar ook in het belang van de spoorwegmaatschappijen,
indien zij nieuwe werken willen ondernemen, dat de
Kamerleden ter plaatse kunnen gaan zien uit eigen oogen."
De heer LOHMAN qualificeerde deze opmerkingen als
„argumenten, die absoluut geen hout snijden." Wanneer
in 's lands belang allerlei gebouwen, plaatsen, enz. moeten
bezocht worden, behoorde, zijns inziens, het Rijk zulks te
1) Aldus de Heer ROODHUYZEN, t. a. p., 1909/'10, II, bl. 532.
2) Aldus de Heer SCHAPER, t. a. p., 1909/'10, II, bl. 534.
3) T. a. p., 1909/'10, II, bl. 535.
4) Vergelijk de rede van den Heer VAN VLIJMEN, t. a. p., 1909/10,
II, bl. 536.
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bekostigen. Doch of dit wel op den weg der Kamerleden
ligt, betwijfelt hij. „Sommige leden der Kamer mogen
zich beschouwen als controleurs van al wat in het land
gebeurt," hij beschouwt zijn werkkring als zoodanig niet.
„Wanneer de wet echter meent, dat wij daartoe verplicht
zijn, moet het Rijk dat betalen, maar dan moet dat niet
betaald worden door de maatschappijen, die wij mede te
controleeren hebben." 1)
De beantwoording van de verschillende sprekers door
Minister HEEMSKERK was in overeenstemming met wat in
de M. v. A. ten bescheid gegeven was. Met weinig woorden maakte hij zich van de zaak af. De ministerieele
vrijkaart beschouwde hij als eene hoffelijkheid, die de
maatschappijen aan het ambt bewijzen en in de personen
aan de dragers van het ambt. De vrijkaart voor de Kamerleden werd onaangeroerd gelaten 2).
Na deze weinig verkwikkelijke debatten, welke wel
n een der minst verheffende momenten uit de discussiën
bij de staatsbegrooting" 3) vormden, kon men, gelijk ook
in Vragen des Tijds 4) opgemerkt werd, denken, dat het
plan was opgegeven. Doch de voorstanders hebben niet
gerust en tenslotte is de zaak » beklonken". Ongeveer twee
derden van de leden der Tweede Kamer hebben aan de
spoorwegmaatschappijen eenen brief geschreven, waarvan
de juiste inhoud niet is bekend geworden, maar die deze
beteekenis moet hebben gehad, dat de onderteekenaars
te kennen gaven, eene vrijkaart, zoo die hun werd ge1) T. a. p., 1909/'10, II, bl. 537.
2) T. a. p., 1909/'10, II, bl. 538/39.
3) Mr. D. P. D. FABIUS, Vrij-reizen, in Studiën en Schetsen, op het
gebied van Staat en maatschappij, le serie, bl. 342.
4) Maart, 1914, bl. 67.
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zonden, te zullen in ontvangst nemen. De Directies hunnerzijds duidden het door hen ontvangen schrijven met
den naam ,,verzoek" aan.
Prof. FABIUS wees in Studiën en Schetsen enz.') op het
weinig gemakkelijke, in dezen licht te ontvangen. „Immers
zijn", zoo schreef hij, „nadat de HH. DUYMAER VAN TWIST,
HL GENHOLTZ en DE JONG de sluisdeuren geopend hadden,
bijna alle Kamerleden naar binnen gevaren." Voor de
weinigen, die de vrijkaarten geweigerd hebben, acht hij
het ter sprake brengen van deze zaak tegenover de overgroote meerderheid hunner medeleden, „wellicht eenigszins
moeielijk." 2)
Op hoofdstuk II der Staatsbegrooting voor het jaar 1916
is voor vergoeding van reiskosten voor de leden der Tweede
Kamer voor bet eerst het geringe bedrag van f 200 uitgetrokken, tegen f 1000 op vorige begrootingen.

§ S. Andere Staten in Europa.
In B e 1 g i i kende Art. 52 der Grondwet van Februari
1831 den leden van de Kamer van afgevaardigden, niet
te Brussel woonachtig, eene schadeloosstelling toe van
200 frs. voor elke maand zitting.
Het nieuwe artikel, zooals het na de herziening van
1893 luidt, kent allen afgevaardigden zonder onderscheid
van woonplaats eene jaarlijksche schadeloosstelling toe
van 4000 frs., benevens vrij vervoer op de Staats- en de
geconcessioneerde spoorwegen voor het traject tusschen
1) Het 1,.) ijkaartje, in Studiën eit Sehetseii enz., 6de serie, bi. 224.
2) T. a. p., 6de serie, bl. 225.
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hunne woonplaats en den zetel der vergadering (art. 50bis),
Hiertegenover staat, dat de leden van den Senaat niets
ontvangen, zelfs geen vrij spoorwegvervoer hebben, aangezien deze leden destijds wel rijk waren. Dit nu bleef
zoo bij de latere herziening, hoezeer voor de door de
provinciale raden gekozenen geen census geldt (art. 59,
56 bis ).
1) merkt op, dat de auteurs der Belgische Constitutie begrepen hebben het behoorlijke eener matige verORBAN

goeding; dat niets meer anti-democratisch is dan de functie
van afgevaardigde belangeloos te doen waarnemen. Maar dat
men zich wel gewacht heeft, zoo ver te gaan als in
Frankrijk, waar men het buitensporige cijfer van 9.000 frs.
nog niet hoog genoeg vond en op 15.000 frs. bracht.
In Denemarken kende de Staatsregeling van 5 Juni
1849 den leden van de door algemeen direct stemrecht
gekozen Folkething, gelijk ook den leden van de door
algemeen, maar getrapt stemrecht gekozen Landsthing,
even hooge schadeloosstelling toe. De Grondwet van 2
October 1855 kende verder den leden van den Rijksraad
eene jaarlijksche vergoeding toe van 500 kronen.
Heden ten dage 2} genieten de leden van den Rigsdag
(bestaande uit de Landsthing en de Folkething) 10 kronen
per dag van de opening (begin October) tot de sluiting,
die gewoonlijk 31 Maart plaats heeft.
Duurt de zitting langer, dan wordt voor dien langeren
duur, evenals voor buitengewone zittingen, 6 kronen per
1)

Le

droit

constitutionnel cle La Belgique (Luik, Parijs),

dl. II

(1908), bl. 458.
2) Grondwet van 28 Juli 1866, art. 33 en 39 ; art. 99 van de wet van
7 Febr. 1901; wet van 19 Dec. 1903.
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dag toegekend. De leden hebben het geheele jaar vrij vervoer 2 e klasse op de spoorwegen (le klasse bestaat alleen
voor de continentale lijnen) en le klasse voor vervoer
te water.
Ook hebben zij eerre vrije plaats in den koninklijken
schouwburg.
Van de vergoedingen mag geen afstand worden gedaan.
In Finland heersuhte tot het jaar 1906 eene regeling,
welke nog geheel het karakter droeg van de stndischen
Landtagsverf assungen. Volgens § 20 -van de regeling van
den Finlandschen Landdag, kreeg elke afgevaardigde (Landtagsnzann) schadeloosstelling en vergoeding van reiskosten,
welke werden opgebracht door de kiezers van het kiesdistrict. Een en ander werd vóór de verkiezing geregeld. Ten
aan+zien van de stedelijke afgevaardigden was het aan den
stedelijken magistraat, ten aanzien van de afgevaard i gd en
van den boerenstand aan den krono f ogdar opgedragen, de
benoodigde gelden bijeen te brengen. Voor de afgevaardigden van den geestelijken stand werd bij de samenkomst der
kiezers bij gelegenheid van de verkiezing, wat betreft de
kwestie der schadeloosstelling, eene overeenkomst getroffen.
Elke stand had op verzoek van de gekozen afgevaardigden
het bedrag der schadeloosstelling te bepalen. De gekozene,
die op den vastgestelden tijd niet op den Landdag verscheen, verloor het recht op eene schadeloosstelling voor
den tijd zijner afwezigheid, in geval de stand, waartoe hij
behoorde, na onderzoek zijner verontschuldigingen, het noodig oordeelde. Evenzoo geschiedde met den afgevaardigde,
die zonder geldige reden en zonder verlof van zijn stand de
zittingen verzuimde. Ook hadden de standen het recht, hun
afgevaardigden in zekere gevallen te veroordeelen tot hrA
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betalen eerier geldboete 1 ). Deze boetes vleiden in de Stan-

dekasse.
Eerst in 1906 `2 ) werd Bene regeling geschapen, welke
geschoeid is op de leest der moderne staatsopvatting.
De leden van den Landdag krijgen thans 1400 mark per
zitting; wanneer de Landdag evenwel binnen 90 dagen na
de opening der zitting weer uiteengaat, genieten zij een daggeld van 15 mark. Dit geschiedt ook, wanneer het lidmaatschap binnen dien tijd ophoudt en bij buitengewone zittingen. In het laatste geval mag de som van 400 mark niet
overschreden warden. Voorts worden de reiskosten eenmaal heen en terug vergoed.
Indien zonder wettige redenen verzuimd wordt, heeft aftrek van 15 mark voor eiken dag afwezigheid plaats en kan
men bovendien tot Bene geldboete veroordeeld worden. Een
afgevaardigde, die de geldboete niet betaalt, kan door den
Landdag van zijn mandaat vervallen worden verklaard.
In Luxemburg genieten de leden, die niet in de
hoofdstad wonen, 10 frs. voor eiken dag, dien zij tegenwoordig zijn.
In No o r w e g e n 3) ontvangen deleden van het Stor-

thing 3000 kronen voor elke gewone zitting; bij buitengewone zittingen 12 kr. per dag. Voorts worden de reiskosten
vergoed en ook, in den meest uitgebreiden zin, de kosten van
geneeskundige behandeling en verpleging bij ziekte. Het
sdhijnt dat de leden, ook als zij niet ziek zijn, dit voorrecht

1)

MECHELIN,

Das Staatsrecht des Grosz farstenthums Finnland

(1889), in MARQUARDSEN ' S

Handb. des ó f f'entl. Rechtes, IV, bl..290.
(Laad tagsordnung, §§ 14, 15).

2)

Wet van 20 Juli 1906

3)

Staatsregeling van 4 Nov. 1814, § 65; Grondwet van 8 April 1910.
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uitstrekken tot zaken van zuivere hygiène, zooals baden,
gymnastiek, massage, enz..
In Po r t u g a l ontvingen de leden van den Senaat en
het Huis van afgevaardigden tot vóór korten tijd geenerlei vergoeding 1 ) .
Ook de nieuwe Grondwet van 21 Maart 1911 bevat daaromtrent geen bepaling.
In den loop van het jaar 1911 heeft echter de Nationale
Vergadering van de nieuwe Portugeeesche Republiek een
wetsontwerp aangenomen, waarbij den afgevaardigden en
senatoren schadeloosstelling toegekend wordt 2).
In Rus 1 a n d ontvangen de gekozen leden van den
Rijksraad 3 ) 25 roebels per dag gedurende de zitting; doch
zij verbeuren ee ri e maand salaris, als zij min d er idan die helft
der zittingen in cone maand zijn tegenwoordig geweest;
eens heen en terug krijgen zij vergoeding van reiskosten.
De leden van den Rijksraad, die door den Keizer worden benoemd, ontvangen een jaarlijksch traktement, dat van
10,000 tot 26,000 roebels wisselt, naar mate van den stand
en de verdiensten van den benoemde.
De leden der D o u m a') ontvangen ieene jaarlijksche toelage van 4200 roebels en reiskosten als de Rijksraadsleden.
De leden, die deelnemen aan de commissievergaderingen,
1) In de Staatsregelingen van 23 September 1822 (art. 95) en
19 April 1826 (art. 38) kregen de afgevaardigden eene schadeloosstelling gedurende de zitting en vergoeding van reiskosten. Later
is evenwel met dit beginsel gebroken.
2) Volgens Dr. BACHEM (Staatslexicon, 4e druk, (1911), dl. I,
bi. 37) wordt de vergoeding in de laatste zitting der wetgevende
periode vastgesteld.
3) Regeling van 23 April 1905, bl. 28.
4) Wet van 6 Juli 1908.
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welke vóór de opening 'der zitting gehouden worden, genieten bovendien een daggeld van 10 roebels.
Niet behoorlijk gemotiveerde afwezigheid berokkent hun
telkens eene boete van 25 roebels.
In Spanje kende de Staatsregeling van JOSEPH NAPOLEON van 6 Juli 1808 geen schadeloosstelling; slechts
vermogenden konden in de Cortes gekozen worden (art.
72, 73). Daarentegen voerde de Staatsregeling van 19
Maart 1812 (art. 102) schadeloosstelling in. Het Estotuto
real van 10 April 1834 bevatte geen bepaling hierover,
maar stelde een aanzienlijk inkomen als voorwaarde voor
het lidmaatschap van elke der beide Kamers.
Ook de Staatsregeling van 18 Juni 1837 en die van
23 Mei 1845 zwegen over schadeloosstelling 1). Heden
ten dage is Spanje de eenige Staat van beteekenis, waar
de. leden geene vergoeding ontvangen. Wel genieten zij
enkele voordoelen, namelijk vrij vervoer op de hoofdspoorwegen en portvrijdom voor brieven, die in de Kamer
worden gepost.
In Zweden gelden voor de beide Kamers, welke te'samen den Rijksdag vormen, dezelfde bepalingen 2).
De leden genieten voor eene gewone zitting, die gewoonlijk 4 maanden duurt, 1200 kronen en vergoeding van reiskosten naar Stockholm en terug.
Bij ontbinding binnen 4 maanden, bij ontslagname en
hij buitengewone zitting wordt de schadeloosstelling naar
1) MILNER, t. a. p., bl. 92/93.
2) Wet van 22 Juli 1866 (Riksdagregeling), gewijzigd bij wet van
26 Mei 1909, §§ 12, 23, 30. Vóór de wijziging kregen de leden der
Eerste Kamer geene vergoeding; hun verkiezing was evenwel gebonden aan een census.
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rato van 10 kronen per ,dag berekend, welke som echter het
getal van 1200 kronen niet overschrijden mag. Is een lid bij
de opening der zitting niet tegenwoordig, dan verbeurt hij
10 kronen voor eiken dag, behalve indien de Kamer hem
verlof heeft gegeven. Ook voor andere afwezigheid kan elke
Kamer boete opleggen, welke in de staatsschatkist vloeit.
In Z w i t ser 1 and ontvangen de leden van den Nationalrat 1 ) uit de bondskas 20 frs. voor eiken dag, dien zij
werkelijk ter zitting tegenwoordig zijn en eenzelfde bedrag
voor het bijwonen vaan de commissie-vergaderingen, die
buiten de zittingdagen vallen.
Eveneens worden uit de bondskas de leden van den
Stcinderat sdhadeloos gesteld 2 ) voor het bijwonen van commissie-vergaderingen buiten de zitting-dagen, doch door elk
kanton afzonderlijk wordt hun eveneens 20 frs. per dag
betaald voor het bijwonen der zittingen van den Stunde-

rat. Reiskosten voor het bijwonen der zittingen krijgen de
leden van beide Kamers resp. uit genoemde kassen vergoed,
en wel eens heen en terug naar en van Bern; de reiskosten
voor het bijwonen van commissie-vergaderingen worden
den leden toegekend uit de bondskas.
In het Kant o n Bern genieten de leden van den grooten Raad 2 ) eene sOhadeloosstelling van 7 frs. voor elke zitting, welke zij werkelijk bijwonen; en, wanneer er op één
dag twee zittingen gehouden worden, 5 frs. voor elke zitting.
1) Bundesuer fassung v. 29 Mei 1874, § 74, Bundesbeschlusz v'
22 Dec. 1874, Bundesgesetz v. 16 Aug. 1878, Gesch.-0. v. 5 Juni
1903, art. 33.
•
2) Bundescer• fccssung, art. 83; Bundesges. v. 16 Aug.1878; Bundesbeschlusz v. 24 Dec. 1874.
3) Verfassung van 4 Juni 1893, art. 24, Gesch.-0. van den grooten
Raad van 20 Mei 1901, art. 6, 68-72.
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Die .afgevaardigden, wier woonplaats meer dan 5 kilometers van de hoofdstad verwijderd is, en zij, die de Zaterdagen Maandagzittingen bijwonen, ontvangen de schadeloosstelling ook voor den Zondag.
Aanspraak op ede vergoeding hebben slechts die leden,
die bij het afroepen der namen aanwezig zijn of een uur na
de opening der zitting verschijnen en zich bij het Bureau
van de Kamer aanmelden. Waneer men ernstig de orde verstoort of twee maal tot de orde geroepen en van het verdere
bijwonen der zitting buitengesloten is, verliest men zijn aanspraak op de schadeloosstelling.
De leden ontvangen 30 centimes per kilometer voor de
heen- en terugreis in de streken, waar geen spoorweg bestaat. Afgevaardigden, die minder dan 5 kilometer van de
hoofdstad verwijderd wonen, hebben geen aanspraak op
vergoeding van reiskosten; zij die meer dan 6 dagen de vergaderingen bijgewoond hebben, krijgen dubbele vergoeding
van reiskosten.
Zij, die buiten de zitting commissie-vergaderingen bijwonen, hebben dezelfde aanspraak op daggelden en reiskostenvergoeding als gedurende de zitting.
Voor bijzondere werkzaamheden, welke aan een commissielid opgedragen worden, bepaalt de commissie het bedrag
der schadeloosstelling. De Voorzitter van den grooten Raad,
eventueel zijn plaatsvervanger, geniet, voor eiken dag zitling, boven zijne gewone schadeloosstelling 20 frs.
Li het Kanton Freiburg 1 ) genieten de leden van
den grooten Raad, die werkelijk ter vergadering aanwezig
zijn, zoo zij in de hoofdstad wonen, een daggeld van 5, zoo
1) Verfassung van 24 Mei 1857, (art. 48). Wet van 6 Mei 1903,
Gesch.-0. van 25 Mei 1872 (art. 31, 53, 54, 55).
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zij daarbuiten wonen, van 10 frs.. Telkens als het getal der
aanwezige afgevaardigden beneden het quorum daalt en
eveneens als 5 leden het verlangen, laat de Voorzitter ten
tweeden male de presentielijst voorlezen. De leden, die dan
blijken niet aanwezig te zijn, verliezen hun aanspraak op
het daggeld. Bij het begin en het einde der zitting worden
reiskosten vergoed van de woonplaats naar de hoofdstad en
omgekeerd. Voor den tijd gedurende de zitting worden
geen reiskosten betaald.
De Voorzitter, ieventueel de vice-voorzitter, geniet een
daggeld van 12 frs.; wanneer de Voorzitter cone commissievergadering bijwoont buiten de zitting, krijgt hij slechts de
gewone schadeloosstelling.
Leden, die de functie van Kamersecretaris bekleeden,
ontvangen 'een daggeld van 20 frs..

§ 9. Staten buiten Europa.
Hadden wij bij de bespreking van Engeland gelegenheid
de regeling in de Engelsche Dominions na te gaan, thans rest
nog, een blik te werpen op de overige landen buiten ons
werelddeel.
Allereerst vragen de Vereenigde Staten van
Noor d-A in e r i k a de aandacht. Terwijl in Engeland uit
langdurige, vastgewortelde gewoonte de wettelijke regeling
afgelezen werd, is het verloop der zaak in de Amerikaansche Unie, die zich van het Engelsche Moederland afscheidde, juist omgekeerd. Hier verloopt alles in tevoren bepaalde
richting, hier moest de wetgever eerst zelfstandig eene rep-
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ling scheppen en het idoelmatige er van aan deervaring
overlaten.
In de Vereenigde Staten is het eerst in den nieuwen tijd,
nog vroeger zelfs dan in Frankrijk, van schadeloosstelling
voor afgevaardigden in den modernen zin des woords
sprake 1 ). Artikel 1 van de thans nog geldende Staatsregeling van 7 September 1787 bepaalt, dat de leden van beide
Huizen van het Congres Bene schadeloosstelling genieten
uit de staatssdhatkist, welke nader door de wet dient geregeld te worden. Oorspronkelijk weid een daggeld toegekend
van 6 dollars, wat tegelijk ter vorgoeding van reiskosten
diende. In het jaar 1856 werd deze regeling gewijzigd en
bepaald, dat jaarlijks 3000 doll. zouden worden uitgekeerd;
in 1866 werd dit bedrag verhoogd tot 5000 doll. en in 1907
tot 7500 doll.. Voorts ontvangen de leden vergoeding van
reiskosten eens heen en terug. Bovendien wordt aan elk lid
125 dollars verleend voor schrijfbehoeften en 1500 doll.
voor klerken, .die het lid bij zijn dienstwerk noodig heeft.
De voorzitters genieten ' elk 12.000 doll..
Voor de Vertegenwoordigende Lichamen der afzonderlijke
Staten zijn de schadeloosstellingen als volgt:
6 doll. p. dag
Florida . . .
4 doll. p. dag
Alabama . .
4
.
Georgia .
Arizona .
4„"„
. 400 „ „ jaar
Hawaii .
Arkansas
6„„„
5 „ „ dag
.
Californië . . 1000 „ h zitting Idaho .
. 1000 „ „ jaar
Illinois .
Colorado . .1000
6 „ „ dag
.
Indiania
Connecticut . 300 „ „ jaar
. 550 „ „ zitting
Iowa . .
5 „ „ dag
Delaware . .
71

17

„

„

1) STORY, Commentaries on the constitution of the United States
(Boston, 1858), dl. I, bl. 593, wijst er op, hoe nog vroeger de meeste
der vroegere afzonderlijke Amerikaansche staten, welke eerst
Engelsche Dominions geweest waren, den Parlementsleden schadeloosstelling toegekend hadden.
8

114
3 doll. p. dag
Kansas . .
Kentucky .
5 „ „ „
Louisiana .
5„„„
Maine . . . 300 ,, „ jaar
Maryland . . 5 „ „ dag
Massachusetts 750 „ „ jaar
Michigan . . 800 ,, „ „
Minnesota .
500 „ „ „
400 „ „ zitting
Mississippi .
Missouri
5 ,, „ dag
Montana
10 „ „ „
5 doll. ,, „
Nebraska
8
Nevada .
New Hampshire 200 ,, „ jaar
New Jersey . 500 „ ,, „
4 „ „ dag
New Mexico .
New York . . 1500 „ „ jaar
4 „ „ dag
North Carolina
71

„

North Dakota .
5 doll. p. dag
Ohio . . . . 1000.,jaar
,•
Oklahoma .
6
dag
Oregon . . .
3
Pennsylvanië. 1500 ,, „ zitting
Porto Rico . .
5 „ „ dag
Rhode Island .
5
South Carolina 200
jaar
South Dakota .
5 „ „ dag
Tennessee . . • 5 „
Texas
5 ,,
Utah .
4
Vermont
4
Virginia.
500
zitting
Washington .
5
dag
West Virginia
4
Wisconsin . . 500 „ „ jaar
Wyoming . .
7
dag
//

„

17

„

77

77

7)

77

77

/1

„

„

19

71

17

„

77

Aldeze Staten vergoeden ook de reiskosten, behalve Min-

nesota en New Yersey, waar de wet vrij spoorwegvervoer
toekent.
* *
*

In A r gen tin i ë genieten de leden van het Congres
(Senaat en Kamer van afgevaardigden) 12.000 pesos
(ongeveer f 6000) per jaar.
In B o l i v ia ontvangen de leden van beide Huizen per
maand 500 boliv. (ongev. f 500) plus vergoeding van reiskosten; de zitting duurt 60 tot ten hoogste 90 dagen.
In Br a z i 1 i ë 2 ) genieten senatoren en afgevaardigden eenzelfde sahadeloosstelling en vergoeding van reiskosten. Het bedrag van beiden wordt aan het }einde ieener zitting va stgeste l d voor de volgende.
In Mexico ontvangen, naar luidt art. 120 van de
Grondwet van 5 Februari 1857, de afgevaardigden eene
1) Art. 22 van de

Grondwet van 24 Februari 1891.
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schadeloosstelling, welker hoogte door de wet dient bepaald
te worden. Heden ten dage bedraagt hunne schadeloosstelling 3000 doll. per jaar. De vordering mag niet worden
afgestaan.
De leden der beide Huizen te Paraguay ontvangen
5000 frs. per jaar.
Te Peru genieten de leden van beide Huizen 1800 frs.
per jaar.
Wenden wij Tons tenslotte tot J a p ea n, dantreffen wij
eene regeling aan in de wet van 18 April 1899 en eene keiaerlijke verordening van 23 October 1890. De leden der beide
Kamers ontvangen 2000 yen 1 ) per jaar (uitgezonderd de
niet gekozen pairs), benevens vergoeding van reiskosten.
De voorzitters genieten 5000 yen, de onder-voorz. 4000 yen.
1) De waarde van een yen is ongeveer f 1.70.

HOOFDSTUK II.

BEOORDEELING VAN HET INSTITUUT.

In het historische gedeelte hebben wij slechts nu en dan
terloops op een enkel argument, dat ter verdediging van
de wenschelijkheid eener parlementaire schadeloosstelling
is bijgebracht, de aandacht gevestigd.
Thans is uitvoeriger en vollediger behandeling geboden.
Want al moge het waar zijn, dat de vraag ,ob den Mitgliedern eines staatlichen Reprasentativkorpers Diaten,
überhaupt eine Entschadigung oder Besoldung gewahrt
werden soil oder nicht", niet ,von vorn herein" tot die
vragen behoort, ,die mit dem Anspruch auftreten, Angelpunkte zu sein, urn die sich alles Wol und Wehe unserer Staatsentwicklung dreht" 1), toch kan evenmin worden
geloochend, dat deze kwestie „nicht zu den leichtesten
politischen Problemen gehort." M)
Aanhangers van het beginsel van schadeloosstelling
hebben de invoering om strijd bepleit, tegenstanders hebben
met kracht er tegen gewaarschuwd als tegen een ernstig
gevaar voor den Staat.
Bij de parlementaire debatten over dit vraagstuk is eene
1) M ILNER, t. a. p., bl. 3.
PITAMIC, t. a. p., bl. 27.

2)
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reeks van argumenten vóór en tegen aangevoerd ; argumenten, die grootendeels dezelfde zijn, hetzij men leest
over de beraadslagingen van het Congres der Noord-Amerikaansche Unie in het jaar 1787, hetzij men kennis neemt
van die van den Duitschen Rijksdag in 1906, van het
verhandelde door het Engelsche Lagerhuis in 1911 en door
de beide Italiaansche Kamers in 1912 1).
Er is reeds op gewezen, hoe in Duitschland in naam
van het algemeene stemrecht tegenstand aan de invoering
van Dipten geboden is.
EULENBURG werkte in de 33 ste zitting van den
Rijksdag van den Noordduitschen Bond op 15 April 1867
dit argument aldus uit: ,Falsch aber and gefalscht wird
das allgemeine Stimmrecht, wenn die Wahl zu leiten gesucht wird auf strebsame, krankhaft strebsame Leute,
... die mit groszer Lust, ihr vermeintliches Talent geltend
zu machen, and in der Aussicht, fir die Zeit, die sie hier
verwenden, entschdigt, vielleicht auch sogar fiber Verdienst entschdigt zu werden, eire Agitation im Lande
hervorrufen, welche die naturliche Staomung der Bevólkerung aus dem Geleise treibt and deshalb zu Gegenagitationen fuhrt, Gegenagitationen selbst der Regierung
hervorrufen must. Das ist zunchst der Grund, weshalb
wir glauben, dasz dem allgemeinen Stimmrecht gegeniiber
die Versagung der Diáten -- nicht ein Korrectiv, so will
ich es nicht ausdrucken —, sondern eine so naturliche
Maszregel sei, dasz alle diejenigen, die noch nicht fest
von der Berechtigung and Richtigkeit des allgemeinen
Stimmrechtes iiberzeugt sind, eigentlich ohneweiteres ein1)

Zie hiervoor PITA 1Ic, t. a. p., bl.

27-33.
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stimmen miiszten, wenigstens wahrend der Probezeit diese
Gegenbedingung, die an und far sich eine ganz naturliche
ist, Platz greifen zu lassen." ')
Dit eene citaat volsta. Er blijkt uit, hoe men beducht
was, dat het algemeene stemrecht in het Parlement mannen
zou brengen, wier aanwezigheid men als een staatsgevaar
beschouwde.
Spreekt EULENBURG van „kraakhaft strebsame Leute",
VON BRL NNECK gebruikt de benaming „die radikale Masse" 2)
en VON WEDEMEYER doopt hen als „die unreifen, grunen
Intelligenzen, die sich noch nicht im Erwerbe einer selbstandigen Stellung erprobt haben." 3)
Het eigenlijke motief, waarom de Duitsche Regeering
en met name BISMARCk zich tegen het invoeren van schadeloosstelling verzette, was, zoodoende de werking van
het algemeene stemrecht te temperen en den onbemiddelden
klassen den toegang tot den Rijksdag te bemoeilijken.
Ook hebben de tegenstanders aangevoerd, dat, door aan
het lidmaatschap financieele voordeelen te verbinden,
daarvan een beroep gemaakt werd, dat om die voordeelen
gaarne zou uitgeoefend worden. Zoo zouden tal van lieden,
die in hun beroep schipbreuk geleden hebben, in het ambt
van afgevaardigde eene welkome positie zien en mannen
van talent verdringen. Eene groep van politici van professie
zou geboren worden met al het kwaad, dat daarmede
samenhangt. En zoo zou het peil van het Parlement dalen,
ten nadeele van volk en Staat.
BENJAMIN CONSTANT

heeft in donkere kleuren de ellende

1) Stenogr. Berichte enz., bl. 708.
2) Stenogr. Berichte enz., bl. 470.
3) Op de 33ste zitting, 1863, Stenogr. Berichte enz., bl. 56.
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geschetst, welke het gevolg zou zijn van het toenemen
der politici van professie 1), en in den Duitschen Rijksdag
heeft BISMARCK herhaaldelijk dit wapen gehanteerd.
In 1871 sprak hij als volgt : „Dasz der aus der Volksvertretung einen Lebensberuf machende Abgeordnete vorherrscht, das halte ich nicht fur gut ; dann haben Sie
keine wirkliche Volksvertretung meter, dann haben Sie
eine Art von berufsmasziger Volksvertretung, eine andere
Art von Beambten." 2)
En ten onzent heeft THORBECKE in gelijken trant op dit
gevaar gewezen.
„Een groot nadeel is" — dus zegt hij — „wanneer men
aan het lidmaatschap (der Tweede Kamer) een inkomen,
onder welken titel ook, verbindt, onvermijdelijk. De bediening, die, zonder eenig aanzien, uitsluitend aan den
waardigste moest worden toevertrouwd, zal, uit hoofde van
dat inkomen, begeerd en gegeven worden." 3)
PITAMIC wijst er op, hoe in verband hiermede een
ander bezwaar staat, door de tegenstanders ingebracht.
Wanneer aan het ambt van afgevaardigde eene vergoeding verbonden is, zou het streven zich kunnen openbaren
de zitting te rekken, om langer in het genot der voordoelen
te blijven.
In dezelfde rede, waaruit hierboven werd aangehaald,
heeft BISMARCK dit bezwaar aldus naar voren gebracht :
1) • Zie Le gouvernement représentati f (Parijs, 1862), bl. 257/58. Voorts
Le gouvernement dans la democratie (Parijs,1896).
Hoofdstuk X van het 2de deel van dit werk is getiteld : L'indemnité
des deputes en geeft breede citaten van BENJAMIN CONSTANT uit zijn
werk : Principes de politique.
2) Stenogr. Berichte enz., bl. 298.
3) T. a. p., bl. 28.
EMILE DE LAVELEYE,
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„Wenn die Volksvertretungen wirklich ein lebendisches
Bild der Bevolkerung zu geben fortfahren sollen, so mussen
wir notwendig kurze Parlamentssitzungen haben, sonst
kunnen alle diejenigen Leute, die noch etwas anderes in
der Welt zu thun haben — und, Gott sei dank, sind wir
Deutsche derart, dasz jeder so ziemlich seinen Beruf hat,
dem er sich nicht zu lange entfremdet --, ich sage, sonst
kunnen diese Leute sich nicht bereitwillig und mit voller
Hingabe dazu herbeilassen, als Wahlkandidaten aufzutreten."
Slechts korte zittingen zouden het mogelijk maken, dat
personen uit alle beroepskringen, en dan de bekwaamsten
en getrouwsten in hun burgerlijk beroep, zich den tijd
zouden kunnen gunnen, ook in dit ambt aan het vaderland hun krachten te wijden.
En nu zou het „eine Erfahrungssache sein, dasz diátenlose Sitzungen immer kurzer sind als diejenigen, bei denen
Dieten gegeben werden." ')
Ook het beginsel .der Selbstverwaltung zou meebrengen
den eisch, aan de volksvertegenwoordigers geenerlei vergoeding te geven. De Volksvertegenwoordiging toch zou
de hoogste vorm der Selbstrerwaltung zijn, waaruit als eerste
eisch zou voortvloeien : het onbezoldigde eereambt. En
gaat men eenmaal de afgevaardigden naar het Parlement
schadeloosstellen, dan is er alle gevaar, zoo vreest men,
dat er ook in andere takken geen ontkomen meer aan is.
; ,Wir werden" -- zoo sprak eens een afgevaardigde -u nie zu einer auf Ehrenamtern beruhenden Vertretung
in den unteren Instanzen gelangen kunnen, wenn wir
den Anfang damit machen, die hochste Vertretung des
1} Stenogr. Berichte enz., bl. 298.
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Landes nicht als ein Ehrenamt, sondern als ein kummerlich bezahltes besoldetes Amt, erscheinen zu lassen." 1)
Naar Engeland werd gaarne gewezen, als het goede

voorbeeld bij uitnemendheid.
Geen wonder, dat bij de parlementaire beraadslagingen
in Engeland over de payment of members, door meerderen
gewaarschuwd werd, niet te breken met het beginsel van
gratuitous public service.
Mr. SANDYS deed het in zijne rede in het Lagerhuis op
10 Augustus 1911 aldus :
n ....I am inclined to think that there is a danger by
this proposal of destro y ing the enormous amount of unpaid public work which is one of our national characteristics and which arouses the admiration and excites the
envy of many of the most critics who visits this country."
Hij meende, dat men aarzelen moest, vóór men een
stap deed „in the direction of destroying and undermining
a public spirit which leads men to give gratuitous service
for the benefit of their country."
„This is", zoo ging hij voort, „one of the most important assets we posses in England, and we possess it to a
much larger extent than any other country in the world." 2)

Schadeloosstelling zoude tenslotte tengevolge hebben,
dat de onafhankelijkheid van den afgevaardigde in gevaar kwam.
De vrees zijn zetel te verliezen, zou hem er toe brengen
2) Afgevaardigde WAGENEB in de 23ste zitting van den Rijksdag
van den Noordduitschen Bond, in 1867, Stenogr. Berichte enz., bl. 471,'72.
1) The parliamentary debates, 1911, Douse of Commons, vol. 29,
bl. 1440. Zie verder over de violation o f the principle of gratuitous
public services, bl. 1376, 1383, 1397, 1402, 1412, 1430, 1444, 1452, 1458,
1471, 1627 en 1663.
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ten koste van eigen overtuiging den kiezers in het gevlij
te komen.
En ook de regeering zou door verdaging of ontbinding,
zelfs door bedreiging met deze middelen, de afgevaardigden
-- en vooral hen, die van hunne vergoeding zouden
moeten leven — gemakkelijk naar hare hand kunnen
zetten. De afgevaardigde AUGUST CHAMBERLAIN heeft in
de zitting van het Engelsche Lagerhuis op 10 Augustus
1911 hierover in den breede uitgewijd.
In gelijken zin uitte zich ook SIDNEY Low in de
Fortnightly Review van Januari 1911 1).
De voorstanders van vergoeding hebben zich hoofdzakelijk op het volgende beroepen: belangelooze waarneming der functies zou gevaarlijk zijn met het oog op
de standvastigheid in de samenstelling van het Parlement;
in tijden van rust zouden de zetels slechts door rijken
bezet zijn; in tijden van hooge politieke spanning evenwel,
zouden de radicale democratische partijen ook de belemmeringen der Dicltenlosigk'eit weten te doorbreken en hunne
1) Vergelijk de bewerking van zijn belangrijk artikel in Wetenschappelijke Bladen (1911), dl. II, bl. 277-288 onder den titel : Over
de voorstellen tot wijziging der oude Engelsche Constitutie. Op bl. 285
luidt het aldus: „En het ministerie heeft nog een ander wapen. Het
kan de tucht handhaven door met Kamerontbinding te dreigen. Ieder
lid weet, dat indien hij medewerkt om het ministerie te doen vallen,
hij voor zijn parlementszetel zal moeten vechten en een massa geld
zal moeten uitgeven. Thans zal een machtig argument deze overweging nog versterken, nl. dat van het salaris der parlementsleden."
En op bl. 286: „Slechts een dwaas zal, om met JOHNSON te spreken,
eerder dan noodig is, een goed tractement er aan geven, vooral
als hij arm is ..... Een parlement bestaande uit gesalarieerde leden
..... stelt de mogelijkheid open, dat het ministerie bijna even
onafhankelijk van de wetgevende macht zal worden, als de President
in Amerika zulks is."
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candidaten in het Parlement brengen; waarvan verscherping van de klassetegenstellingen het gevolg wezen zou.
„Dann werden die Plutokratie auf der einen, die
Sozialdemokratie auf der andern Seite sick schroff entgegenstehen, die Mittelklassen werden fehlen." I)
Voorts hebben de voorstanders zich er op beroepen, dat
bij afwezigheid van vergoeding de absentie zou toenemen; iets, wat bij den voortdurend toenemenden
parlementairen arbeid steeds voelbaarder zou worden.
Naar MILNER mededeelt, zou in Duitschland WALDECK
gewezen hebben op Italië, als een waarschuwend voorbeeld, „dessen allzuhaufig ausbleibende Mitglieder sogar
durch das Anzeigeblatt zu kommen aufgefordert werden
mussen." 2) En in Engeland heeft LLOYD GEORGE in zijne
op 10 Augustus 1911 in het Lagerhuis gehouden redevoering opnieuw zich op deze voordeelen van parlementaire schadeloosstelling beroepen 8).
De chronische Beschluszun fáhigkeit van den Rijksdag was
ook het eigenlijke motief, dat de Duitsche Regeering
bewoog tot het indienen van een Ditengesetzentwur f, van
welks aanneming men verwachtte een getrouwer bijwonen
der vergaderingen en een bezweren van het kwaad der
Beschluszun fdhigkeit.
Ook voorkomt men, zoo argumenteert men verder, door
aan het lidmaatschap van het Parlement voordeelen te
1) MILNER, t. a. p., bl. 81.
2) Zie zijne rede gehouden in den Rijksdag van den Noordduitschen
Bond in 1868 in Sienogr. Berichte enz., bl. 58, aangehaald bij MILNER,
t. a. p., bl. 81.
3) Zie de Part. Deb., 1911, House of Commons, vol. 29, bi.1364. In
deze rede wordt vooral gewezen op de vermeerdering van arbeid,
heden ten dage van het Parlementslid geëischt.
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verbinden, de betaling der afgevaardigden door hunne
kiezers.
Dat in Engeland dit motief den doorslag gaf tot invoering eener schadeloosstelling, hebben wij ter gelegenheid
van de bespreking der kwestie-OsBORNE opgemerkt. En
ook in Duitschland is, gelijk wij zagen, niet het minst tot
invoering van Dia ten overgegaan, om aan de Parteidititen
den kop in te drukken.
Het hoofdargument der voorstanders is, dat bij toekennen
van schadeloosstelling de toegang tot het Parlement gegeopend wordt ook voor die mannen, welke slechts door
de beperktheid hunner middelen zich moeten laten
weerhouden, eene candidatuur te aanvaarden.
Reeds in de zitting van de Italiaansche Kamer van
afgevaardigden op 23 Juni 1831 zeide ZANARDELLI: „La
quistione dell' indennità si risolve in una quistione de
elegibilita." 1 ) En als de Italiaansche Regeering, bij hare
voorstellen tot hervorming van het kiesrecht, ook een
hoofdstuk over de indennita parlernentare indient, betuigt
zij in de toelichting, dat het beginsel van algemeene en
vrije volkskeuze zijne verwezenlijking niet reeds vindt
in het recht van eiken staatsburger den man van zijn
vertrouwen in het Parlement te kiezen, maar dan eerst,
zoo den gekozene de mogelijkheid gewaarborgd is, de
benoeming te aanvaarden 2).
Naar deze opvatting wordt het eene laakbare beperking
in de vrijheid van keuze geacht, zoo de candidaat door
gebrek aan materieele middelen buiten staat is, de aan
1) Aangehaald bij PITANIC, t. a. p., bl. 32.
2) Zie de Atti Parlementari, Legisl. XXIII, Sessione 1909-1911:
Ri forma clella legge elettorale politica, Rome, 1911.
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de uitoefening van het Kamerlidmaatschap verbonden
kosten te dragen en om die reden geen lid worden kan.
In den Duitschen Rijksdag heeft VON HOMPESCH bij de
tweede lezing van het wetsontwerp tot invoering van
Dipten op de volgende wijze deze gedachte vertolkt :
„ .... Beides (nl. schadeloosstelling en vrij spoorwegvervoer) erachten wir zur Strkung and zum Ausbau des
verfassungsmaszigen Grundsatzes des gleichen allgemeinen
Wahlrechts sowie zur Ermóglichung der vollen Mitwirkung
der Reichstagsmitglieder... durchaus fur geboten ... Die von
uns seit bald 40 Jahren erhobene Forderung wird damit endlich erfullt.Wir stimmen deshalb die Vorlage zu. Den Wáhlern
wird lurch ihre Annahme in der Auswahi des Abgeordneten
die Erftelling ihrer Abgeordnetenpflicht erleichtert, fair
manchen erst ermóglicht. Durch die Vorlage werden, wenn
sie Gesetz wird, an die Reichstagsmitglieder erhóhte Anforderungen in Bezug auf die Erfullung ihrer Pflicht gestellt.
Die Wahler diirfen nunmehr auf die stete Teilnahme ihrer
Abgeordneten an den Arbeiten des Reichstags rechnen.
Und wir versprechen uns von dem Gesetz eine Verschrfung
des Pflichtgeftihls der Mitglieder dieses hohen Hauses ..... " 1)
In gelijken zin uitte zich in het Engelsche Lagerhuis
TREVELYAN, de parlementary secretary to the board of
Education, toen hij op 14 Augustus 1911 als zijn wensch
uitsprak, schadeloosstelling te verleenen voor alle publieke
diensten. „For my part, I hope that the House will see
to it that all public service here ought to be paid for:
that it would be letter service because it is paid for."
In de betaling moet volgens hem schuilen een symbool
1) Zie zijne rede van 12 Mei, 1906, Stenogr. Berichte enz., bi. 3131.
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van de belangrijkheid van het werk. En hij wenschte,
dat men brak met het oude systeem, toen het lidmaatschap
van het Parlement een privilege was van de aristocatie.
„We have passed out of that'', zoo ging hij voort. „We
have got a popular franchise ; but we still have the
limitation which, of necessity, the possession of wealth
allows. Having got a popular franchise, the absolutely
necessary corrolary of that is that the people should be
allowed to choose the men whom they want to serve
them. We are asking to-night simply for the completion
of the system which has been begun." 1)
* *
*

Nadat wij alzoo van de verschillende argumenten pro
en contra in vogelvlucht hebben kennis genomen, mag
zeker geconstateerd worden, dat het bont gevarieerde en
onderling tegenstrijdige in de argumentatie van voor- en
tegenstanders de aandacht treft.
Als wij bespeuren, hoe in naam van het algemeene
stemrecht door den één de schadeloosstelling gewenscht
en door den ander afgekeurd wordt; hoe de voorstanders
haar loven als zullende tegengaan de „ Unstetigkeit in der
Zusammensetzung des Parlementes", maar de tegenstanders
terstond de schaduwzijde laten zien en het optreden van
politici van professie vreezen; als wij nagaan, hoe de
voorstanders van parlementaire schadeloosstelling in haar
zien een remedie tegen te groote absentie en chronische
Beschluszun fethigkeit, maar de bestrijders beducht zijn, dat
bij toekennen van voordeelen de zittingen zullen worden
')

Cursiveering van ons. Zie Parl. Deb., 1911, Commons, vol. 29,

bl. 1671/72.
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gerekt èm die voordeelen ; hoe de voorstanders der schadeloosstelling daarmee beoogen meerdere onafhankelijkheid der
vertegenwoordigers, wijl men zoo het kwaad der Parteididten bezweert, maar hoe de anderen door de schadeloosstelling de onafhankelijkheid juist in gevaar zien
gebracht ; — dan leeren wij hieruit de betrekkelijke waarde
van beider argumenten en het bezwaarlijke, zich onvoorwaardelijk bij eene der partijen te scharen.
Wanneer MILNER beweert, dat „eine objektive Entscheidung in diesem Widerstreite auf rein spekulativen Wege
nicht zu finden ist," ') voegt hij terecht hieraan toe: „Denn
welche der streitenden Seiten kënnte nicht immer noch
einen letzten Grund fur ihre Anschauung beibringen?"
Hij acht de beide onderling tegenovergestelde opvattingen
vereenigbaar „mit dem allgemeinen Prinzip der Staatsart"
en in zooverre ook beide waar; „keine desselben absolut,
jede dagegen bedingungsweise, d. h. wenn die bedingenden
Verhaltnisse in einem concreten Staate dahin fuhren."
En wie dienvolgens de oplossing van het probleem vinden
wil, moet, volgens MILNER, „hinabsteigen aus jener Allgemeinheit in die Individualverhaltnisse der einzelnen
Staaten ; denn nur aus diesen lsst sich ein bestimmtes
Urtheil gewinnen." 2)
Inderdaad dient voor de beoordeeling van ons onderwerp
op de eigenaardige toestanden van een bepaald land te
worden acht geslagen.
Wat Mr. RAMSAY MACDONALD in het Engelsche Lagerhuis
naar aanleiding van eene vergelijking tusschen Engeland,
Australië en Amerika opmerkte, is ook in het algemeen waar.
1)
1)

Cursiveering van
T. a. p., bl. 6.

ons.
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„You cannot draw", zoo zeide hij, „comparisons between
Engeland and Australia or America, because the flower
and fruit of your public life here has grown up from a
soil wick is totally different, very much richer and of
altogether different productive capacity from the soil which
you have in the United States, in Canada or in Australia." ')
Intusschen is heden ten dage in bijna alle landen het
pleit ten gunste van de voorstanders beslist. Men moge
het loven of laken, het is een onweersprekelijk feit, dat
èn hier èn elders minder dan vroeger voor de beteekenis
van het z.g.n. eereambt wordt gevoeld.
Gold het voorheen als eisch van hoogen burgerschapszin,
dat de diensten voor de gemeenschap kosteloos beschikbaar werden gesteld, tegenwoordig vindt dit standpunt
steeds minder aanhang. ,Der mit der Verallgemeinerung
des Wahlrechtes immer kategorischer auftretender Forderung der modernen Demokratie auf Einftihrung von
Abgeordnetendiaten (haben) bereits alle bedeutenderen
Staaten bis auf Spanien, Rechnung getragen." °)
Toch blijft, naar het ons voorkomt, kennisneming der
strijdvraag niet zonder beteekenis.
Als in de eischen der voorstanders, bij hoeveel aannemelijks ook, zich bedenkelijke elementen mengen en in de
bezwaren van hen, die van de toekenning van schadeloosstelling gevaren vreezen, een kern van waarheid
schuilt, dan zijn daarin vingerwijzingen te zien, welke
eene waarschuwing bevatten om, nu eenmaal de invoering
een fait accompli is, toch bij de nadere bepaling van haar
1) Parl. Deb., 1911, Commons, vol. 29, bl. 1406/ 07. De cursiveering
is van ons.
1) PITAMIC, t. a. p., bl. 23.
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karakter en de hoogte van haar bedrag er winste mede
te doen.

* *

Inderdaad is men de moeilijkheden niet te boven met
de erkentenis, dat het beginsel thans in alle landen van
beteekenis geldt.
„La question de la quotité de l'indemnité est plus embarrassante", betuigt GIDE in een lezenswaard artikel
over de parlementaire indemniteit I). Om haar op te lossen
dient men, volgens hem, te weten n quelle est sa raison
d'être et à quoi elle dut pourvoir."
Zijne beschouwingen knoopt hij vast aan de tegenstelling
indemnité en traitement. Dat de eerste term gebruikelijk is,
acht hij kenschetsend. In traitement ligt, volgens GIDE,
„un revenu attaché à une certaine fonction et calculé de
facon à permettre au fonctionnaire de mener une existence
honorable et conforme aux habitudes du milieu social, du
standard of li fe ou ses fonctions l'appellent t vivre." 2)
De indemniteit draagt daarentegen gansch ander karakter.
Zij heeft niet ten doel de diensten te betalen, maar slechts te
beletten, dat zij niette bezwaarlijk zijn voor wie ze wil bewij zen.
1) Prof. CH. GIDE, L' indemnité des Membres du Parlement, in Revue
politique et parlementaire, dl. 51, Februari 1907. Aan het einde van
dit opstel wijdt GIDE eene bladzijde aan de vraag, of de bepaling
over de parlementaire schadeloosstelling moet staan in de gr o n d w e t
of in de gewone wet. Hij meent, dat zij dient te staan in de Grondwet, .... „ce serait beaucoup plus correct."
GROEN VAN PRINSTERER achtte schrapping van de bepaling over
de parlementaire schadeloosstelling uit de Grondwet wenschelijk, wijl
zij van reglementairen aard was.
Zie zijn Nota aan den Koning, gedagteekend 6 Januari 1831, over
de Herziening der Grondwet in zijn Verspreide Geschri f ten, dl. I, bl. 95
en volg..
2) T. a. p., bl. 217.
9

130
Zij beoogen, dat, zoo de afgevaardigde er al geen profijt
van trekke, hij in elk geval n n'en subisse aucun dometage." 1)
Hij gebruikt als voorbeeld de reis- en verblijfkosten,
toegekend aan den hoogleeraar, dien men verzoekt „de
venir siéger dans un jury d'aggrégation ou de donner
une conférence pour une oeuvre d'utilité sociale enz.." 1) Het
karakter der schadeloosstelling acht hij n temporaire, intermittent, comme le service qu'elle rémunère."
In denzelfden geest zijn de beschouwingen van PITAMIC
over dit punt, al hecht hij aan de gebruikelijke terminologie minder waarde dan GIDE.
Hij wijst er op M), dat de term Dicit, synoniem met
daggeld, de praestatie slechts specificeert naar de tijdruimte,
welke aan de berekening ten grondslag ligt, en over de
rechtelijke natuur geen uitsluitsel geeft. De kleurlooze
uitdrukkingen Gehalt, allocation, payment, waaraan het
Hollandsche toelage ware toe te voegen, laten evenzeer
in den steek. Terwijl hij in tegenstelling met GIDE de benamingen Vergutung, Entsch digung, indemnité parlementaire te algemeen vindt voor eene juridische analyse.
In hunne verdere beschouwingen stemmen beiden
overeen.
Het is, gelijk PITAMIC het uitdrukt, niet het doel der
schadeloosstelling den afgevaardigde voor zijn arbeid
een Entgelt te geven. „Diaten sind keine Gegenleistung
fur Abgeordneten-arbeit." Trots n Dii,tengewahrung" oefent
de afgevaardigde zijn ambt „unentgeltlich" uit. Adhaesie
wordt betuigd aan de opmerking van SEYDEL: „Das

1) B1. 218.
2) T. a. p.,

bi. 39 en vlgg..
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Taggeld des Abgeordneten ist kein Entgeld fiir seine
Dienstleistung, letztere ist vielmehr unentgeltlich." ')
En verzet wordt geboden tegen de opvatting van
GUMPLOwIC z, die de schadeloosstelling noemt eene „Entlohnung der Abgeordneten fur ihre Muhewaltung im
Parlement." 2)
Evenzeer laakt hij het van bezoldiging te spreken, „weil
der Abgeordnete, wenn auch in einem Pflichtverhaltnis
zum Staate, so doch in keinerlei dienstlicher Unterordnung steht." 3)
GIDE en PITAMIC verzetten er zich krachtig tegen, de schadeloosstelling op te vatten in den technischen zin van het
woord : voor wat de afgevaardigde door zijn parlementairen
arbeid heeft moeten ontberen; eene opvatting, waarop wij
straks terugkomen.
PITAMIC koestert zelfs tegen de benamingen .Entsch digung,
indemnité en indennita, welke in Duitschland, Frankrijk
en Italië door den wetgever worden gebezigd, bedenking.
Dit kan, zoo zegt hij, aanleiding geven tot de verkeerde
voorstelling, h als ob da ein wirklicher Schadenersatz geleistet wu.rde. Di pten sollen jedoch keinen faktisch entstandenen Schaden „ersetzen", vielmehr soli durch Gewahrung eines i m v o r h i n e i n festgesetzten Betrages
jenem Schaden v o r g e b e u g t werden, den ein Abgeordneter durchschnittlich Naben wtirde, wenn er sich
wahrend der Ausubung seines Amtes selbst standesgemasz
erhalten muszte." Didten dragen, zoo gaat hij voort, het
1) Bayrisches Staatsrecht, 2de druk (1896), Bd. I, bl. 452, aangehaald bij PITAMIC, t. a. p., bl. 40.
2) Allgemeines Staatsrecht, 3de druk (Innsbruck, 1907), bl. 343.
3) PITAMIC, t. a. p., bl. 40.
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karakter van een „Unterhaltsgeld und áhneln in d i e s e r
Eigenschaft den Beambtengehalten." Terwijl echter de
laatsten in den regel dienen ter bestrijding „des gesamten
fur die standesgemftsze Lebensfuhrung des Beamten
notwendigen Aufwandes", zouden de Dié ten van den afgevaardigde slechts „den dem Abgeordneten wahrend seiner
Funktion verursachten M e h r a u f w a n d decken." 1)
En op eene andere plaats wordt het doel der Dipten
aldus omschreven:
„Zweck der Dipten ist blosz, dem Abgeordneten die
Übernahme und ordentliche Fiihrung seines Amtes dadurch
zu ermbglichen, dasz ihm wahrend der Ausiibung dieses
Amtes, insbesondere wahrend des Aufenthaltes am Tagungsorte, eine standesgemsze Lebensfuhrung gesichert wird." 2)
Ook aan de nieuwere wetgevingen ligt dusdanige opvatting ten grondslag.
De Italiaansche ministerpresident GIOLITTI uitte zich in
de Kamer van afgevaardigden op 25 Mei 1912 te dezen
opzichte als volgt : „Ora osservo che l'indennità noi non
la diamo per favorire il deputato, ma la diamo sotto un
solo punto di vista : quello di mettere l'elettore nella condizione di poter mandare al Parlamento chiunque abbia
la sua fiducia, in mode che questo abbia i mezzi necessari
a poter vivere in Roma." 3)
In gelijken zin sprak ook de afgevaardigde Dr. ARENDT
in den Duitschen Rijksdag op 12 Mei 1906 : „Die ganze
Konstruktion des Gesetzes ist doch eine solche, dasz es

1) Bl. 45.
2) Bl. 43.

3) Bibl. legale, Nr. 1275, bl. 417.
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sich hier weder um Lohn noch Gehalt handelt, sondern
um eine Au fenthaltsentschadigung." 1)
En als in Engeland en Duitschland de oppositie er op
wijst, hoe de door de Regeering voorgestelde bedragen
veel te gering zijn in verhouding tot den gepresteerden
arbeid, dan spreekt LLOYD GEORGE het in de zitting van
het Lagerhuis op 10 Augustus 1911 onomwonden uit:
„when we offer £ 400 a year as payment of Members
of Parliament it is not a recognition of the magnitude of
the service, it is not a remuneration, it is not a recompense,
it is not even a salary. It is an allowance, and I think
the minimum allowance, to enable men to come here,
men who would render incalculable service to the State,
and whom it is an incalculable loss to the State not
to have here, but who cannot be here because their means
do not allow it." 2)
Gelijke gedachtengang ligt ten grondslag aan de verklaringen van den afgevaardigde Dr. POTTHOF in de zitting
van den Duitschen Rijksdag op 12 Mei 1906:
„Deen es ist doch die Entschadigung keine Entschadigung fur die Arbeit, die hier geleistet wird ; wir wollen
doch heute keine bezahlten Abgeordneten. Es ist auch
nicht die Entschadigung gedacht als eine Entschadigung
fair die Zeitversaumnis, die wir haben, denn auch dafiir
ware sie viel zu niedrig, sondern sie ist gedacht als Entschadigung fur den Aufwand, den der Abgeordnete hat,
wenn er in Berlin sich aufhalten musz." 3)

Berichte enz., bl. 3146. De cursiveering is van ons.
Deb., 1911, Commons, vol. 29, bl. 1383.
3) Stenogr. Berichte enz., bl. 3145.
1)

Stenogr.

=) Parl.
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Over het karakter der schadeloosstelling ten onzent
leverde het. historisch overzicht bescheid.
wij hebben gezien, hoe in 1848 twijfel hieromtrent vrijwel uitgesloten was.
De Grondwet van 1815 bepaalde immers uitdrukkelijk,
dat de toelage van f 2500 strekte tot goedmaking der verblijfkosten in de plaats der bijeenkomst. Al moge deze
omschrijving in 1848 vervallen zijn en daarvoor de uitdrukking „als verdere schadeloosstelling" in de plaats
getreden zijn, toch kan moeilijk worden beweerd, dat deze
wijziging eene diepe principieele beteekenis zou hebben
gehad.
Ook al is met oog op de leden, die in 's Gravenhage
wonen, het karakter niet zuiver bewaard, toch blijkt afdoende, dat wij uitsluitend te doen hebben met eene vergoeding voor geldelijke opofferingen, welke het Kamerlidmaatschap vordert, althans geacht wordt te vorderen.
In dezen geest schrijft ook Mr. BEELAERTS VAN BLOKLAND.
Met PITAiIIC en GIDE stemt hij overeen in het niet
willen weten van bezoldiging en salarieering van het
Kamerlidmaatschap.

* *

Op deze uitingen van gezaghebbende mannen de aandacht te vestigen, kan heden ten dage wellicht niet zonder
waarde zijn.
In het historisch overzicht hebben wij gezien, hoe niet
slechts ten onzent, maar ook in andere landen een streven
merkbaar is, om de toelagen der afgevaardigden te doen
stijgen tot een bedrag, waarin zich kwalijk meer weerspiegelen laat het karakter, dat, naar de bovengenoemde opvattingen, de toelage moet kenmerken.

135
Als men in Frankrijk de reeds vrij hooge indemnité van
9000 fr. tot 15.000 fr. opvoert, dan mag worden gevraagd,
of ten deze GIDE' S onderscheiding nog is te handhaven
en traitement niet meer passende benaming is.
Ook PITAMIC toont van de beteekenis dezer ontwikkeling doordrongen te zijn, als hij opmerkt, dat men adie
indemnité von jáhrl.15.000 frs. der franzosischen Deputierten
und Senatoren bereits als beru fliches Gehalt ansehen
konnte." 1)
Nu is er op zich zelf misschien niets onredelijks in
gelegen, een Kamerlid, even goed als ieder ander, die den
lande zijne krachten wijdt, voor zijn arbeid een flink
salaris te geven.
De opvatting, dat het burgerplicht is een land te dienen,
en eene eere daartoe geroepen te worden, is, naar ook
Mr. BEELAERTS VAN BLOKLAND oordeelt, niet Zoo algemeen
meer, dat in het genieten van eene geldelijke belooning
eene vernedering zou worden gezien.
Ook GIDE wijst er op, hoe het volkomen waar is, dat
men kan uitgaan van het standpunt, dat „le député ou
le senateur est un véritable fonctionnaire et que, comme
tel, il a droit, non a une indemnité, mais á un traitement." 2)
In dezen gedachtengang zouden ook leven degenen, die
aandringen op het toekennen van pensioen aan Kamerleden. GIDE herinnert er aan, hoe CHARLES GUIEYSSE
in Pages libres zich ten gunste van deze opvatting heeft
uitgesproken, „sans fournir, d'ailleurs, beaucoup d'arguments, à l'appui, sauf celui, très imprévu, que le système

1) T. a. p., bl. 45, noot 27.
2) T. a. p., bl. 222.
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de la représentation des minorités conférera au représentant
du peuple un caractère plus professionnel."
Hierop laat GIDE sober, maar veelzeggend volgen : 7,On
n'avait cependant jamais considéré comme un bien que la
politique devint une profession." Want van den dag af,
dat zij dat zou zijn, is het, naar het oordeel van den
schrijver, » l'unique préoccupation du politicien professionnel" zijn zetel niet te verliezen en zoo vast mogelijk te
maken 1).
Ook Mr. BEELAERTS VAN BLOKLAND koestert overwegende
bezwaren tegen het salarieeren van het Kamerlidmaatschap.
Gesteld, dat men het op zich zelf noch onbillijke noch
onredelijke stelsel invoerde aan hen, die de zware taak
van Volksvertegenwoordiger op zich nemen, eene flinke
jaarwedde toe te kennen, zou dan niet, zoo vraagt hij,
het gevaar, dat het Kamerlidmaatschap om het inkomen
begeerd werd, tot dusver ongekende verhoudingen aannemen?
Intussehen is alleszins verklaarbaar de vraag, of al
deze bedenkingen tegen een zoo hoog opvoeren der
schadeloosstelling, dat zij het karakter erlangt van een
traktement, verbonden aan een beroep, wel genoegzaam
rekening houden met de aanzienlijke wijziging in de
omstandigheden.
Mag op bovengenoemde beschouwingen nog een beroep
worden gedaan, nu het lidmaatschap van het Parlement
zoo ontzaggelijk meer eischt dan vroeger?
Moeilijk kan worden geloochend de waarheid van wat
LLOYD GEORGE in

1)

T. a. p.,

bl. 223.

het Lagerhuis beweerde: „The work
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of Parliament is greater, infinitely greater, it is greater
in the quantity and volume of work. Not only that, but
it is very much greater in the attention it demands
at the hands of each individual Member." 1)
Ten onzent is, gelijk wij zagen, herhaaldelijk op grond
van deze vermeerdering van arbeid verhooging der
parlementaire schadeloosstelling bepleit.
Betoogd is in verband hiermede de wenschelijkheid,
dat de afgevaardigden schier al hun tijd aan hun Kamerlidmaatschap wijden zouden. Al meer zou blijken, dat het
Kamerlidmaatschap den geheelen mensch eischt.
Ook heeft men er op gewezen, hoe, bij verhooging,
ruimer zou worden de kring van hen, die naar het Kamerlidmaatschap zouden kunnen meedingen 2).
In verband met deze verwijzing naar 'de veranderde
omstandigheden en den eisch naar verhooging van schadeloosstelling, is het van belang, kennis te nemen van wat
Prof. FABIUS over het lidmaatschap der Tweede Kamer
betoogd heeft.
„Moeten wij inderdaad slechts afgevaardigden hebben",
zoo wordt gevraagd, „die schier al hun' tijd, hun' géheelen
mensch aan de Kamer kunnen wijden ?"
,,Inderdaad wierd de keuze nog al beperkt, -- of wel
gedrongen naar een' bedenkelijker kant," zoo wordt dan
opgemerkt.

1) Parl. Deb., 1911, House of Commons, vol. 29, bl. 1368.
2) Zie o. a. De Standaard, 4 Juni 1913 ; Het Volk, 21 December 1915,
in een hoofdartikel, getiteld: Een eisch der democratie, geschreven
naar aanleiding eener brochure, getiteld : Eenige beschouwingen over
art. 89 der Grondwet, door een ambtenaar. Het is ons niet gelukt
deze brochure in ons bezit te krijgen.
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„Men zou dan de candidaten hebben te zoeken onder
de zeer vermogenden, die leven van hunne fortuin, en
bovendien geene veeleischende betrekking bekleeden, voorts onder
de gepensionneerden, onder ambtenaars, die door hun
Kamerlidmaatschap op wachtgeld komen, en wellicht nog
enkele anderen. In het geheel ..... een vrij beperkte kring."
„Of zou," zoo gaat de hoogleeraar voort, „die moeten
worden uitgebreid met hen, die uit de f 2000 van het
Kamerlidmaatschap hun voornaamste inkomst trokken, en
daarom bereid waren een bescheiden, minder bezoldigde,
levenspositie prijs te geven, om nu voortaan, ja, al hun'
tijd aan de Kamer te wijden, althans te kunnen wijden, —
maar daarin dan ook hun brood te vinden ?"
En als dan het dilemma gesteld wordt: Zou dit aanbeveling verdienen, of wel gevaar doen ontstaan, dat
opkwamen de volksmannen in verkeerden zin? — wordt
ten bescheid gegeven: „In het algemeen gesproken —
uitzonderingen blijven mogelijk, — dunkt mij weinig
raadzaam het Kamerlidmaatschap, of eenig ander ambt
met periodieke aftreding of althans niet voor het leven,
en zelfs zonder pensioen -- te aanvaarden, indien men
zoor zijn lecensonderhou,d afhankelijk is van de bezoldiging
aan zoodanig ambt verbonden."
„De kracht van het Kamerlid", zoo gaat de Schrijver
voort, „is zijne overtuiging, zijne mannelijke overtuiging,
waarvan hij zich door niets laat scheiden, en waaraan hij
bereid is, zoo het moet, te eiken stond ook zijn' zetel op
te offeren." Maar dit mag niet worden verzwaard, door
aan den zetel ook het brood te binden.
Voor eene gezonde ontwikkeling van ons parlementaire
leven komt het den Schrijver juist wenschelijk voor, dat
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het Kamerleven in niet geringe mate toegankelijk blijve
voor wie daarnevens eene maatschappelijke betrekking
bekleeden, welke ook bron van levensonderhoud is, maar
die, mede daardoor, financieel onafhankelijk zijn van de
„schadeloosstelling".
Met MILNER' S eisch om bij dit vraagstuk af te dalen
uit de „Allgemeinheit in die IndividualverhLtltnisse der
einzelnen Staaten", wordt rekening gehouden, als
Prof. FABIUS aldus voortgaat:
„Dit voegt bij onze Nederlandsche toestanden, waartoe
geen Amerikaansche fortuinen behooren, en waaraan ook
eene Engelsche aristocratie ontbreekt, maar die wel kennen
een zeer breede groep van mannen, welke, zij het al
geholpen door wat fortuin, toch eerst door hunne maatschappelijke betrekking geldelijk in staat zijn zoo te leven,
dat eventueel het verlies van f 2000 als Kamerlid hen
niet in financieele ongelegenheid brengt."
Toegestemd wordt dan, dat er betrekkingen zijn, die de
samenvoeging met het Kamerlidmaatschap niet gedoogen.
„En," zoo wordt dan gezegd, „is ongeoorloofd het Kamerlidmaatschap te verwaarloozen ter wille eener betrekking, — even stellig dient het omgekeerde te worden
gewraakt."
Maar toch acht Prof. FABIUS een hooger belang betrokken
bij het toegankelijk blijven van de Kamer ook voor wie
niet schier al hun' tijd aan haar kunnen geven. Daarom
dient z.i. veeleer in deze richting te worden gestuurd, dat
de Kamer niet allengs den geheelen mensch eische.
Tweeërlei wordt daarvoor noodig geacht.
„Eenerzijds, dat de wetsontwerpen, die bij de Kamer
inkomen, technisch goed doordacht en uitgewerkt zijn.
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En anderzijds, dat de Kamer meer zelfbeperking in acht
neme; zelfbeperking, niet het minst naar de zijde, welke
zoo licht als hoogst verdienstelijk zaken doen beschouwd
wordt; zelfbeperking in het meê willen maken van de
wet; in het amendeeren; zelfbeperking, opdat de Kamer
niet worde wettenfabriek, die nog, gelijk te wachten is,
slecht werk zal leveren."
„Ja misschien", zoo eindigt de Schrijver, „ware nog
meer te doen.
Het is zoo vreemd niet, dat reeds herhaaldelijk door politici
de vraag werd gedaan, of de hoeveelheid tijd, jaarlijks door
Regeering en Volksvertegenwoordiging aan begrootingen gewij d, eene daaraan geëvenredigde hoeveelheid vruchten
afwerpt." 1)
Prof. FABIUS staat niet alleen op dit standpunt.
In zijn jongste geschrift verklaart ook de president van
het gerechtshof te Leeuwarden, Mr. R. A. FOCKEMA N), dat ten
onzent het Kamerlid zich dikwijls veel te veel voelt als
„wetgever", in plaats van als lid van eene tot de wetgeving
medewerkende vergadering.
Al mag door de parlementaire taak beslag worden
gelegd op de volle krachten van sommigen (leiders van
groepen, etc.), als regel dient, ook naar het oordeel van
dezen auteur, het Kamerlidmaatschap eene „bijkomende
betrekking" te zijn.
Toen Mr. FOCKEMA aan een Zwitsersch regeeringspersoon
meedeelde, dat in Nederland ongeveer de helft der
Kamerleden in of bij Den Haag woonde en geenerlei
hoofdbedrijf of betrekking daarnaast had, werd hem,
1) Mr. D. P. D. FABIUS, Staatsrecht en Politiek,

2) Varia (Haarlem, 1915), bl. 19 en volg..

dl. II, bl. 348/49.
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blijkens wat hierover vermeld staat, levendig toegeroepen:
„Das ist der Fall des Parlementarismus."
Deze Zwitser, „die misschien nooit een boek over
Staatsrecht had gelezen, betoogde, dat een parlement
bestemd was om een beeld van het volk te geven. Dit
kon slechts geschieden, wanneer allerlei beroepen, bedrijven
en betrekkingen in de vergaderzaal waren vertegenwoordigd en wanneer de afgevaardigden telkens samenkwamen met steeds verfrischte indrukken van verschillende
werkzaamheden, wanneer zij die indrukken opdeden niet
alleen op dezelfde plaats, maar in de verschillende hoeken
des lands met zijn uiteenloopende toestanden en behoeften.
„Niet door het zich verschaffen van inlichtingen, door
het lezen van couranten en brieven, maar door de intieme
waarneming moest de visie gekregen worden, ten aanzien
van de volksbehoeften. Een waarneming slechts te verkrijgen door het opgaan in bedrijf of ambt, waaruit men
zich telkens verwijdert om gedurende niet te langen tijd
het landsbelang te behartigen."
Ook Mr. VERKOUTEREN 1) geeft beschouwingen in dezen
geest. Hij acht wel een ander standpunt mogelijk, dit nl.,
dat een Kamerlid de handen vrij moet hebben en zich
geheel aan zijn ambt moet kunnen wijden zonder door
financieele zorgen te zijn gekweld. Maar, in verband ook
met het vraagstuk der parlementaire schadeloosstelling,
acht hij het verkieselijker aan te vangen in het Parlement
zelf en op inkrimping van arbeid bedacht te zijn.
Thans is de Volksvertegenwoordiging eene »parlementbemoeial," welke de kracht der Regeering verlamt. „Onder
1)

Zie zijn

Grondwetsherziening,

(Baarn, 1912), bl. 25-27.

in de serie
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den invloed der democratie," aldus vervolgt de schrijver,
„gaat het gehalte der Kamerleden eerder achteruit dan
vooruit. Niet alleen in Nederland, maar overal. Veel
kiezers geven altijd slechte keuzen. Terwijl dus de bevoegdheid tot inmenging steeds kleiner wordt, stijgt de neiging
daartoe. Een democraat meent nu eenmaal, als zoodanig
reeds, van alles verstand te hebben."
In zijn voorstellen tot wijziging gaat Mr. VERKOUTEREN
dan zeer ver. „Het is ..... zeer de vraag," zoo zegt hij,
of het niet verstandig zou zijn zoo langzamerhand terug
„
te keeren tot het vroeger standpunt, toen de Staten des
Lands alleen werden bijeengeroepen, als er geld noodig
was en tot het toestaan der beden." Zoo zou de arbeid
der Vertegenwoordiging belangrijk inkrimpen en de
kwestie der schadeloosstelling gemakkelijker op te lossen zijn.
Inderdaad, zoo allereerst naar zelfbeperking en hervorming in den geest van dit drietal gezaghebbende schrijvers gestreefd wordt, zal van zelf het bezwaar van velen,
die voor het lidmaatschap van de Kamer niet al hun tijd
en hun geheelen persoon kunnen wijden, goeddeels vervallen. En tegelijkertijd is zoodoende minder te duchten
het gevaar, dat in het Parlement zou toenemen het aantal
mannen, voor wie de politiek een beroep is, iets wat, naar
het boven aangehaalde woord van Prof. GIDE, nog nimmer
als een weldaad is beschouwd ; dat zou toenemen het aantal
mannen, die van de schadeloosstelling „leven" moeten,
wier zetel met het „brood" verbonden is.
Vooral heden ten dage dient met dit gevaar ernstig
rekening gehouden te worden. En in ons land èn elders
wordt luide geklaagd over de toenemende onzelfstandig-
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heid van het Kamerlid ; over het dalen van het peil der
Vertegenwoordigende Lichamen.
In zijne beschouwingen over de voorstellen tot wijziging
der oude Engelsche Constitutie ziet SYDNEY Low in de
neiging naar hooge schadeloosstelling een van de symptomen van ontaarding van het Lagerhuis.
Ten onzent is er herhaaldelijk op gewezen, hoe de
Staten-Generaal niet het minst hierop bedacht hebben te
zijn, dat zij niet onder de macht van „kiezersvrees"
geraken.
Het behoeft, na al wat over deze materie geschreven
is, geen betoog, dat bij toeneming van het getal van hen,
voor wie de schadeloosstelling eene broodwinning is, er
weinig kans bestaat, op meerdere zelfstandigheid en verhooging van het peil der Parlementen.
Terecht merkt Mr. BEELAERTS VAN BLOKLAND op : „Het
is duidelijk, dat het dientengevolge bestaand gevaar (verbinding van Kamerlidmaatschap en broodwinning) grooter
wordt naar mate de schadeloostelling ruimer is ; en dit te
meer wanneer tevens -- op zich zelf gelukkig verschijnsel -- de maatschappelijke kring, waaruit de Kamerleden
voortkomen, wijder wordt." 1)
Het gevaar, dat in hooge schadeloosstellingen schuilt,
wordt zoo van verschillende zijden onomwonden erkend.
En het is verstaanbaar, dat ook Prof. FABIUS, die reeds
bij het huidige bedrag ten onzent, niet blind is voor de
misstanden, van verhooging der schadeloosstelling weinig goeds verwacht.
Als in 1913 de Regeering voorstelt, de „schadeloosstel1)

T. a. p., bl. 137/38. De cursiveeringen zijn van ons.
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ling" van de leden der Tweede Kamer tot f 3000 te verhoogen en den leden pensioen te verleenen, dan merkt
hij naar aanleiding hiervan op : „Van welk voorstel, ging
het door, te duchten ware, dat allengs grooter werd het
aantal leden, voor wie de „schadeloosstelling" middel van
bestaan werd, met al de ellendige gevolgen daaraan verbonden, waaronder bedenkelijke vermindering der zelfstandigheid." 1)
En als van zekere zijde de klacht vernomen wordt,
dat het peil der Tweede Kamer daalde, het percentage mannen van beteekenis de laatste tien jaren er
stellig niet op vooruitging, de welsprekendheid zakelijk
en vormelijk merkbaar terugliep, dan vraagt de hoogleeraar : „Zal iemand beweren, dat dit geheel onjuist is ?"
En in verband met het voorstel tot verhooging der schadeloosstellingen wordt dan gezegd, dat dit het kwaad
wellicht nog slechts verergeren kon.
Alle deze uitingen nu behelzen eene ernstige waarschuwing, om niet kortweg met een beroep op de gewijzigde omstandigheden en den meerderen arbeid voor
verhooging van parlementaire schadeloosstelling het pleit
te voeren. Zij geven ondubbelzinnig te kennen, dat in
het aanlokkelijker maken van het ambt en het doen uitbreiden van den kring van hen, die vroeger op een
afstand moesten blijven en na verhooging van het bedrag
zouden kunnen mededingen, geen gering gevaar schuilt.
Dat er gevallen zijn aan te wijzen, waarin overigens
bekwame mannen om financieele redenen zich niet candidaat konden laten stellen, is op zich zelf evenmin ge1) Studiën en Schetsen enz., serie V, bl. 17.
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noegzame grond voor verhooging der financieele tegemoetkoming.
Immers is daarbij de mogelijkheid geenszins uitgesloten,
dat een ander, die even geschikt is, zich wèl voor dit
ambt beschikbaar wil stellen.
Voorts is, naar het ons voorkomt, de gedachte, dat niemand om geldelijke redenen een mandaat zou behoeven
af te wijzen, niet boven bedenking verheven.
Wij troffen haar reeds aan bij hen, die de invoering
van schadeloosstelling bepleitten, wijl zoo eerst het algemeen
stemrecht zijn volle verwezenlijking zou vinden.
Ook Mr. BEELAERTS VAN BLOKLAND acht het wegvallen
van financieele belemmeringen een groot voordeel.
En Mr. VERKOUTEREN, die in zijn bovengenoemde beschouwingen zich eerst op het standpunt plaatst, dat de
Kamerleden zich geheel aan hun ambt moeten kunnen
wijden, gruwt van de gedachte, dat om financieele redenen
menschen geen Kamerlid kunnen worden.
Wel doelt hij minder op den onvermogende.
Van dezen beweert hij zelfs, niet zonder overdrijving,
dat hij door de schadeloosstelling schatrijk wordt. Bepaaldelijk wordt door hem gedoeld op wat zich tusschen de
rijken en armen bevindt, op de tusschenstof, » waarin men
juist de beste elementen vindt."
Maar, hoe dit ook zij, aan zijn betoog ligt ten grondslag
de gedachte, dat geen financieele hinderpalen aan de
aanvaarding en waarneming van het Kamerlidmaatschap
in den weg mogen staan.
Eene breede bestrijding van de redeneering, dat hooge
schadeloosstelling als uitvloeisel van het algemeen stemrecht te loven is, kan hier niet worden verwacht.
10
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Hij, die in het algemeene massastemrecht weinig goeds
ziet, kan moeilijk instemmen met wat daarvan de z.g.n.
volle verwezenlijking is. Ja, omgekeerd, dringt zich,
waar het onomstootelijk vaststaat, dat onder den invloed
der democratie het gehalte der Kamerleden hier en elders
achteruitgaat, aan het bewustzijn de vraag op, of niet
veeleer aller aandacht hierop dient gevestigd te worden,
dat de waarneming van het Kamerlidmaatschap niet ieders
werk is ; dat een „democraat ... nu eenmaal, als zoodanig
reeds, nog niet „van alles verstand" heeft.
Doch ook, voorzoover men niet zoozeer uit het algemeene
stemrecht den eisch van verhooging afleidt, maar, afgescheiden hiervan, de gedachte uitspreekt, dat verschil in geldelijk vermogen geenerlei invloed oefenen mag op de
waarneming van ambt of positie, is de juistheid dezer
opvatting aan gegronden twijfel onderhevig.
Wat Prof. FABIUS in zijne Sociale Vraagstukken ten
aanzien van de traktementen der staatsambtenaren opmerkt,
geldt, naar het ons voorkomt, goeddeels ook van de schadeloosstelling aan de leden der Volksvertegenwoordiging.
In een hoofdstuk over het recht om te arbeiden ') wordt
uitvoerig aangetoond, dat de vrijheid van beroep niet
vordert, dat de Staat de gelegenheid opene om, onverschillig
iemands vermogenstoestand, alle beroep te vervullen. Dat
ook in de vermogensverdeeling de Goddelijke Voorzienigheid werkt.
Naar het oordeel van den Schrijver, mag er geen sprake
van wezen om opzettelijk een deel der betrekkingen slechts
voor eene bepaalde klasse der maatschappij open te houden,
1)

B1. 80 en volgg..
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al zou de goede bezetting van die betrekkingen daardoor
geschaad worden. Dit acht de Schrijver bedenkelijke eenzijdigheid naar den eenen kant.
»
Maar evenzeer", zoo wordt voortgegaan, ,,is het te
mijden eenzijdigheid naar de andere zijde, om, zonder te
letten op de gesteldheid van een land, wat de vermogensverdeeling aangaat en de gelegenheid geschikt personeel
voor de betrekkingen te vinden, — kortweg alleen uit
abstracte theorie alle traktementen op zoodanig bedrag te
willen stellen, dat ook de volstrekt onvermogende naar
alle betrekking dingen kan."
Na dan met voorbeelden te hebben aangetoond, hoe men,
door dit laatste als beginsel te stellen, op een bedenkelijken weg geraakt, wordt vervolgens betoogd, dat aan dit
streven eene valsche gedachte ten grondslag ligt, ni. deze,
dat er tusschen geld en geestelijk terrein geen verbinding
mag bestaan.
,,Bij wie niet rekenen met de Voorzienigheid Gods, laat
zich deze gedachte tot zekere hoogte begrijpen." Aldus
Prof. FABIUS. Maar niet bij hen, die haar erkennen. Immers,
het is ,,juist eene der voortreffelijkheden van de Gereformeerde opvatting, dat zij dergelijke opvatting principieel
wraakt, en rondweg, zonder eenige scrupule, ook het
geld .... erkent als gaven van God, die niet te hoog is om
zich daarmeê in te laten, maar zelve dat alles heeft gewild,
en daarmeê met in hunnen aard niet slechte, maar goede
middelen, zijnen raad volvoert, en het lot der menschenkinderen bestiert."
Het komt ons voor, dat deze beschouwingen in het
algemeen ook gelden bij de vraag, welke ons bezig houdt.
Als het waar is, dat de Volksvertegenwoordiger invloed
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heeft te oefenen op en medeverantwoordelijkheid te dragen
voor den ganschen gang van het staatsbestuur; als dus
de afgevaardigde heeft te staan op zóó hoog een peil, dat
hij met den Minister zich meten kan, dan is er niets
onredelijks in gelegen, dat door zekere beperkingen, al
zijn die van financieelen aard, het bekleeden van de
positie van Volksvertegenwoordiger niet voor allen even
gemakkelijk, ja, voor sommigen onmogelijk te bereiken is.
Van wie dergelijke overtuiging koestert, kan dan ook
weinig sympathie worden verwacht met de voorstellen
van hen, die ter wegneming van alle hinderpaal eene
regeling der schadeloosstelling bepleiten, waarbij voor
niemand meer eenig bezwaar behoeft te bestaan, het ambt
van afgevaardigde te bekleeden.
Op het proportioneele stelsel van schadeloosstelling
wordt gedoeld! GIDE wijst er op, dat dit stelsel, waarbij
de schadeloosstelling geregeld wordt naar hetgeen het lid
door de waarneming van het lidmaatschap verliest, van
meer dan ééne zijde bepleit is.
Ten onzent hebben met name de heeren VERKOUTEREN
en Jhr. BEELAERTS VAN BLOKLAND zich voor dit systeem
verklaard.
Eerstgenoemde auteur acht eene afdoende regeling
alleen mogelijk, wanneer men proportioneel te werk gaat.
Hij vindt het niet rechtvaardig, dat elke afgevaardigde
even veel ontvangt. „Een werkman behoeft" — dus oordeelt
hij -- „niet meer te hebben dan f 1000 of f 1200." En ,rijke
menschen behoeven in het geheel niets te ontvangen." ')
Bepleit wordt dan eene commissie, bijv. de Pensioenraad,
1)

T. a. p.,

bl. 26.
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die voor ieder, individueel, de vergoeding bepaalt en
daarbij rekening houdt met ieders vermogen, met de
schade in zijn beroep of bedrijf, met den stand, waarin
ieder gewoon was te leven, met de grootte van zijn gezin, enz..
Uitvoeriger wordt dit systeem besproken door Jhr.
BEELAERTS VAN BLOKLAND. Ook zijn ideaal is, dat in de
toekomst „zoowel de hoog bezoldigde ambtenaar als de
timmermansknecht, zoowel het hoofd der school als de
klerk bij eene particuliere maatschappij .... zonder den
economischen grondslag van hun bestaan te verzwakken
het mandaat van Kamerlid op zich zullen kunnen nemen
en noch de een, noch de ander in verdenking (zal) kunnen
komen door geldelijke overwegingen tot de aanneming
van dat mandaat te zijn aangevoerd." 1) Deze Schrijver
acht dit de juiste toepassing van het stelsel van schadeloosstelling en geeft zelf eene breede uitwerking er van
in het vervolg van zijn studie.
Past het, gelijk hierboven werd opgemerkt, reeds op
grond van de principieel valsche gedachte, welke er aan
ten grondslag ligt, tegenover dit systeem eene gereserveerde
positie in te nemen, daarnevens mag worden gevraagd,
of van het proportioneele stelsel inderdaad verbetering te
wachten is. De heer JUNGMANN spreekt als zijne overtuiging uit, dat het peil der Vertegenwoordiging er zeker
niet mee stijgen zou. En aan verhooging van dit peil is
juist heden ten dage, gelijk wij zagen, wellicht meer
dan ooit behoefte.
Ook is dit systeem in strijd geacht met het ,,im st Andischen Staat unbekannten, dem modernen Staat wesent1)

T. a. p., bl. 140.
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lichen Grundsatze der Gleichberechtigung" der gezamenlijke afgevaardigden.
Gelijk uit het historisch overzicht bleek, werd in vroegere tijden bij de berekening van de schadeloosstelling
rekening gehouden met den stand der afgevaardigden,
de gepresteerde diensten, enz..
Tegenover deze onderscheidingen van persoonlijken
aard, treffen wij heden ten dage slechts differentieeringen
aan uit gezichtspunten van zakelijken aard (bijv. de
woonplaats van den afgevaardigde, invloed op de schadeloosstelling, doordat men reeds een traktement uit de
staatskas geniet, enz.).
Toen bij gelegenheid van de debatten in het Lagerhuis
over de payment of members pogingen werden aangewend
een stelsel van proportionaliteit in te voeren, verzette
LLOYD GEORGE zich hiertegen met kracht in de volgende woorden : „It would be quite impossible to have
on one set of Members receiving this payment and another
set not receiving it ..... Therefore we have come to the
conclusion, and I have no hesitation in saying that it
is the only possible conclusion we could come to, that
we cannot possibly accept any amendment from any
quarter that would involve discrimination between one
Member and another of this House, whether on the ground
of the class, or on the ground of means, or on the ground
of nationality." 1)
Naast deze principieele bedenkingen mogen de practische bezwaren niet licht worden geacht.
Reeds Mr. BEELAERTS VAN BLOKLAND zelf erkent het
1)

Part. Deb., 1911, House of Commons, vol. 29,

bl. 1375.
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moeilijke, voor alle gevallen eene bevredigende oplossing
te geven. Hij bepleit schadeloosstelling voor verlies van
inkomsten uit vaste betrekking, maar sluit de vrije beroepen van dokters, advocaten, industrieelan, winkeliers,
kleine bazen, enz. uit. » Hoe wil men het bedrag daarvan
begrooten ?" vraagt hij.
En GIDE, het denkbeeld besprekende om te doen „varier le montant de l'indemnité pour chaque deputé salon
sa situation sociale ; la rendre cent fois plus grande, par
exemple, pour le médecin ou l'avocat illustre, qui gagne
1000 francs par jour, que pour celui qui ne gagne que 10
francs," doet met dit systeem af in deze woorden: „Il est
clair, qu'on ne peut songer a cette absurdité." ')
Ook bedenke men, dat in geen land ter wereld dit
systeem geldt en dus op geenerlei practisch resultaat te
wijzen valt.
Wij houden alzoo — om tot het punt van uitgang terug
te keeren — vast aan de stelling, dat de beperking in de
keuze op zich zelve nog geenszins genoegzame grond is
voor verhooging der schadeloosstelling.
Tenslotte dient, ter beoordeeling van het streven naar
verhooging der parlementaire schadeloosstelling, rekening
gehouden te worden met het verschijnsel, dat in den loop
der tijden de beteekenis van een bepaald bedrag veranderen kan. Voor wat ons land aangaat, vergete men niet,
dat in zekeren zin de f 2000 van thans veel meer zijn
dan in 1848.
Hierbij hoort men toch te letten op de verbeterde middelen van verkeer.
I) T. a. p., bl. 220.
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Prof. FABIUS wijst er op, hoe in 1848 zelfs ieder, die te
Utrecht of te Dordrecht woonde, wel genoodzaakt was
eene kamer te 's Gravenhage te huren. Ja, nog 40 jaar
geleden zou iemand, die te Amsterdam woonde, er waarschijnlijk niet over gedacht hebben, dagelijks heen en
weer te reizen.
Zoo op de vermeerdering van werkzaamheden gelet
wordt, mag inderdaad toch ook op deze vermeerdering
van waarde gewezen worden 1).
Zoo zijn er dus tegen verhooging der parlementaire
schadeloosstelling, ook voor wat Nederland aangaat, ernstige bezwaren in te brengen, en bestaan er vóór deze
verhooging weinig gegronde redenen.
Wij hebben gezien, hoe een pleiten voor verhooging
kortweg op grond van vermeerdering van werkzaamheid
en de kans op uitgebreider candidatenkeuze, niet rekening
houdt met alle omstandigheden, welke hierbij in aanmerking dienen te komen.
Hoe het gevaar niet denkbeeldig is, dat verwezenlijking
van dezen „eisch der democratie" °) zeer nadeelige gevolgen
zal hebben en medewerken zal tot den „Fall des Parlementarismus."

Nadat wij aan de hoogte van het bedrag der schadeloosstelling aandacht gewijd hebben, is eenige bespreking
geboden van de vormen, waarin de toelage in de verschillende landen optreedt.
Ten dezen valt drieërlei te onderscheiden.
1) Cf. Mr. D. P. D. FABIUS, Studiën en Schetsen enz., serie V, bl. 17/18.
2) Het Volk, t. a. p..
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Ten eerste: het systeem van daggelden of Dieten 1). In
Duitschland en Oostenrijk heeft men voor het gansche
instituut van de schadeloosstelling, voorzoover deze in geld
bestaat, de benaming Taggeld of Didt aangenomen. Gemeenlijk wordt de term Dic t in de wijdere beteekenis
gebruikt en voor dit speciale systeem de naam Taggeld
verkozen.
Bij dit systeem is het eenheidsbedrag dat, waarop de
leden per dag recht hebben.
Men treft het aan in Oostenrijk, Bosnië, Kroatië, in
enkele Duitsche Staten, in Zwitserland, ten onzent voor
de Eerste kamer, in Denemarken, Servië en Bulgarije.
Ten tweede : het systeem waarbij het eenheidsbedrag der
prestatie zich over eene langere tijdruimte uitstrekt, hetzij
over een jaar, hetzij over eene maand, hetzij over eene
zitting ; het z.g.n. Pauschalsystem, zooals onze Oostelijke
buren het noemen.
Wij treffen het aan in Hongarije, Frankrijk, de Vereenigde Staten van Amerika, in sommige Noord-Amerikaansche
Staten, in Engeland, Noorwegen, België, ten onzent voor
de Tweede Kamer, Italië, Griekenland, Australië, Japan
en Turkije.
1) Het woord Dial komt van het Latijnsche woord dies. Naar
middeneeuwsch spraakgebruik beteekende diaeta parlementaire verdaging, ook wel enkel parlement. Deze beteekenis heeft nog heden
ten dage het Fransche diète, het Engelsche diet en het Italiaansche
dieta. De medische term Diat heeft een anderen wortel; hij stamt
van het Grieksche acxc;x ^ levenswijze, leven, de door den arts
voorgeschreven levenswijze, voorts levensbehoeften,levensonderhoud.
De Duitsche schrijvers nu gebruiken, ter aanduiding van de parlementaire schadeloosstelling, den term Diat, in de eerstgenoemde
beteekenis, die van daggeld; zelfs dan, wanneer van geen daggeldsysteem meer sprake is.
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Ten derde: het z.g.n. gemengde systeem, bestaande uit
eene samenvoeging van de beide vorige typen. Wij vinden
deze combinatie op verschillende manieren toegepast.
In Rusland, Elzas-Lotharingen en Baden vinden wij de
combinaties van eene toelage voor de buiten de zitting in
commissievergadering werkzame leden met het daggeld
voor den duur der gewone zitting.
In den Duitschen Rijksdag wordt in den regel een jaarijksch bedrag, bij uitzondering een daggeld toegekend; dit
laatste aan de afgevaardigden, die tijdens eene zitting
op- of aftreden als lid.
In Beieren, Saksen en Baden wordt voor den duur der
gewone zitting een bedrag per zitting, maar voor de buitengewone zitting een daggeld toegekend.
Evenzoo in Zweden en Finland; hier worden ook dan
daggelden betaald, wanneer de gewone zitting voor de geheele
Kamer of den enkelen afgevaardigde van korten duur is.
Ten voordeele van het daggeldsysteem is opgemerkt,
dat het zoo rechtvaardig werkte, daar de afgevaardigde
slechts voor de dagen zijner aanwezigheid ter vergaderplaats betaling ontvangt.
Hierbij dient dus de aanwezigheid of presentie geconstateerd te worden; waarom men ook wel, vooral wanneer
de aanwezigheid ter zitting geëischt wordt, van presentiegelden gewaagt.
Bij dit systeem zou eene meer individueele behandeling
van plichtgetrouwe en nalatige afgevaardigden mogelijk
zijn en de absentie worden tegengegaan.
Mr. VERKOUTEREN heeft zijn voorliefde voor dit systeem
verklaard op deze wijze: „Het komt mij ook voor, dat het
beter is een presentiegeld te geven dan een vast tractement,
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daar er anders geen prikkel is om ter vergadering te
verschijnen." 1)
De heer BEELAERTS VAN BLOKLAND evenwel vindt het
moeilijk hierin eene betere regeling te zien dan in het
toekennen van eene vaste som per jaar. Hij wijst er op,
hoe, daargelaten nog, dat het teekenen van de presentielijst
niet altijd hetzelfde is als het bijwonen van de vergadering,
toch duidelijk is, dat de vergadering hare beteekenis niet
ontleent aan diegenen onder de leden, wier aanwezigheid
alleen een gevolg is van de begeerte het presentiegeld
niet te missen.
„Een ander, die thuis een verslag bewerkt", aldus deze
Schrijver, „en daarom niet ter vergadering komt, is dien
dag wellicht beter Kamerlid dan de onbeduideling, die
nauwelijks weet, wat in zijne tegenwoordigheid behandeld
wordt." 2)
De taak van den Vertegenwoordiger wordt te hoog
geacht, dan dat het zich kwijten daarvan door zoo kleine
middelen als een goudstuk daags, zou mogen worden
afgedwongen.
De wijze, waarop een afgevaardigde zijne taak vervult,
blijve, naar den wensch van den heer BEELAERTS VAN
BLOKLAND,

eene zaak van zijne consciëntie, niet van

zijne beurs.
Het tweede systeem wordt aanbevolen, omdat het meer
dan het vorige met de waardigheid der afgevaardigden
overeenkomt.
Voorts, wijl hier geen sprake kan zijn van het verwijt,
dat wij reeds van de tegenstanders van het beginsel van
1)
2)

T. a. p.,
T. a. p.,

bl. 26.
bl. 135.
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schadeloosstelling vernamen, dat de afgevaardigden de
zittingen pogen te rekken om langer in het genot der
voordeelen te blijven.
Ook EDUARD VON HARTMANN wilde reeds de betaling
van daggelden door eene aan het eind der zitting toe te
kennen Pauschalsumme vervangen zien. Dit zou het beste
middel zijn om „die Sessionen abzukiirzen und das unnutze Geschw tz zu vermindern." Want de afgevaardigden
zouden zich „bemiihen den Tag, wo sie die ganze Summe
auf einmal einstreichen dtirfen, recht bald herbeizufuhren," 1)
Hij acht dit systeem eene toepassing van het Akkordlohnprinzip op den parlementairen arbeid.
VON HARTMANN ' S opvatting getuigt wel van weinig
eerbied voor de Volksvertegenwoordigers. De ervaring
heeft bovendien aangetoond, dat bij dit systeem van eene
verkorting der zittingen geen sprake is. Maar, hoe dit
ook zij, van een rekken der zitting uit belustheid op een
goudstuk 's daags kan hierbij in elk geval geen sprake zijn.
Tenslotte is dit systeem geloofd, wijl het niet slechts
rekening houdt met den arbeid, dien de afgevaardigde in
het Parlement, maar ook met wat hij daarbuiten als zoodanig verricht ; hetgeen bij het eerste systeem niet mogelijk zou zijn.
Naar dezen gedachtengang zijn dan toelagen over een
lang tijdsverloop, liefst over een geheel jaar, te verkiezen.
In dezen geest sprak de afgevaardigde GR6BER in de
zitting van den Duitschen Rijksdag op 12 Mei 1906:
„Dadurch, dasz dem Reichstagsabgeordneten ein Pauschquantum gewahrt wird, wird ja eigentlich eine Vergiitung
1) Tagesfragen (Leipzig, 1896), bl. 75.
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fiir die Tatigkeit des Reichstagsabgeordneten im ganzen
Jahre gewahrt ; es gibt also eigenlich keinen Tag seiner
Abgeordnetenttigkeit fiir den nicht im Reichstag durch
das Pauschquantum eine Vergiitung gewahrt wird." 1)
Het gemengde systeem zoekt de bezwaren der beide
andere systemen te ondervangen.
Hierbij heeft het tweede systeem de overhand. Doch
tijdens zittingperioden, wier duur bijzonder kort is, of voor
afgevaardigden, die tijdens de zitting als lid op- of aftreden, komen presentiegelden in de plaats ; om eenerzijds
den afgevaardigde door een van tevoren voor een grooter
tijdruimte vastgesteld bedrag niet ten nadeele van de
schatkist te veel toe te kennen en hem anderzijds ook
niet elke financieele tegemoetkoming te onthouden.
Men kan voor deze uitzonderingsvallen ook bij het
tweede systeem blijven en dan met den ambtsduur van
den afgevaardigde rekening houden.
PITAMIC merkt op 2), dat dit niet te verkiezen is en tot
zeer omslachtige en ingewikkelde berekeningen leidt,
waarvan de wettelijke regeling in Elzas-Lotharingen een
voorbeeld geeft.
Alvorens wij van de bespreking dezer systemen afstappen, wijzen wij er nog op, hoe blijkens het historisch
overzicht de nieuwere wetgevingen in het teeken staan
van het tweede of van het gemengde systeem.
* *
*

Bij onze beschouwingen over karakter, bedrag en systeem

1) Stenogr. Berichte enz., bl. 3149.
2) T. a. p., bl. 38.
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der schadeloosstelling hebben wij slechts het oog gehad
op een gedeelte der schadeloosstelling.
Met de besproken geldelijke toelage is evenwel nog niet
alles genoemd.
Gelijk onze Grondwet hier van „verdere schadeloosstelling" spreekt en daarnevens den afgevaardigde eene
vergoeding der reiskosten toekent, tre ffen wij ook in de
andere landen eene dergelijke regeling aan, zij het ook,
gelijk wij straks zullen zien, met meer of minder belangrijk
verschil in de wijze, waarop zij is uitgewerkt.
Eerst merken wij nog op, hoe in de meeste landen, bij
name Oostenrijk, Hongarije, Kroatië, Duitschland, Beieren,
Saksen, Wurtemberg, Hessen, Saksen-Weimar, Brunswijk,
Saksen-Altenburg, Saksen-Koburg-Gotha, Reusz a. Linie,
Reusz j. Linie, Elzas-Lotharingen, Frankrijk, Engeland,
Kanton Bern, Kanton Freiburg, de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika en Japan de voorzitter eene buitengewone
toelage geniet.
In sommige landen ontvangen ook enkele andere leden,
aan wie bijzondere functies zijn opgedragen, extra-voordeelen.
Zoo krijgt in Bern een commissielid, die specialen arbeid
verricht heeft, eene hoogere schadeloosstelling, hetgeen
door de commissie nader wordt vastgesteld.
PITAMIC stelt in het licht, dat in deze gevallen niet
de in het algemeen aan het lidmaatschap van het Parlement verbonden arbeid, maar die bijzondere arbeid
beloond wordt, welke met de organisatie der Kamer
samenhangt.
„Der betreffende Abgeordnete bezieht diese speziellen
Geldleistungen (man kann sie Honoror oder Remuneration
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nennen) nicht als Abgeordnete, sondern als Funktionr
einer Versammlung."

1)

Mr. BEELAERTS VAN BLOKLAND

zegt, dat men zich in

deze richting verder zou kunnen begeven en bijv. aan de
voorzitters der afdeelingen en aan leden van commissiën
van voorbereiding en van rapporteurs eene bijzondere
bezoldiging zou kunnen verzekeren. Het mandaat van
afgevaardigde zou ook dan wel de gelegenheid tot geldelijk
voordeel openen, maar de verkiezing alleen zou dit voordeel niet verschaffen, wijl het geheel afhankelijk is van
de persoonlijke eigenschappen en bekwaamheden, die de
gekozene mocht blijken te bezitten. Zoodoende zou de
bezoldigiging niet alleen eene rechtmatige belooning zijn
voor de bekwame mannen, die het zwaarste parlementaire
werk verrichten, maar door den prikkel tot inspanning,
die daarvan uitgaat op de jongere leden, zou zij bovendien
ten goede komen aan den geheelen arbeid voor de Kamer.
Intusschen is deze Schrijver niet blind voor de bezwaren,
aan dit denkbeeld verbonden. Reeds schijnt het hem practisch onuitvoerbaar, zoolang niet alle commissoriale arbeid
gelijkwaardig is. „Maar zou er", zoo gaat hij voort, „verder
ook niet groot gevaar bestaan, dat bij de aanwijzing van
voorzitters en rapporteurs, indien aan deze betrekkingen
geldelijk voordeel was verbonden, nog andere overwegingen
zouden gelden dan de vraag, voor wie de betrekking het
meest geschikt is ?" N)
In eene vergadering met een zeer groot aantal leden
zou dit gevaar misschien gering zijn ; bij ons ware het,

1) T. a. p., bl. 40.
2) T. a. p., bl. 134.
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volgens het oordeel van Mr. BEELAERTS `'AN BLOKLAND, zeker
niet hersenschimmig !
Om dezelfde reden is, naar ons voorkomt, het voorstel,
dat indertijd gedaan is, om den voorzitter der Tweede
Kamer eene bijzondere toelage te geven, niet boven bedenking verheven.

Wij achten het met Mr.

gelukkig, dat de voorzitter geen geldelijk voordeel heeft van zijn ambt 1).
Toegegeven moet worden, dat hij, in tegenstelling met de
andere leden der Kamer, bezwaarlijk eenige andere beSERET

trekking zal kunnen waarnemen ; maar reeds de mogelijkheid, dat verkeerde motieven bij het opmaken der nominatie
zouden gaan werken, vooral echter het feit, dat de voorzitter minder vrij tegenover de Kamer zou staan, stellen
het ongewenschte eener toelage aan den voorzitter, in
welken vorm dan ook, in het licht.
Ook is er op gewezen, hoe de voornaamste uitgaven, aan
het Voorzitterschap verbonden, wel veroorzaakt zullen worden door de gastmalen, die de voorzitter den leden der Kamer
pleegt aan te bieden. Daardoor zou de goede verhouding
van den voorzitter tot de leden en van de leden onderling
gesterkt worden en deze gewoonte hooge waarde hebben.
Indien men nu den voorzitter voor deze en dergelijke
kosten ging schadeloos stellen, ware veel van de waarde
dezer bijeenkomsten weggenomen, wijl thans zoodanig
gastmaal geheel het karakter van persoonlijke beleefdheid
en welwillendheid draagt.
Wel is waar vertoont in andere landen het voorzitterschap een minder sober karakter. Zoo gaat in Engeland
1) Zie diens acad. proefschr.: Het Voorzitterschap in de StatenGeneraal (Amsterdam, 1910), bl. 11-13.
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de sergeant-at-arms den voorzitter met zijn staf vooruit,
wanneer hij de vergadering betreedt ; in Frankrijk wordt
zijne komst ter vergadering door tromgeroffel aangekondigd;
in Frankrijk, Engeland, Duitschland, Pruisen, Baden en
Saksen-Meiningen is eene ambtswoning voor hem ingericht
en in de meeste landen wordt hem eene bijzondere toelage
toegekend. Maar wie in eene vergelijking treedt tusschen
het voorzitterschap hier te lande en dat, gelijk het elders
bestaat, mag niet voorbijzien, hoe ook in ander opzicht
het voorzitterschap ten onzent eene tegenstelling vormt
met dat van schier alle Staten.
In geen land is, blijkens wat Mr. SERET dienaangaande
mededeelt, de zedelijke invloed des voorzitters grooter en
zijne disciplinaire macht geringer dan in Nederland 1).
Ongetwijfeld is dit ten deele te danken aan het aanzien
van het ambt.
Zelfs met de mogelijkheid, dat de toekenning van geldelijke voordeelen hierin verandering ten kwade zou
brengen, houde men ernstig rekening.
Zoo verdienen dan de pogingen het voorzitterschap te
bezoldigen, gelijk zulks is geschied door VAN HOGENDORP2),
VAN MAANEN 3), DONKER CURTIUS 4) en tijdens het Ministerie-HEEMSKERK in 1913 5), geene toejuiching.

I) T. a. p., bl. 158.
2) Deze legde in zijn Schets den Raadpensionaris een traktement
toe; iets wat van zelf sprak, daar de Raadpensionaris als zoodanig
g een lid was der Staten-Generaal.
3) In de Grondwetscommissie van December 1813 was het VAN
MAANEN, die meende, dat ook de uit de leden gekozen president
hooger traktement moest hebben dan de leden.
4) Zie hierboven, bl. 75.
$) Zie hierboven, bl. 92.
11
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De Tweede Kamer zal er, voorzeker, wel bij varen,
indien het mogelijk blijft, het voorzitterschap het karakter
van onbezoldigd eereambt te doen behouden en mede
daardoor het hooge aanzien van het ambt ongerept te
handhaven.

* *
*

Wat betreft de regeling der reiskosten, zoo deelden wij
reeds mede, gelijk ook uit het vorige hoofdstuk blijkt,
dat in de meeste landen hetzelfde stelsel als bij ons bestaat, zij het al met meer of minder belangrijke verschillen
in de wijze van uitwerking.
In plaats van vergoeding wegens reiskosten hebben in
sommige landen de afgevaardigden recht van kosteloos
vervoer langs de spoorwegen.
In Denemarken, Bulgarije, New-South-Wales, Queensland,
Minnesota, New-Jersey, Italië, Rumenië, Servië en Spanje
gedurende het geheele jaar.
In Baden voor den duur der zitting en de 8 daaraan
voorafgaande en 8 daarop volgende dagen; in Beieren en
in het Duitsche Rijk voor de leden van den Duitschen
Rijksdag evenzoo. In Hessen gedurende denzelfden tijd,
maar slechts van hunne woonplaats tot Darmstadt en terug.
In Pruisen gelijk als in Baden. In Wurtemberg genieten
de leden vrij vervoer gedurende 8 dagen vóór tot 14
dagen na het einde der zitting.
In België het geheele jaar van hunne woonplaats naar
Brussel en terug.
In Frankrijk hebben de leden vrij vervoer op de staatsspoorwegen, terwijl zij voor het gebruik der overige lijnen
10 frs, per maand betalen.
De Parlementsleden in Hongarije kunnen tegen betaling
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van 300 kronen per jaar van alle door den Staat geëxploiteerde spoorwegen gebruik maken.
De leden van het Turksche Parlement hebben, wanneer
zij in dienst reizen, vrij vervoer op spoorwegen en stoombootlijnen.
Bij de behandeling van den toestand in Nederland hebben
wij gezien, hoe in ons land zich meer dan eens stemmen
hebben doen hooren om de wenschelijkheid van een vrijbiljet te bepleiten.
Men wijst er op, dat de leden meer reizen hebben te
maken dan onze Grondwet veronderstelt, welke spreekt
van reiskosten voor ééne zitting per jaar heen en terug.
En voorts is herhaaldelijk de wenschelijkheid betoogd, dat
de leden zich van allerlei toestanden in het land zoodoende
gemakkelijker persoonlijk op de hoogte zouden kunnen
stellen.
In verband met wat van gezaghebbende zijde over deze
argumenten beweerd is, kan het niet moeilijk vallen een
oordeel over deze kwestie uit te spreken.
Dat de leden meer reiskosten hebben dan die, welke de
Grondwet hun toekent, is niet te loochenen. Maar hierbij
mag niet worden voorbijgezien, dat zij f 2000 als »verdere
schadeloosstelling" ontvangen, waaruit eventueel de kosten
voor commissievergaderingen, overige reizen, etc. kunnen
worden gevonden. Toegestemd moet worden, dat op deze
wijze de ongelijkheid met wie in de Residentie wonen,
nog grootex wordt. Eene regeling, welke die ongelijkheid
en het privilege, dat daarin voor de leden, die te 's-Gravenhage wonen, schuilt, wegneemt, ware zeker wenschelijk,
maar daarmee is eene vrijkaart nog geenszins gerechtvaardigd.
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Deze toch geeft den leden aanzienlijk meer dan daarmee
bedoeld wordt. Vandaar hebben in sommige Staten de leden
vrij spoorwegvervoer enkel gedurende den tijd, waarin
zij ter uitoefening van hun ambt reizen moeten.
Ook Mr. BEELAERTS VAN BLOKLAND is om die reden
sterk tegen de invoering van eene vrijkaart gekant. Terecht
wijst hij er op, dat een Kamerlid als zoodanig geen andere
reizen te doen heeft dan die, welke noodig zijn om zich
van zijne woonplaats te begeven naar vergaderingen, welke
overeenkomstig het Reglement van Orde der Kamer zijn
uitgeschreven. Wanneer hem voor deze reizen de kosten
worden vergoed, bestaat er, naar zijn oordeel, voor het
verstrekken van vrijballetten op de spoorwegen evenmin
eenige grond als b.v. voor het hun verleenen van portvrijdom
of andere geldelijke voordeelen boven gewone burgers.
Als ander voorbeeld van dien aard wordt dan genoemd
Noorwegen, waar de Volksvertegenwoordigers recht hebben
op eene kostelooze begrafenis l). Blijkens het in het vorige
hoofdstuk medegedeelde, zijn hieraan meer voorbeelden
toe te voegen. In Denemarken en Bulgarije hebben de
afgevaardigden eene vrije plaats in den koninklijken
schouwburg. In New-Foundland, New-South-Wales en Spanje
portvrijdom. In Noorwegen is het ambt van afgevaardigde
wel zeer aanlokkelijk gemaakt. In den meest uitgebreiden
zin worden de kosten van geneeskundige behandeling en
verpleging bij ziekte, waaronder ook massage en hygiënische
baden, tandheelkundige behandeling, etc. vergoed. De
kostelooze begrafenis zet dan de kroon op het werk.
Weinigen zullen beweren, dat deze voorbeelden navol1)

T. a. p., bl. 435.
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genswaard zijn. Zoo verdient de vrijkaart evenmin
toejuiching. De begeerte naar vrij spoorwegvervoer staat
in verband met het streven, dat zich heden ten dage
meer dan vroeger openbaart, om uit de vervulling van
allerhande publieke ambten zoo veel mogelijk voordeel
te trekken. Zij is eene openbaring van de democratie in
de Vertegenwoordigende lichamen.
In den Raad van Amsterdam werd vóór eenigen tijd vrij
vervoer per tram voor de leden gevraagd. Later werd er
op aangedrongen, of niet elk lid een gebonden exemplaar
van het Gemeenteblad kon krijgen ; hetgeen de kosten
van inbinden zou uitsparen. In 1914 gelukte het, het
presentiegeld van f 3 op f 5 te brengen, zoodat de leden
thans voor middag- en avondzitting f 10 ontvangen, in
stee van f 61).
Tot pensionneering van wethouders is reeds meer dan
ééne gemeente overgegaan en Amsterdam is onlangs gevolgd. Hoewel Mr. OPPENHEIM wel moeilijk zal kunnen
worden tegengesproken, als hij over deze kwestie zich
aldus uitlaat :
„Het aldoor geldelijk aanlokkelijker maken van openbare betrekkingen leidt slechts ertoe, dat de baantjesj agerij -- toch reeds van grooten omvang — nog toeneemt."
En let er op, hoe deze kenner van het Gemeenterecht
aldus voortgaat : „Straks krijgt men het misschien zelfs
in het hoofd ook de niet herkozen, of vrijwillig heengaande leden der Staten-Generaal te pensionneeren. De
budgetten ondervinden van al zulke maatregelen den
druk en betere keuzen worden er volstrekt niet door ge1)

Zie Mr. D. P. D. FABIUS, Studiën en Schetsen enz., serie VI, bl. 51/52.
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waarborgd. Ik zou eerder van dergelijke maatregelen het
tegendeel vreezen." ')
Hoe men het inderdaad „in het hoofd gekregen heeft"
zonder eenige argumentatie met voorstellen te komen tot
pensionneering van Kamerleden, na aandrang uit den
kring der leden zelf, is reeds vermeld.
Als jongste voorbeeld van het streven om zooveel mogelijk uit het baantje te slaan, valt te wijzen op de toekenning van gratis tram- en telefoongebruik voor de leden
van den Haagschen Gemeenteraad 2).
1) Het Nederlandsche Gemeenterecht, dl. II, 4e druk (1913), b1.96.
Zie over Pensionneering van wethouders o. a. een artikel in De
Gemeenteraad, 5e jaargang (1915), no. 10.
2) De verovering van de gratis-tramkaart dagteekent van Februari
1916. Nadat Mr. VARENKAmP jarenlang bij de behandeling der Gemeentebegrooting namens tal van leden gesoebat had om vrijkaarten voor
de train, werd in November 1915 deze kwestie breeder in den Haagschen Raad besproken. De pogingen der voorstanders mislukten
evenwel. Daarop wierp men zich op vrij telephoongebruik; thans
met gunstiger resultaat. Aangezien de groote meerderheid van de
45 leden reeds op eigen kosten aangesloten was, beteekende deze
overwinning eene subsidie van f 65 per jaar.
In verband nu met de besprekingen in November 1915 over de
gratis-tramkaart, heeft de raad van beheer der Haagsche Tramweg
Maatschappij zich (bij schrijven van 17 December 1915) gewend tot
het gemeentebestuur, met het aanbod, de concessie in dien zin te
wijzigen, dat aan de vijftig bedongen vrijkaarten voor gemeenteambtenaren evenveel bewijzen van kosteloos vervoer voor de 45
raadsleden (en enkele anderen) zouden worden toegevoegd.
B. en W's. hebben in een pra✓ advies, dat de Nieuwe Rotterdamsche
Courant (1 Febr. 1916, Ochtendblad, B) terecht als „waardig" qualificeert, in overweging gegeven, hierop niet in te gaan. ,,Het is gewenscht," — aldus de toelichting tot hun afwijzend voorstel — „dat
de verhouding van de gemeente tot hare concessionaris zoo zuiver
mogelijk gehouden wordt. De belangen der maatschappij kunnen
indruischen tegen die der gemeente en omgekeerd kunnen de belangen van de gemeente indruischen tegen die der maatschappij.
Zellfs de schijn behoort te worden gemeden, dat verplichting van
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Reeds is naar aanleiding van dit privilege opgemerkt,
hoe zij, die onophoudelijk hebben te oordeelen over allerhande bezwaren en onbillijke eischen, welke aan de
schatkist worden gesteld, op deze wijze hopeloos hun
prestige verzwakken.
Nu is beweerd, dat men met de vrijkaart een goed doel
beoogt, zij zou kunnen strekken om een plaatselijk onderzoek omtrent bestuursaangelegenheden in verwijderde
streken des lands in te stellen; zij zou een geschikt middel
de eene partij aan de andere partij op de verhouding invloed zou
kunnen uitoefenen."
Deze „waardige, sobere" woorden hebben bij tal van raadsleden
groote ergernis gewekt. In de raadsvergadering van 31 Januari 1.1.
hebben zij na een weinig verheffend debat, dat in het teeken stond
van heftige redevoeringen en onbekookte interrupties, gezegevierd.
De N. R. C. schreef na dezen uitslag: „Voor ons gevoel zit er voor
raadsleden iets vernederends en kleineerends in de aanvaarding van
half-afgesmeekte vrijkaarten en had men ze in allen gevalle nog
liever door de gemeente laten betalen dan zich aldus te laten aanbieden." „Klaar", zoo wordt dan voortgegaan, „de raadsleden konden
zich spiegelen aan de Kamerleden, die immers grootendeels ook de
vrijkaarten der spoorwegmaatschappijen aanvaarden en nog wel,
zonder dat deze gunst als een recht in een concessie wordt neergelegd."
Ook de schrijver van de Brieven uit de Residentie in De Standaard
(zie het nummer van Zaterdag, 5 Febr. 1916, Tweede Blad) is over
het optreden van den Raad slecht te spreken. Het debat „liep bijna
op een scheldpartij uit," enz.. „Trouwens vind ik het" — zoo zegt
hij — „in beide gevallen (nl. van vrij telefoon en vrij trammen) den
Raad onwaardig, zoo op voordeeltjes uit te zijn, als hij thans wel
blijkt te zijn. Het feit, dat over vrij trammen een middag- en avondvergadering bijna is volgepraat en dat men zich daarbij warm, zelfs
meer dan warm, maakte, alsof het heuschelijk een gemeentebelang
gold, dat ieder raadslid naar believen moet kunnen trammen, spreekt
boekdeelen, maar niet in het voordeel van den Raad, niet tot verhooging van zijn prestige !"
Inderdaad staat het geval van de vrijkaart der Kamerleden niet
op zich zelf. En daarom ook is het van des te grooter beteekenis.
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zijn on-i het land te kunnen verkennen. Vooral Kamerleden, die over geen eigen middelen beschikken, zouden
„schier behoefte hebben aan dit middel."')
Allereerst kan hiertegen worden opgemerkt, dat ook
dan nog de vrijkaart aanmerkelijk meer biedt, dan bedoeld wordt en een moeilijk te rechtvaardigen privilege
verschaft. Brengt bijv. het privaat beroep van een lid
mede, dat hij voor zaken reist, dan beteekent het vrijbillet eene subsidie aan zijn particuliere zaak.
Ook kan de vraag gedaan worden, waarom alleen het
vervoer vrij moet zijn. Na een vermoeiender verkenningstocht in een verwijderde streek des lands is een goede
maaltijd noodig om weer op krachten te komen. Welnu,
men geve den Kamerleden het recht van vrije vertering
aan het station ; waarvan o.a. De Nederlander ') gewaagde.
En Prof. FABIUS heeft er op gewezen, hoe voor de goede
vervulling van het lidmaatschap een buitenlandsch reisje
van beteekenis zijn kan 3).
In de derde plaats dringt zich de vraag op, of het inderdaad tot de taak der Kamerleden behoort, het land te
verkennen en ,,controleurs te zijn van al wat er in het
land gebeurt."
Bij de bespreking dezer kwestie in de Tweede Kamer
is deze opvatting door Jhr. Mr. DE SAvoRNIN LOHMAN
gelaakt en opgemerkt, dat het doen van allerlei plaatselijk
onderzoek niet tot den werkkring van een Kamerlid
behoort.
Inderdaad mag, naar ons voorkomt, van eene Regeering,
1) De Standaard van 25 Maart 1915.
2) Zie het nummer van 3 Februari 1914.
3) Studiën en Schetsen enz., serie VI, bl. 67.
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welke het oordeel der Volksvertegenwoordiging verlangt
en op prijs stelt, worden geëischt, dat zij harerzijds alles
doe om de leden zoo volledig mogelijk in te lichten en
hun het vellen van een oordeel te vergemakkelijken.
Maar wat tot de taak der Regeering behoort, worde
niet op de schouders der Kamerleden gelegd of door dezen
stilzwijgend overgenomen.
*

*

*

De bezwaren tegen de invoering van kosteloos spoorwegvervoer voor Kamerleden gelden in dubbele mate,
zoo dit privilege hun niet van Staatswege, maar van particuliere zijde wordt toegekend, gelijk ten onzent de leden
der Tweede Kamer op eene enkele uitzondering na eene
vrijkaart van de spoorwegmaatschappijen aanvaard hebben.
In de Tweede Kamer nu is onomwonden erkend, dat
deze vrijkaart de beteekenis heeft van eene subsidie van
de spoorwegmaatschappijen aan sommige Kamerleden van
f 500 en hooger.
Ook is terecht opgemerkt, dat de subsidie niet alleen
ten goede komt aan de leden der Staten-Generaal persoonlijk. Velen hunner toch plegen vaak uit te gaan op
propaganda; de reiskosten van die propagandatochten komen
veelal ten laste van de strijdkas van de partij of haar
afdeelingen. Thans zullen die kosten vervallen en door de
spoorwegdirecties worden betaald. Deze verleenen dus ook
aan bedoelde krijgskassen eene subsidie. Zoo is dan het
karakter van deze vrijkaart het geven van eene jaarlijksche
subsidie aan de begunstigden van totaal eenige duizenden
guldens. Of dit in geld dan wel in natura wordt uitgekeerd,
doet niet ter zake.
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Hiermede nu treedt het bedenkelijke van wat ten onzent
geschied is, duidelijk aan het licht.
De aanvaarding eener vrijkaart van particuliere spoorwegmaatschappijen ontlokt in hoofdzaak tweeërlei ernstige
grief.
Reeds bij de behandeling dezer kwestie in de Tweede
Kamer is er herhaaldelijk op gewezen, hoe het afkeuring
verdient, geschenken aan te nemen van wie men controleeren moet.
Bij de beoordeeling hiervan dient men uit te gaan van
dezelfde beginselen als gemeenlijk in het publiek recht
worden gevolgd.
Als de wet bijv. aan de gemeenteraadsleden verbiedt,
leveranciers te zijn van de gemeente, dan doet zij dat
niet, omdat zij hun eerlijkheid en betrouwbaarheid in twijfel
trekt, maar alleen, omdat de mogelijkheid van corruptie
bestaat; en opdat het publiek niet kon zeggen: wij kunnen
ons vertrouwen niet meer schenken aan mannen, die
controleurs zijn en tegelijk daarbij voordeel hebben.
Doch er is meer nog, wat gegronde bedenking uitlokt.
Terwijl in het moderne staatsrecht allengs de gedachte
gemeen goed geworden is, dat de Staat aan de afgevaardigden hunne schadeloosstelling heeft te betalen en niet
particulieren of partijen, wordt door de aanvaarding der
vrijkaart van de spoorwegdirecties ten onzent, in strijd
met deze gedachte, een verouderd en verkeerd beginsel
door eene zijdeur in het staatsrecht binnengeleid.
In het historisch overzicht hadden wij keer op keer
gelegenheid te zien, hoe tengevolge van de veranderde
rechtspositie van den afgevaardigde de regeling der
schadeloosstelling in den modernen Staat principieel
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van die van vroeger onderscheiden is. De afgevaardigde
is thans niet meer mandataris zijner kiezers.
De beteekenis van de kiezers bij de stembus is deze,
dat zij hebben aan te wijzen leden van een college, aan
hetwelk, zooals ten onzent, alle wetsontwerpen worden
voorgelegd, en dat wijders zekere verantwoordelijkheid
draagt voor den ganschen gang van het staatsbestuur.
Op de benaming Volksvertegenwoordiging mag geen
beroep worden gedaan ten betooge, dat dit college geroepen
is, zijne kiezers te vertegenwoordigen.
Met deze wijziging in de rechtspositie van den afgevaardigde heeft de regeling zijner schadeloosstelling gelijken
tred gehouden.
Hij behoort niet meer door de kiezers, maar door den
Staat betaald te worden.
PITAMIC geeft aan deze gedachte aldus uiting: „Da der
Abgeordnete rechtlich nicht mehr Mandatar seiner Wahler,
sondern Mitglied eines kollegialen Staatsorgans ist, wird
der mit Ausubung dieser Funktion verbundene Aufwand
nicht von der Wahlerschaft, sondern vom S t a a t e bestritten." 1)
Wij hebben gezien, hoe in Finland eerst in 1906 met
de oude praktijk gebroken is en hoe heden ten dage alleen
de Groothertogdommen Mecklenburg de historische tradities
ongerept handhaven en eene geheel geïsoleerde positie
innemen.
Wel is ook in den jongsten tijd voorgekomen, dat in
landen, waar de Staat geen schadeloosstelling toekende,
het onderhoud van afgevaardigden uit partijfondsen werd
1) T. a. p., bl. 26. Met de omschrijving „Mitglied eines kollegialen
Staatsorgans" stemmen wij overigens niet onvoorwaardelijk in.
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gedekt, ja zelfs, dat deze afgevaardigden eene vaste betaling van hunne partij uit de partijkas erlangden.
Zoo geschiedde het, gelijk wij mededeelden, in Duitschland en Engeland.
Maar men mag niet voorbijzien, hoe juist deze praktijk
een der hoofdredenen was voor het toekennen van schadeloosstelling uit de staatskas, daar men het met het moderne
beginsel van de onafhankelijkheid van den afgevaardigde
van zijne kiezers onvereenigbaar achtte en als politische
Korruption beschouwde, dat de afgevaardigde van zijn
kiezers eenigerlei betaling aannam.
Met de opvatting nu, dat de Staat de onkosten van den
afgevaardigde te dragen heeft, is ook de aanvaarding der
vrijkaart in lijnrechten strijd.
Zoo schuilt dan in deze daad buitengewone beteekenis.
Terwijl de Grondwet aard der schadeloosstelling en
hoogte der toelage uitdrukkelijk bepaalt, wordt den afgevaardigde uit de particuliere bron van spoorwegmaatschappijen eene niet onbelangrijke subsidie verschaft; en daarmee een beginsel ingevoerd, dat juist om
zijn bedenkelijk karakter in andere landen uit het staatsrecht gebannen is.
*

*

*

Tenslotte trof het ons, hoe in tal van Staten bepalingen
bestaan over de onmogelijkheid van afstand, overdracht
en verpanding van de toelagen der Volksvertegenwoordigers.
PITANIIC 1 ) zegt, dat hierin naar voren treedt het 47imentationscharakter van de aanspraak op schadeloosstelling.
Hierin was immers niet te zien een equivalent voor ver1) T

a. p., bl. 50.

173
richten arbeid, evenmin moesten zij ,remplacer pour le
député tout ce qu'il perd", maar eenig-en-alleen was de
schadeloosstelling te beschouwen als „eine Offentlich-rechtliche Alimentation des Abgeordneten wahrend der Ausiibung
seiner Abgeordnetenarbeit."
Door dit drieërlei verbod nu zou voorkomen worden, dat de
schadeloosstellingen werden onttrokken aan haar doel.
JELLINEK, die met PITA 1IC „die Zahlung der Taggelder"
beschouwt als r eine óffentlich-rechtliche Alimentation",
zegt in tegenstelling met den laatste : „Die Unverzichtbarkeit hat mit der juristischen Natur des Anspruches
nichts zu tun, sondern ist aus politischen Griinden verfi gt." 1)
Wellicht heeft PITA IIC, die aan de oppervlakkige juridische behandeling van het Didtenrecht de oorzaak wijt,
„dasz dieses Institut meistens als eine rein politische Angelegenheit angesehen wird," in den ijver van zijn pogen
om het probleem bij uitstek als een „juristisches Problem"
te behandelen, te zeer de politische zijde uit het oog
verloren.
Het komt ons voor, dat JELLINEK terecht op de „politische Griinden" den nadruk legt, als hij er op wijst, hoe
men met het verbod van afstand beoogt het vermijden
van „Wahlbeeinflussung durch Versprechen der Verzichtleistung von Seiten der Kandidaten," en het wegnemen
van den socialen druk, welke tengevolge van den afstand
door vermogende afgevaardigden de onvermogenden tot
gelijke handelwijze zou kunnen dringen.

1) Dr. GEORG JELLINEK, System der subjectiven o f f entlichen Reepte,
2de druk (Tubingen, 1905), bl. 171. Zie ook bl. 342.
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In ons staatsrecht zijn wettelijke beperkingen van bovengenoemden aard niet bekend.
deelt mede 1), dat in 1843 en 1844
enkele leden der Staten-Generaal afstand gedaan hebben
van hunne schadeloosstelling, teneinde in de behoeften
der schatkist te voorzien.
DE BOSCH KEMPER

Hoewel, naar zijn oordeel, zulk een vaderlandslievende
daad zeer gunstig afsteekt bij de inhaligheid, waaraan
sommigen zich ten opzichte van de schatkist schuldig
maken, vindt hij toch dit afstaan van eene belooning, waarop
de wet aanspraak geeft, door de Volksvertegenwoordigers
in het algemeen weinig aanbevelenswaardig.
Evenals JELLINEK wijst hij er op, hoe het allicht als
eene aanmatiging van meer dan gewone vaderlandsliefde
zou beschouwd worden, die nadeelig werkt op de gelijkheid
der leden ; terwijl er zeer vele andere gelegenheden openstaan
om eene som van f2000 ten nutte van het algemeen te betalen.
Toch is de afstand in sommige gevallen wel verdedigbaar. Als men te 's-Gravenhalte woont en beweert geenerlei
bijzondere onkosten gemaakt te hebben voor de uitoefening
van het Kamerlidmaatschap, is de weigering der schadeloosstelling zeer verklaarbaar.
Zoo beschouwd, behoeft bijv. in de handelwijze van
die de schadeloosstelling nimmer
in ontvangst nam, geenszins eene „aanmatiging van meer
dan gewone vaderlandsliefde" gezien te worden. Intusschen
GROEN VAN PRINSTERER,

ware het wellicht de beste oplossing, voor de leden, die
zich te 's-Gravenhage vestigen, het bedrag der schadeloosstelling lager te stellen dan voor de overigen.
1) Handleiding tot de kennis van het Nederlandsche staatsregt en
staatsbestuur, 2de dr. (1865), bl. 535.
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In andere landen treffen wij dusdanige regeling aan en
ten onzent zijn van gezaghebbende zijde reeds vroeger
voorstellen in deze richting gedaan 1).
Vooral heden ten dage, nu het aantal van hen, die te
's-Gravenhage wonen, aanzienlijk is, en de ongelijkheid
met de andere Kamerleden herhaaldelijk gewraakt wordt,
springt het gewenschte eener zoodanige regeling in het oog.
1)

Zie hierboven, bl. 79.

STELLINGEN,

I.
Een proportioneel stelsel van parlementaire schadeloosstelling verdient geen aanbeveling.
II.
De parlementaire schadeloosstelling behoort het karakter
te hebben van vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Het aanvaarden eener vrijkaart van de Directies der
Spoorwegmaatschappijen door leden der Tweede Kamer
dient te worden afgekeurd.

IV.
GUMPLOWICZ miskent de historie en het karakter der
parlementaire schadeloosstelling, als hij in zijn Allgemeines
Staatsrecht (Innsbruck, 1907, bl. 343/44) schrijft : ,, Dasz von
solchen Entlohnungen zur Zeit der stndischen Vertretungen und der ausschlieszlichen Teilnahme privilegierter
Klassen an den Parlamenten keine Rede sein konnte, ist
selbstverstandlich."

V.
De overeenkomstig art. 1066 Burg. Wetb. onder bewind
gestelde goederen zijn onttrokken aan den algemeenen
regel van art. 1177 Burg. Wetb..

VI.
Art. 626 lid 1 Burg. Wetb. is een absolute regel, die
geen uitzonderingen toelaat, dan die, welke de wet zelve
kent. (Anders : Hooge Raad, arr. van 11 April 1913, Ned.
JurisJ)r., bl. 682)
VII.
Om tot ontzetting uit de ouderlijke macht te kunnen
leiden, moet de grove verwaarloozing van den plicht tot
onderhoud en opvoeding aan de ouders als schuld kunnen
worden toegerekend.
VIII.
Onjuist is de leer, dat eene verbintenis van den aanyang af niet verder strekt, dan tot eene zekere mate van
inspanning, welke billijkheid en goede trouw van den
schuldenaar vorderen.
IX.
Art. 289 Wetb. Burg. Rechtsv., dat de gelegenheid geeft,
eene onmiddellijke voorziening in kort geding te verkrijgen in alle gevallen, waarin eene onverwijlde voorziening wordt gevorderd door .,,het belang van partijen",
bedoelt met die laatste woorden niet het belang van beide
partijen.

X.
De tandarts is koopman in den zin der wet.

XI.
Eene avalteekening van een particulier op een door
een koopman afgegeven orderbriefje, behoeft niet te voldoen aan de vereischten van art. 1915 Burg. Wetb..

XII.
De opvatting, alsof het voorschrift van art. 100 lid 1
Wetb. van Strafr., waarbij strafbaar wordt gesteld de daad
van hem, r die, in geval van een oorlog waarin Nederland
niet betrokken is, opzettelijk eenige handeling verricht

waardoor de onzijdigheid van den staat wordt in gevaar
gebracht," niet op particulieren kan worden toegepast,
is onjuist.
XIII.
Hij, die opzettelijk iemands eer of goeden naam aanrandt, door telastelegging van een bepaald feit, met het
kennelijk doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wanneer dit het eenig beschikbare middel is, om wie blijken
mocht onschuldig veroordeeld te zijn, te doen rehabiliteeren, handelt in het algemeen belang in den zin van
art. 261 lid 3 Wetb. van Strafr..
XIV.
Reeds tijdens de voorloopige informaties mag een bevel
tot huiszoeking worden gegeven.
XV.
De practijk, om als getuige in eene strafzaak te hooren
den beklaagde in eene aanverwante zaak, is af te keuren.
XVI.
Uit het ontbreken van sanctie aan de bepaling der
Begraafwet, welke het begraven van lijken voorschrijft,
mag geen recht tot lijkverbranding worden afgeleid.
XVII.
Jure Romano had de ontvanger van de precario gegeven
zaak den animus possidendi.

XVIII.
De opvatting van .TELLINEK (Allgemeine Staatslehre, 3de
druk, 1914, bl. 402), dat afstand van grondgebied slechts
bestaat in afstand van imperium over de daarop wonende
menschen, is in haar algemeenheid onhoudbaar.
XIX.

Het is de verdienste van Dr.

ERNST RADN'ITSKY,

dat hij

met verwerping van de GERBER-LABANDSChe eigenel o m stheorie en van de FRICKERsche eigens c h ap stheorie in
zijn K o m p e t e n z-K o or p e t e n ztheorie eerre aannemelijke
en op alle gevallen toepasselijke verklaring heeft gegeven
aangaande de verhouding van den Staat tot zijn grondgebied in moederland en koloniën en zijn kustgebied.
[Zie zijn artikelen Die rechtliche Natur des Staatsgebietes;
Meeres freiheit und Meeresgemeinscha ft; en Zur Lehre der
Gebietshoheit und der Exterritorialitc t, in Archiv fier ó f f entliches Recht, Bd. 20 (1906), bl. 315/55, Bd. 22 (1907), bl.
416/27 en Bd. 28 (1912), bl. 44/80]

XX.
Het is wenschelijk, dat ook in de toekomst uitoefening
van het recht van oorlogsverklaring door de Kroon niet
gebonden zij aan medewerking van de Staten-Generaal.

XXI.
Eene voornamenbelasting, als werd voorgesteld door
Minister TREUR, is schadelijk voor de piëteit in het volksleven.

XXII.
Het socialisme eischt, consequent doorgedacht, afkeuring
ook van den verdedigingsoorlog.

XXIII.
Het is wenschelijk, dat ook zij, die met goed gevolg
het eindexamen aan eene Hoogere-Burgerschool hebben
afgelegd, als student in de medische faculteit der Vrije
Universiteit kunnen worden ingeschreven.

XXIV.
Het in werking treden van de wet op de voorwaardelijke veroordeeling schept ook voor de Kerk in hare
ambtelijke organen eene roeping tot medewerking.

