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Regeling van de bezoldiging van den Raad van State. 

(495. 4.) 

VERSLAG. 

Het afdeelingsonderzoek van bovengenoemd wetsontwerp 
heeft aanleiding gegeven tot de navolgende beschouwingen en 
opmerkingen. 

Algemeene beschouwingen. 

§ 1. Sommige leden waren van oordeel, dat de werkzaam-
beden van den Raad van State niet van dien aard zijn, dat 
zulke hooge salarissen als in het ontwerp worden voorgesteld, 
aan den vice-president en de leden van dien Raad zouden 
moeten worden toegelegd. 

Voorts werd, evenals bij de behandeling van het ontwerp 
tot wijziging der wet van 5 October 1841 (Staatsblad n°. 40), 
houdende Instructie voor de Algemeene Rekenkamer, enz. 
(Gedrukte Stukken 1919—1920, n°. 489), ook bij dit wets-
ontwerp de opmerking gemaakt, dat de voorgestelde salaris-
verhooging te groot is in verhouding tot de verhoogingen, welke 
in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1920 
aan de lagere ambtenaren zijn toegekend. 

§ 2. Vele andere leden konden zich met het in het wets-
ontwerp vervatte voorstel zeer wel vereenigen. 

Verscheidenen van hen gaven als hunne meening te kennen, 
dat de arbeid van den Raad van ütate niet alleen buitengewoon 
gewichtig, doch tevens zeer omvangrijk is. 

En daarnaast ondervond de ook ten aanzien van dit ontwerp 
gemaakte opmerking, dat de voorgestelde verhooging te groot 
is in verhouding tot de verhoogingen, welke aan de lagere 
ambtenaren zijn toegekend, eene gelijke bestrijding als haar 
reeds bij de behandeling van het bovengenoemde wetsontwerp 
tot wijziging van de Instructie voor de Algemeene Rekenkamer 
ten deel viel. De Commissie van Rapporteurs veroorlooft zich 
te dezer zake naar het door haar over dat wetsontwerp 
uitgebracht Veislag te verwijzen. 

Artikel 2. 

In artikel 13 van de wet op den Raad van State wordt 
bepaald, dat de vice-president van dat college lid en voorzitter 
is van de afdeeling voor de geschillen van bestuur. Zal dezen 
functionnaris — vroegen enkele leden — in verband daar-
mede boven de voor hem vastgestelde jaarwedde van f 1 4 000 
nog het bedrag van f 1500, in dit artikel genoemd, geheel 
of gedeeltelijk kunnen worden toegelegd? 

Andere leden achtten deze vraag overbodig. De vice-president 
is wel lid en voorzitter van de afdeeling voor de geschillen 
van bestuur, doch uit de redactie van artikel 1 blijkt, dat in 
het ontwerp de vice-president niet onder de uitdrukking „leden" 
wordt begrepen, zoodat het onderhavige artikel nimmer op 
hem van toepassing zal kunnen zijn. 

Oordeelden enkele leden het reeds eerder genoemde bedrag 
van f 1500 te gering, vele andere gaven daarentegen als 
hunne meening te kennen, dat het alleszins voldoende is te 
achten. 

Vertrouwende, dat de Minister bereid zal zijn het boven-
staande vóór de openbare behandeling van het wetsontwerp 
schriftelijk te beantwoorden, is de Commissie van Rapporteurs 
van oordeel, dat daarmede die behandeling genoegzaam zal 
zyn voorbereid. 

Aldus vastgesteld den 29sten Juni 1920. 

DECKERS. 
HEEMSKERK. 
BEUMER. 
BULTEN. 
ZIJLSTRA. 

(495. 5.) 

NOTA TER BEANTWOORDING VAN H E T VERSLAG. 

(Ingezonden bij brief van 1 Juli 1920.) 

Algemeene beschouwingen. 

Mede namens de Ministers van Financiën en van Justitie 
het verslag beantwoordende betreffende het wetsontwerp tot 
regeling van de bezoldiging van den Raad van State, betuigt 
ondergeteekende zijne waardeering voor de instemming, die het 
voorstel mocht ontmoeten. Ondergeteekende onderschrijft ten 
volle hetgeen ten gunste van het voorstel in het Verslag wordt 
aangevoerd in verband met het gewicht van de werkzaamheden 
van den Raad van State en met het bedrag van de voorge-
nomen jaarweddeverhooging. Ter weerlegging van de met 
betrekking tot deze punten ingebrachte bedenkingen behoeft 
niets te worden toegevoegd aan hetgeen de voorstanders van 
het wetsontwerp in het midden brachten. 

Artikel 8. 
In artikel 2 wordt aan de leden van den Raad van State, 

die deel uitmaken van de afdeeling van den raad voor de 
geschillen van bestuur, eene traktementsverhooging toegelegd. 
In verband met artikel 1 van de wet op den Raad van State 
stellen de bewoordingen van artikel 2, in aansluiting aan 
artikel 1, naar het oordeel van den ondergeteekende, buiten 
twijfel, dat de vice-president in die traktementsverhooging 
niet deelt. 

Tegen het bedrag van de traktementsverhooging is, naar 
het den ondergeteekende wil voorkomen, in verband met de 
overige bezoldiging, geen gegrond bezwaar in te brengen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEEREXBROCJCK. 
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