
ZITTING 1956 — 4 4 0 3 
Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging 
van de bepalingen omtrent schadeloosstelling, kosten en 
pensioen voor leden van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal (artikelen 99 en IV) 

ONTWERP VAN WET 

No. 6 

r 

Wu JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de wet van 
26 april 1956 (Stb. 186) heeft verklaard, dat er grond bestaat 
om het daarbij vastgestelde voorstel tot verandering in de 
Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen omtrent 
schadeloosstelling, kosten en pensioen voor leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, in overweging te nemen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

I. De Grondwet ondergaat de onder II en III omschreven 
veranderingen. 

II. Artikel 99 van de Grondwet wordt gelezen: 
De leden ontvangen, volgens regels door de wet te stellen, 

een schadeloosstelling en een vergoeding voor kosten, welke 
uit de vervulling der betrekking voortvloeien. De Voorzitter 
geniet bovendien een jaarlijkse toelage, waarvan het bedrag bij 
de wet wordt bepaald. 

Op de wetten, in het vorige lid bedoeld, is het bepaalde bij 
het laatste lid van artikel 30 van toepassing. 

Het pensioen der leden wordt door de wet geregeld. Bij deze 
wet kunnen tevens regelen worden gesteld nopens toekenning 
van een bij aftreden ingaande tijdelijke uitkering. 

De pensioenen der weduwen en wezen van leden of afge
treden leden worden bij de wet geregeld. 

III. Additioneel artikel IV van de Grondwet wordt ver
vangen door een nieuw additioneel artikel IV, luidende: 

1. Een schadeloosstelling, als bedoeld in artikel 99, waarop 
aanspraak bestaat ingevolge de krachtens artikel 214 der 
Grondwet gehandhaafde regeling, wordt niet genoten door de 
leden, die het ambt van Minister bekleden, noch door hen, die 
ingevolge het reglement van orde der Kamer zijn uitgesloten 
van het bijwonen harer vergaderingen. 

2. Met betrekking tot een pensioen, hetwelk afgetreden en 
aftredende leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ingevolge de krachtens arlikel 214 der Grondwet gehandhaafde 
regeling ontvangen tot aan het tijdstip van inwerkingtreding 
van een wet als bedoeld in de eerste volzin van het derde lid 
van artikel 99 geldt het bepaalde in de volgende leden. 

3. Het pensioen wordt niet genoten, zolang een afgetreden 
lid het ambt van Minister bekleedt of, na herkiezing, een 
schadeloosstelling, als bedoeld in artikel 99, ontvangt. 

4. De bedragen van het pensioen en van het daaraan ge
stelde maximum kunnen worden gewijzigd bij een wet. Tot 
aan het tijdstip van inwerkingtreding van een wet als bedoeld 
in de eerste volzin van het derde lid van artikel 99 kunnen 
de Kamers der Staten-Generaal het ontwerp ener zodanige wet 
alsmede het ontwerp ener wet tot wijziging of intrekking van 
een zodanige wet niet aannemen dan met de stemmen van 
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twee derden van het aantal leden, waaruit elk der Kamers 
bestaat. 

5. In de wet, bedoeld in de eerste volzin van het derde lid 
van artikel 99, wordt bepaald, dat de daarin vervatte regeling 
geen toepassing zal vinden en in de plaats daarvan de bepa
lingen omtrent het in het tweede lid van dit artikel bedoelde 
pensioen zullen blijven gelden ten aanzien van: 

a. hem, die op de dag, voorafgaande aan het tijdstip van 
inwerkingtreding van die wet pensioengerechtigd is als afge
treden lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en 
daartoe binnen drie maanden na het tijdstip van inwerking
treding van die wet schriftelijk de wens te kennen geeft; 

b. hem, die op de dag, voorafgaande aan het tijdstip van 
inwerkingtreding van die wet het lidmaatschap van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal bekleedt en daartoe binnen drie 
maanden na het tijdstip, waarop hij is afgetreden zonder on
middellijk herkozen en toegelaten te zijn, schriftelijk de wens 
te kennen geeft. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 


