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Aanvulling op het hoofdstuk van üe

Geziiistoeslag

In het tijdsbestek, dat verliep tussen de samenstelling en het drukken
van deze brochure, is inmiddels een tijdelijke wijziging van de Kinder-
bijslagwet afgekondigd. Dit tijdelijk besluit gaat met ingang van l Januari
1946 in een permanente regeling over.
Door deze wijziging is een toeslag op de kinderbijslag tot stand gekomen
In dier voege, dat thans de uitkering in alle loonklassen gebracht is op
ƒ0.40 per dag, zodat de uitkering vanaf het derde kind onder de 18 jaar
(in bijzondere gevallen tot 21 jaar) ƒ2.40 per week bedraagt.
Hiermede is aan het uitgesproken bezwaar van de laagste uitkering in
de laagste loonklasse tegemoet gekomen, doch HET ONLOGISCHE, DAT
OOK DEGENEN, VOOR WIE EEN UITKERING NIET NOODZA-
KELIJK IS, TOCH EEN UITKERING ONTVANGEN, blijft bestaan.
Het Sociale Plan van de E.V.C, stelt een gezinstoeslag voor, welke een
overkoepeling vormt tussen minimumloon en bestaansminimum.





\/V/ 'ie als wij, in de jaren welke thans achter ons liggen, het oor te
^ ^ luisteren heeft gelegd en met intense belangstelling gevolgd heeft, wat

er in de massa leefde, zal een begrip voor en verlangen naar eenheid in alle
lagen van ons Volk hebben kunnen constateren.
Deze eenheid demonstreerde zich in het massale verzet tegen elke poging
van den vijand ons te knechten, om ons zijn ideologie op te dringen, maar ook
in de eensgezinde gedachte van vernieuwing welke na de oorlog komen moest.
Deze gedachte heerste, zowel bij velen, die tot de bezittende klasse gerekend
konden worden, als bij hen die tot de niet-bezittenden behoorden; bij
kapitalisten en proletariërs, bij werkgevers en bij werknemers. Doch ook
van Regeringskringen te Londen uit werd meermalen de belofte gegeven, dat
zich na de oorlog een vernieuwing in ons economisch bestel zou voltrekken.
Een ieder besefte, dat de oude toestanden van armoede bij overvloed, van
werkloosheid en hongerlonen enerzijds - - maar ook van onverkoopbare
voorraden en renteloos liggende kapitalen anderzijds, even zovele bewijzen
'waren van fouten in de economische structuur, welke tenslotte de grondoor-
zaak waren van een krankzinnige en alles vernietigende wereldoorlog.
En nu eindelijk het signaal „Staakt het vuren!" heeft geklonken, nu kunnen
wij een overzicht verkrijgen van wat de oorlog ons bracht, of beter gezegd,
wat hij ons ontnam.
Wij weten het allen, hoe ons land is uitgemergeld, wat er van ons Nationale
bezit, wat er van onze industrie is overgebleven. Het heeft geen zin daarover
te jammeren of te klagen, te schelden of te dreigen, er is slechts één ding
dat wij te doen hebben, dat is de tanden op elkaar en AANPAKKEN!
Arbeid en nog eens arbeid zal er van ons allen worden gevergd en heel
werkend Nederland is bereid die arbeid te leveren, MITS DAARTEGENOVER
DE ZEKERHEID STAAT, DAT OOK EEN IEDER IN DE RESULTATEN
VAN DIE ARBEID ZAL DELEN!
Daarvoor is nodig: ordening in de arbeid en ordening in de organisatie van
de werkers van hoog tot laag.
Ordening wil zeggen: het werken volgens bepaalde richtlijnen en volgens
bepaalde plannen en daarom kunnen de organisatie van de arbeid en die
van de arbeiders niet langs verschillende wegen plaats vinden, maar slechts
langs één weg.
Er moet eenheid komen in de organisatie van de arbeid en eenheid in de
organisatie van de arbeiders.
Dit is de grondgedachte welke leidde tot het ontstaan van

De

Ktenlieidsvakceutrale
Als Vakcentrale heeft de E.V.C, ten doel:

„Behartiging' van de Sociaal-Economische belangen van de
Nederlandse Werknemers."

Hiervoor voert zij „de strijd van de dag" tegen bestaande sociaal-
economische misstanden.
De leden van de E.V.C, worden ingedeeld in bedrijfsgroepen.



Elke bedrijfsgroep heeft zijn eigen Landelijk Bestuur en heeft zijn eigen,
specifiek aan de Bedrijfsgroep verbonden, sociale belangen te behartigen,
doch alle bedrijfsgroepen te zamen vormen een EENHEID belichaamd in de
E.V.C., waarin zij te zamen, schouder aan schouder, voor de gezamenlijke
sociaal-economische belangen op de bres staan.
Naast het behartigen van de sociaal-economische belangen, beijveren de
bedrijfsgroepen zich voor verbetering van vakkennis en voor scholing, want
willen wij ordening in de arbeid, dan moet die arbeid ook zo goed mogelijk
zijn. Wanneer wij zelf de vruchten willen plukken van onze gezamenlijke
arbeid, dan is het ook ons eigen belang, dat elke arbeider op zijn eigen
plaats de volle 100 "/o kan presteren, waarbij een zo hoog mogelijk opgevoerde
vakkennis ons garandeert, dat de oogst ook overvloedig zal zijn.
Waar het nodig zal blijken, zullen de Bedrijfsgroepen hun volle aandacht
geven aan herscholing van arbeiders, waarbij de E.V.C, als eenheidsorganisatie
vari alle Bedrijfsgroepen, speciaal zal waken voor de sociaal-economische
belangen van de in herscholing zijnde arbeiders.
Wanneer de maatschappelijke structuur herscholing van bepaalde groepen
van arbeiders eist, mag deze herscholing nimmer een financiële terugslag
betekenen voor de arbeiders zelve.
In deze strijd is de E.V.C, een zelfstandige formatie, welke geheel los staat van
elke politieke organisatie of partij -politieke invloed.
Zij is zich echter volkomen bewust, dat elke ogenschijnlijke verbetering in
de sociale verhoudingen van de werknemers, welke niet op de voet gevolgd
wordt door radicale en zo nodig diep ingrijpende economische maatregelen,
slechts het meehollen betekent in de cirkelgang van loonsverbetering en
prijsverhoging, met het onafwendbare gevolg van een voor verschillende
bevolkingsgroepen funeste koopkracht-vermindering van het betalingsmiddel.
Daarom erkent de E.V.C, wel degelijk de noodzakelijkheid van „de strijd
voor een nieuwe maatschappij", doch wenst daarbij geen partij-politieke rol
te spelen.
Zij kent slechts één politiek, dat is de WELVAARTSPOLITIEK voor htt
gehele Nederlandse Volk, want dit is geen strijd voor een bepaalde groelp
van werknemers, doch omvat allen, die door het liberaal-economische stelsel
bedreigd worden van welvaart te worden uitgesloten, dus raakt even goed
het belang van alle arbeiders in loondienst, als van kleine zelfstandigen, van
middenstanders, van hen die een vrij beroep uitoefenen, enz. Voor hen allen
wil de E.V.C, zijn de stuwende kracht bij het leggen der fundamenten van de

^Economische
Democratie

lit is de opbouwende taak, welke de E.V.C, op haar schouders heeft
genomen. Op grond van de normen: rechtvaardigheid, verantwoorde-

lijkheid en eerbiediging van de menseh'jke persoonlijkheid, zal zij streven naar
een totale vernieuwing van ons Sociaal-Economisch bestel, opdat de productie
gericht zal worden op de behoefte-bevrediging van het gehele Volk en niet
op de winst van den enkeling.
Zij strijdt voor een evenredige en rechtvaardige verdeling van het ge-
produceerde, erkent de plicht tot de arbeid, doch eist het recht op, van
erkenning van de verantwoordelijkheid van den werker in het productieproces.
Op deze grondslagen moet de opbouw van Nederland plaats vinden en de
Arbeidersbeweging zal daarbij een actieve rol spelen.



De productie heeft als bestaansvorm het doel de behoeften te bevredigen,
doch is door de gevolgen van het liberaal-economische stelsel verlaagd tot
winstobject.
Daarom is het noodzakelijk, dat de belangrijke sleutel-industrieën genationa-
liseerd worden, als eerste stap om de beschikkingsmacht over de productie-
middelen in handen van de gemeenschap te leggen.
Waar de productie door het Nederlandse Volk wordt voortgebracht, is het
rechtvaardig, dat de koopkrachtverdeling zodanig is, dat een evenredige
verdeling van het geproduceerde over het gehele Nederlandse Volk plaats
vindt.
Wettelijke regeling van lonen en prijzen met volledige sociale verzorging,
zal aan ieder een menswaardig bestaan waarborgen.
En ten slotte ziet de E.V.C, de morele plicht van iederen validen arbeider,
om zijn arbeidskracht ten volle ter beschikking van het productie-proces te
stellen, onverbrekelijk verbonden aan het recht op sociaal-economische mede-
zeggenschap in het bedrijf.
Al deze inzichten, eisen en wensen zijn verwerkt in diverse sociaal-econo-
mische plannen. Van de voornaamste hiervan wordt in de volgende hoofd-
stukken een kort overzicht gegeven.
Deze plannen worden door een staf van deskundigen tot in details uitgewerkt
en zullen spoedig in populaire vorm in afzonderlijke brochures verschijnen.
Met de volle kracht, welke uitgaat van de georganiseerde massa, zal de E.V.C,
de verwezenlijking van deze p*lannen op elke wettige wijze bevorderen.
Elke poging, van welke kant ook, welke in deze richting werkt, kan op haar
volle steun rekenen, doch elke maatregel, welke een tegenwerking betekent in
deze, voor geheel werkend Nederland, noodzakelijke sociaal-economische
ordening, zal de E.V.C, als een aaneengesloten blok tegenover zich vinden.



Koopkracht
VQT(aelimg

\/V/ anneer wij over een nieuwe economische ordening willen spreken,
dan moeten wij ons een juist beeld van de vernieuwing vormen.

Deze vernieuwing heeft niet alleen teil dqel iets te veranderen, maar bovenal
iets te verbeteren. En dat er niet alleen iets, maar zelfs heel veel te verbeteren
is, daarvan getuigt de langdurige crisiöperiode van vóór de oorlog, welke zich
uitstrekte over vrijwel de gehele wereld en in 1929 aangevangen, in steeds
grotere mate zich uitbreidende, zich tot het uitbreken van de oorlog
handhaafde.
De grondoorzaak was de onmogelijkheid de totale productie te verkopen,
waardoor een on verkoopbaar overschot ontstond, dat leidde tot een moor-
dende concurrentie, zowel nationaal als internationaal. Algemeen werd van
overproductie gesproken, doch ook wel van onderconsumptie wegens gebrek
aan koopkracht.
Van overproductie was echter geen sprake, wanneer wij in aanmerking nemen
dat 500.000 werkloze arbeiders met hun gezinnen gebrek leden. Gebrek aan
koopkracht werd gelogenstraft door de renteloos liggende kapitalen, welke zich
bij de banken tot millioenen ophoopten en niet aangewend werden om aan
hun productie-opnemende bestemming te beantwoorden.
De consumptie-goederen werden niet opgenomen, omdat de kapitaalbezittende
groep, wegens verzadiging, daaraan geen behoefte had, terwijl de kapitaal-
goederen geen interesse konden wekken, omdat het geen zin had nieuwe
productiemiddelen te scheppen, welke weer nieuwe consumptiegoederen
zouden voortbrengen en slechts in staat waren het reeds bestaande onver-
koopbare productieoverschot te vergroten.
Het verschijnsel demonstreerde zich in het feit, dat degenen die behoefte
hadden aan consumptiegoederen, niet over voldoende koopkracht beschikten
om de beschikbare hoeveelheid volledig op te nemen, terwijl zij die wel over
koopkracht beschikten, de grens van hun behoeftebevrediging reeds hadden
overschreden.
De fout lag dus daarin, dat de koopkracht door het productie/proces niet op
de juiste wijze werd verdeeld, waardoor de geweldige goederenstroom, welke
dank zij de technische ontwikkeling ons in staat stelde ieders behoefte te
voldoen, slechts gedeeltelijk benut kon worden. Daarom werd enerzijds het
onverkoopbare overschot, speciaal aan landbouwproducten, vernietigd en
anderzijds de productie zelve beperkt door wettelijk voorgeschreven beperking
in de land- en tuinbouw, in de veeteelt, geheel of gedeeltelijk stilleggen van
bedrijven, door het toepassen van restricties enz.
Het constateren van de fout geeft ook automatisch de oplossing:

Ie. Er moet een zodanige koopkrachtverdeling bestaan, dat ieder in staat
is zijn rechtmatig deel van de productie aan consumptiegoederen op
te nemen.

2e. Deze koopkrachtverdeling moet zodanig regelbaar zijn, dat zij zich
steeds kan aanpassen aan de omvang1 van de productie, waardoor de

productie, zonder gevaar voor een onverkoopbaar overschot, opgevoerd
kan worden tot de behoefte-bevrediging van alle Nederlanders bereikt is.

De koopkrachtverdeling, welke ieder in staat moet stellen zijn rechtmatig deel
van de productie aan consumptiegoederen op te nemen, wordt bereikt door:



Ie. Een wettelijke regeling inzake minimumlonen, welke gebaseerd worden
op de behoefte-bevrediging van het gezin, en welke dus de koopkracht
in geld uitgedrukt bepalen.

2e. Vaststelling van maximum prijzen, waardoor de koopkracht in goederen
uitgedrukt wordt geregeld.

3e. Sociale uitkeringen krachtens een volledige Sociale Wetgeving, waardoor
de koopkracht ook gehandhaafd wordt, indien er geen arbeid gepresteerd
kan worden.
Een aanvullende gezinstoeslag dient als sluitstuk voor het koopkracht
probleem voor de grotere gezinnen.

4e. Een nieuw Belastingplan, als onderdeel tot herstel van het evenwicht in
de koopkracht-verhoudingen.

Omdat de koopkracht-bepaling gebaseerd zal zijn oip de behoefte-bevrediging
van het gezin en bij de regelmatige vaststelling van deze levensbehoeften
rekening zal worden gehouden met de beschikbare hoeveelheid goederen,
moet speciaal door een juiste hantering der regeling van de maximumprijzen
verkregen worden, dat alle beschikbare consumptiegoederen ook inderdaad
opgenomen kunnen worden.

Minimum-
loonl

E en van de eerste eisen, wanneer wij tot een geordende koopkracht verde-
ling willen komen, is zeer zeker een wettelijke regeling van een vaste

loonschaal met minimumlonen voor alle werknemers. ,
Er zijn inderdaad Bedrijfsgroepen, waarvoor bij Collectieve Arbeidsovereen-
komst loonschalen zijn vastgesteld, doch daarnaast zijn er nog vele groepen
arbeiders, wier lonen aan willekeur of aan de wet van vraag en aanbod
onderworipen zijn. Zou een eis voor een Toonregeling voor deze groepen
alleszins gerechtvaardigd zijn, ook voor de reeds bij Collectieve Arbeidsover-
eenkomst geregelde lonen is een herziening dringend noodzakelijk.
Het standpunt, ter bepaling van de minimumlonen, dient te zijn, dat iedere
arbeider ten minste in staatr moet zijn aan zijn directe levensbehoeften te
voldoen, met inbegrip van een bepaald surplus voor de behoeften, welke niet
direct noodzakelijk zijn om in het leven te blijven, maar toch juist datgene
kunnen bieden, waardoor het leven niet uitsluitena is een grauwe een-
tonigheid van werken, eten en slapen, maar ook de nodige levensvreugde
kan geven met de mogelijkheden van ontwikkeling en ontspanning. Bij de
vaststelling zal rekening worden gehouden met leeftijdsgrenzen, waarbij een
werknemer als regel op zijn 21e jaar beschouwd moet worden in staat te zijn
te kunnen huwen en dus voldoende te verdienen om twee personen te
onderhouden.
Voor of op zijn 25e jaar behoort hij in de hoogste loonklasse te vallen, waar-
door hij in staat moet zijn voor een gezin van vier personen aan de gestelde
minimum levenseisen te kunnen voldoen.
Naast deze minimumloonschaal, geldende voor geheel werkend Nederland,
zal vanzelfsprekend rekening moeten worden gehouden met speciale arbeid,
welke meer vakkennis, bekwaamheid of andere capaciteiten vereist, dan van
de doorsnee arbeiders wordt verlangd.
Daarom zal de loonregeling naast jaarklassen tevens een indeling geven
naar vakbekwaamheid.

5



Bij het vraagstuk van minimumlonen zullen diverse Bedrijfsgroepen speciale
verlangens hebben, b.v. inzake het onwaardige fooienstelsel, seizoenarbeid,
nachtarbeid, Z'ondagsarbeid enz., vraagstukken, welke weer bij andere Be-
drijfsgroepen niet voorkomen, doch ook bij deze speciale acties, zullen alle
bedrijfsgroepen, door haar eenheid in de E.V.C., haar volle kracht doen
gelden om deze eisen doorgevoerd te krijgen.
Uitdrukkelijk willen wij echter wijzen op het begrip minimum-lonen, hetwelk
slechts aangeeft, hoeveel een arbeider van een bepaalde leeftijd ten minste
moet verdienen. Zoals zal blijken bij de hierna nog volgende bespreking van
economische plannen, zal men echter, bij de uitvoering van deze plannen,
meer en meer moeten streven naar een vastleggen der lonen over de
gehele linie. De prijzen der goederen, welke sneller te hanteren zijn dan
de lonen, moeten de regulerende factor zijn, om de koopkracht der bevolking
te regelen. Een verhoogde productie zal zich weerspiegelen in het feit van
het verkrijgen van meer goederen bij gelijkblijvend inkomen.

Maximum-
prijzen

I n het vorige hoofdstuk wordt de noodzakelijkheid van minimumlonen
bepleit. Deze minimumlonen moeten gebaseerd worden op de mogelijkheid

van voldoening der noodzakelijke levensbehoeften van alle werkers en hun
gezinsleden.
Waar echter de koopkracht van een bepaald inkomen onverbreekbaar ver-
bonden is aan de prijzen van het product, zou het vaststellen van minimum-
lonen alle effect missen, indien niet tegelijkertijd ook maximumprijzen werden
ingesteld.
In theorie gebeurt dit reeds. De lonen zijn theoretisch aan het verhoogde
prijspeil aangepast, in werkelijkheid is dit echter niet het geval. De kosten
van levensonderhoud zijn met circa 70°/o gestegen, terwijl de lonen in
doorsnee gebracht zijn op 25% boven het loonpeil van 1940.
Een berekening van het bestaansminimum, waarin begrepen zijn:
Ie. de kosten van het distributiepakket plus diverse kleine, niet-gedistri-

bueerde artikelen,
2e. de vaste lasten,
3e. enige ontspanning en ontwikkeling,
geeft voor een gezin van man, vrouw en twee kinderen beneden de 14 jaar,
een bedrag aan van f 45,— tot f 47,50 per week. Zouden wij het minimumloon
op dit bedrag vaststellen, dan zouden de prijzen, in verband met deze loons-
verhoging, weer gaan stijgen, met het gevolg, dat het minimumloon weer
niet in staat zou zijn het bestaansminimum te dekken.
Wij moeten deze fatale vicieuze cirkel doorbreken en dit kan, doch dan
moet het halfslachtige systeem van thans, waarbij zogenaamd geordend wordt,
doch oogluikend een vrije prijsvorming wordt toegestaan, de rug toegekeerd
worden.
Om het gestelde doel te bereiken, is het noodzakelijk, dat er stabilisatie
komt zowel van lonen als van prijzen, met een aanvullende regeling voor de
producenten om tot een sluitende exploitatie te geraken.
De minimumloon-vaststelling zal uitsluitend moeten worden een over de
gehele Unie van bedrijven evenredige gelijkmaking der lonen, met een in-
deling in leeftijdsgroepen en naar vakbekwaamheid.
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De maximumprijzen moeten speciaal gelden voor goederen, welke wij
„standaard-producten" willen noemen. Deze moeten geacht worden te be-
antwoorden aan het primair gestelde doel en zullen voldoen zowel aan een
standaardprijs als aan een standaardkwaliteit.
Het bepalen van de standaard-kwaliteit van elke soort is een taak van des-
kundigen op elk gebied afzonderlijk.
Het vaststellen van de standaardprijs kan als volgt geschieden. Aan de
hand van de gestandariseerde lonen, wordt een kostprijsberekening gemaakt
van de standaard-goederen.
Rekening houdende met groot-, tussen- en kleinhandel, waarbij overwogen
dient te worden of alle tussenschakels economisch te verantwoorden zijn,
wordt een voorlopige verkoopprijs vastgesteld.
Daarna zal worden nagegaan of met het minimumloon de noodzakelijke
levensbehoeften tegen bovenbedoelde prijzen kunnen worden aangeschaft.
Blijkt dit niet het geval te zijn, dan worden de prijzen van de daarvoor het
meest in aanmerking komende goederen zodanig verlaagd, dat loon en
prijzen in evenwicht zijn en zo de definitieve maximumprijzen vastgesteld.
Terugrekenende via de schakel klein-, tussen- en groothandel kan uit deze
vastgestelde maximumprijs de theoretische kostprijs worden berekend.
De producent van de in (prijs verlaagde goederen zal van Staatswege een
vergoeding ontvangen gelijk aan het verschil tussen de werkelijke kostprijs
plus een zeker winstpercentage, en de theoretisch vastgestelde kostprijs.
Deze vergoeding komt dan in de plaats van de thans van overheidswege
verstrekte subsidies speciaal op levensmiddelen en brandstoffen.
De vergoeding kan gedeeltelijk gevonden worden in de berekening van de
door de Regering ingevoerde grondstoffen, halffabrikaten en eind-
producten.
Daarenboven zal bij doorvoering van het hierna te bespreken Belastingplan de
belastingen op het product komen te vervallen, waardoor reeds automatisch
een prijsverlaging intreedt.
Tenslotte moet deze vergoeding als een tijdelijke maatregel beschouwd
worden, omdat bij een meer en meer normale productie de kostprijs automa-
tisch zal dalen, hetgeen ook in de 'hand gewerkt zal worden indien ons
productie-apparaat, zoals eveneens hierna zal worden besproken, intensiever
zal worden gebruikt. Indien door het beschikbaar komen van rneer goederen,
ook de minimum levensbehoeften kunnen worden opgevoerd, moet deze
goederenvermeerdering door prijsverlaging onder het bereik van den con-
sument worden gebracht.
Uiteindelijk moet de noodzakelijke vergoeding aan de producenten, welke in
feite een subsidie aan den consument betekent, uit de belastingsopbrengst
gedekt worden, waardoor een behoorlijke belastingpoütiek een herstel van de
koopkrachtverhoudingen insluit.
Terugkomende o'p de productie der standaardgoederen, zal de practijk uit-
wijzen, dat het voor de fabriekmatig voortgebrachte goederen aanbeveling
zal verdienen, speciale daarop ingestelde fabrieken op te richten of bestaande
fabrieken daartoe om te zetten en zo nodig zal de ondernemer tot deze
omzetting verplicht kunnen worden, om tot kostprijsverlaging te komen.
Met het oog op Nationalisatie en uiteindelijke Socialisatie van verschillende
bedrijven, kan de Overheid zelve een stimulans in deze richting geven,,
hetgeen de te volgen procedure aanmerkelijk zal vereenvoudigen.



Sociale
zekerheid.

\/\/ armeer wij door de uitvoering van de hiervoor besproken Loon- en
Prijspolitiek, tot een behoorlijke koopkrachtverdeling zijn gekomen,

geldt deze verdeling slechts voor hen, die ook inderdaad arbeid presteren.
Doch niet iedereen en niet altijd is men in staat arbeid te leveren en
daarvoor loon te ontvangen.
In de eerste plaats kan men door ziekte of ongeval tijdelijk verhinderd zijn
arbeid te verrichten of door blijvende invaliditeit geheel buiten het productie-
proces komen te staan. In al deze gevallen wordt reeds ten dele voorzien
door de bestaande Sociale Wetgeving, doch dat deze volledig het gederfde
loon dekt, kan niemand beweren.
Daarnaast wordt er zeer slecht voorzien in de verzorging van de ouden van
dagen, de weduwen en de wezen.
Uit alle groepen en lagen der maatschappij wordt er dan ook reeds jaren
gepleit voor algemene staatspensionnering. Een fout is het daarenboven, dat
de sociale wetten uitsluitend omvatten de werknemers in loondienst. De
sociale zorg behoort zich uit te strekken over het gehele Nederlandse Volk.
De tot heden bestaande maatschappelijke verhoudingen eisen nog steeds de
strijd om het bestaan, waarbij het recht van de sterkste, nog steeds het
sterkste onrecht is. Maar hij die de strijd niet kan strijden, doordat hij te
jong of te oud is om te strijden, of door ziekte of ongeval buiten gevecht is
gesteld, over hen allen behoort de gemeenschapszorg zich uit te strekken.
Dat is geen liefdadigheid, maar een plicht om te geven en een recht om te
ontvangen.
Het Sociale Plan van de E.V.C, is op deze basis opg'ebouwd; -er wordt
met al deze . gevallen rekening gehouden en de sociale verzorging aan
een totale herziening onderworpen.

Ziekte en ongeval
De thans geldende bepalingen van de Ziektewet geven aan den in loondienst
werkenden arbeider een ziekengelduitkering van 80 '"/o van het loon gedurende
ten hoogste 26 weken, ingaande van de derde dag af, na die waarop de ziekte
is aangevangen.
Hoewel het Burg. Wetboek art. 1638e bepaalt, dat bij ziekte een arbeider
recht heeft op het volle loon „gedurende betrekkelijk korten tijd"', mits geen
afwijkende bepalingen in de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt, zijn er zeer
weinig werkgevers, die zich hieraan storen, zodat in verreweg de meeste
gevallen bij ziekte de eerste drie dagen niet worden uitbetaald.
Weliswaar bestaat de mogelijkheid dat de werkgever door het Uitvoerings-
orgaan van de Ziektewet, door middel van een verhoogde premie, wel de drie
wachtdagen laat uitbetalen en het ziekengeld op 100 "/o van het loon kan
brengen, doch deze mogelijkheid wordt weinig benut, omdat het, van
werkgeverszijde bezien, een onnodige verhoging van de sociale lasten betekent.
Daarnaast verzekert de Ongevallenwet de werknemer bij ongeval een uit-
kering van 80 %i van het loon gedurende 42 dagen en daarna een uitkering
van 70*/o. Indien het verzuim wegens ongeval korter dan 3 dagen duurt,



wordt in het geheel geen uitkering gegeven, doch is het verzuim van langere
duur, dan wordt vanaf de eerste dag betaald.
Van eenheid in deze sociale verzekeringen is dus geen sprake, terwijl de
onvolkomenheid sterk in het oog springt.
Tenslotte heeft de Ziekte- en Ongevallenwet ten doel de werknemers tegen
de financiële gevolgen wegens het verzuim door ziekte of ongeval te vrij-
waren, waarin deze wetten slechts ten dele voorzien.
Immers een uitkering van 80 %, respectievelijk 70 %, betekent een loonderving
van 20 of 30°/o. Bij een loon van f40,— komt dit uit op f8,— of f 12,— per
week, hetgeen in de meeste gezinnen een financiële ramp veroorzaakt.
Juist bij ziekte heeft men eer meer dan minder nodig, b.v. voor versterkende
middelen, fruit of speciaal dieet, zodat in menig geval of de moeizaam bijeen-
gegaarde spaarduitjes aangesproken moeten worden, of de zieke niet die
verpleging kan genieten, welke naar de omstandigheden gewenst en misschien
dikwijls noodzakelijk zal zijn.
Daarom is het een maatschappelijke eis, dat de ziektewet zodanig ge-
wijzigd wordt, dat ziekte en ongeval gelijk gesteld worden en van de eerste
dag af het volle loon als ziekengeld wordt uitgekeerd. \
Daarenboven mag de uitkering niet aan tijdsduur gebonden zijn of worden
beperkt door vroeger genoten uitkering.

Invaliditeit
Zoals bekend verzekert de Industrieele Ongevallenwet 1921 en de Land-
en Tuinbouwongevallenwet 1921 de werknemer bij invaliditeit een uitkering
van 70 "/o van het loon, doch dit geldt uitsluitend, indien de invaliditeit
een gevolg is van een hem overkomen ongeval.
Ongunstiger wordt de uitkering, indien de invaliditeit ontstaat uit andere
oorzaken. Dan valt de werknemer onder de bepalingen van de Invaliditeits-
en Ouderdomsverzekering en wordt de uitkering berekend in verband met
de duur der verzekering en de voor hem betaalde premie.
In het Sociale Plan van de E.V.C, wordt dit onderscheid niet gemaakt, doch
wordt aangenomen dat indien een werknemer gedurende 52 achtereenvolgende
weken ziekengeld heeft ontvangen, hetzij wegens ziekte, hetzij wegens ongeval,
onderzocht moet worden of er van blijvende invaliditeit sprake is, in welk
geval hij automatisch onder de bepalingen van de (verbeterde) Invaliditeitswet
behoort te vallen. Bij blijvende invaliditeit behoort hij een vervroegd
pensioen te ontvangen gelijk aan het volle loon. Tijdelijke invaliditeit moet
gelijk gesteld worden met ziekte of ongeval en blijvende gedeeltelijke inva-
liditeit zal recht moeten geven op een aanvullend vervroegd pensioen.
Hierbij zal niet worden uitgegaan van het door den controlerenden geneesheer
vastgestelde percentage van arbeidsgeschiktheid, zoals dit thans gebeurt,
doch als basis van het aanvullend pensioen zal genomen worden het verschil
tussen het loon dat de gedeeltelijk invalide werker in werkelijkheid verdient
en het loon dat hij zou verdienen, indien hij niet invalide was.
Waar alle Nederlanders onder de Sociale Wetgeving behoren te vallen, komen
dus ook voor een volledige of gedeeltelijke invaliditeitsuitkering in aan-
merking, de invalide geborenen of zij die invalide werden vóór zij aan het
arbeidsproces konden deelnemen, alsmede de oorlogsinvaliden.
In het Sociale Plan is tevens rekening gehouden met het invalide worden
van de huisvrouw, die uit hoofde daarvan het niet zonder hulp in de huis-
houding kan stellen. Hieraan zijn beperkende bepalingen verbonden, verband
houdende met het gezinsinkomen.

O



Oezoiullieidszorg
Hierin wordt door het Ziekenfondsbesluit onvoldoende voorzien, terwijl het
feit van het bestaan van circa 200 Ziekenfondsen de concurrentie en winst-
zucht welke op dit gebied heerst, duidelijk demonstreert..
Het Sociale Plan van de K.V.C, heeft de gezondheidszorg verdeeld in 4 hoofd-
punten:
Ie. Voorzorg. Ter voorkoming van ziekte dient een algemeen jaarlijks onder-

zoek plaats te vinden, omvattende o.a. onderzoek naar beroepsziekten,
doorlichting, schoolonderzoek, tandheelkundig onderzoek enz.

2e. Ziektebehandeling, omvattende medische hulp, specialisten-behandeling,
oogheelkundige behandeling, mondverzorging, ziekenhuisverpleging, op-

name in sanatorium, orthopaedische behandeling, enz.
3e. Medicamenten, omvattende alle nodige medicijnen, verbandmiddelen, ver-

sterkende middelen, hulpmiddelen en hul/papparaten.
4e. Nazorg, omvattende verpleging in sanatoria, vacantieoorden, rusthuizen,

huisverpleging, enz.
Aan de Gezondheidszorg zal tevens verbonden zijn een dienst voor lijkbezor-
ging en eventuele crematie.
In het Sociale Plan is de Gezondheidszorg gedacht als een genationaliseerd
bedrijf, waarin is opgenomen het medische personeel, de exploitatie van de
ziekenhuizen, sanatoria, klinieken, apotheken, alsmede de fabrieken van
medicamenten, verbandmiddelen^ enz. met volledige medezeggenschap van het
daarbij werkzaam zijnde personeel, opdat in deze zo belangrijke bedrijfstak
de deskundigheid boven de bureaucratie wordt gesteld. De Gezondheidszorg
mag geen winstobject zijn, noch een voorwerp van liefdadigheid, met alle
respect voor de prestaties welke in deze vorm geleverd zijn.
Speciaal op het platte land zijn grote streken van ziekenhuis of kliniek ver-
stoken, omdat de particuliere exploitatie in gebreke bleef wegens de
financiële risico's. Hierin kan alleen door Overheidszorg verandering komen.
Waar het belangrijkste van wat men bedenken kan op het spel staat, n.l. de
gezondheid van het Nederlandse Volk, is het van het grootste belang hierop
het volle licht van de schijnwerper der publieke belangstelling te laten vallen.
Speciaal op dit gebied moeten alle particuliere belangen onherroepelijk wijken
voor het grote algemene belang van het gehele Nederlandse Volk.

Algemene Peiisioimeriiig
Zoals tevoren reeds terloops werd gezegd, is hierin tot heden zeer slecht
voorzien. Dat het belang er van wordt ingezien, blijkt uit de pensioenrege-
lingen voor Rijks- en Gemeenteipersoneel en uit de door vele grote bedrijven
op dit gebied getroffen voorzieningen.
Wat echter geldt voor bepaalde groepen, geldt evenzeer voor degenen die
daar tot heden nog buiten vielen. Dat dit reeds door de Regering werd
ingezien, blijkt uit de Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering. Hoewel de
verzorging uiterst gebrekkig is, toch is deze wet tot stand gekomen door het
inzicht dat Ouderdomsverzekering een taak van de gemeenschap is.
In het Sociale Plan van de E.V.C, wordt het standpunt ingenomen, dat
pensionnering behoort plaats te vinden bij ouderdom en bij blijvende volledige
invaliditeit, en dat een verzorging van weduwen en wezen tot stand moet
komen.
Bij blijvende gedeeltelijke invaliditeit moet het pensioen een aanvulling zijn
op het loon, dat de invalide nog kan verdienen tot het normale loon, dat
de getroffene genoten zou hebben, indien hij niet invalide zou zijn geworden.
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Het ouderdomspensioen gaat in op een nader vast te stellen leeftijd, welke
afhankelijk dient te zijn van de stand van de vraag naar arbeidskrachten. De
uitkeringen gedurende de eerste vijf jaren dienen als wachtgeld te worden
beschouwd. De gepensionneerden zijn deze vijf jaren opgenomen in de
arbeidsreserve. Deze arbeidsreserve vormt de regulator van de arbeidsmarkt.
Dit is de grondslag voor een regeling, waardoor het niet meer mogelijk zal
zijn, dat arbeiders in de kracht van hun leven zonder werk lopen en door de
gemeenschap onderhouden moeten worden, terwijl talloze ouderen, op feitelijk
pensioengerechtigde leeftijd hun plaats in het arbeidsproces blijven innemen,
soms uit armoede, soms uit behoudzucht.
Willen wij een nieuwe, gezonde, maatschappij opbouwen, dan moeten alle
jongere krachten ingeschakeld worden en de ouderen daarvoor hun plaats
inruimen, hetgeen totaal geen bezwaar behoeft te zijn, als daar tegenover
staat een volledige Ouderdomsverzekering. Gebroken dient te worden met
het begrip, dat men oud en versleten moet zijn om gepensionneerd te worden.
Als basis van het pensioen wordt aangenomen het gemiddelde loon of in-
komen, dat de laatste 5 jaren vóór de pensionnering is genoten, waarbij een
verschillend „gewicht'1 aan deze vijf jaren zal worden gegeven.
Tot een bedrag van f3000,— zal 100 % van dit gemiddelde inkomen als
pensioen worden uitgekeerd. Boven dit bedrag neemt dit percentage volgens
een bepaalde formule af, met een limiet van f6000,—.
Het pensioen heeft het karakter van een garantie, waardoor cumulatie van
pensioenen en inkomens wordt voorkomen.
Weduwe- en wezenpensionnering geschiedt op dezelfde basis, doch bij
weduwepensioen onder aftrek van het deel van den overleden man in het
gezinsinkomen min de vaste lasten. Bij wezenpensioen onder aftrek van
het aandeel van de, overleden vader en moeder in het gezinsinkomen min de
vaste lasten. Dit wezenpensioen behoeft niet alleen gedacht te worden voor
het geval dat de wezen voor zichzelf zorgen, doch evenzo wanneer zij in een
ander gezin of in een inrichting worden opgenomen. Zij hebben dan hun eigen
inkomen, tot zij in eigen onderhoud kunnen voorzien. Zij zijn dan noch voor
hun onderhoud, noch voor hun studie afhankelijk van familie of lief-
dadigheid.
De algemeene en algehele pensionnering zal een volledige zekerheid geven
aan iedereen en zal het gehele Volk van een van de grootste zorgen bevrijden.

Wachtgeldregeling
Hoewel in een geordende maatschappij werkloosheid theoretisch niet meer
kan voorkomen, zal een zekere arbeidsreserve altijd blijven bestaan. Indien
door verbetering der techniek of andere oorzaken minder arbeiders in het
productieproces vereist worden dan voordien, zal dit overschot aan arbeiders
opgeheven moeten worden door kortere arbeidstijd en door verlaging van de
pensioengerechtigde leeftijd. ,
De overbrugging van ontstaan en afvloeiing eist echter een regeling van
wachtgeld bij onvrijwillige werkloosheid. Deze zal oip gelijke wijze be-
rekend worden als bij pensionnering.
Vanzelfsprekend moet hieraan de Verplichting verbonden zijn van in-
schrijving bij het Arbeidsbureau, terwijl diverse wettelijke voorschriften,
nader uitgewerkt in het Sociale Plan, zullen voorkomen dat de wachtgeld-
regeling aanleiding kan worden tot opzettelijke werkloosheid.

I*remieberekeniiig
Bij het bestuderen van de hiervoorgaande grondslagen van het Sociale Plan,
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zal ongetwijfeld de vraag gesteld worden, hoe de premieberekening gedacht is.
De premieberekening verbonden aan onze bestaande Sociale Wetgeving is
gebaseerd op gedeeltelijke betaling door de werknemers en werkgevers, plus
Rijkssubsidie.
Verhoogde premie in verband met uitbreiding van de sociale zorg zou on-
herroepelijk tot koopkrachtvermindering leiden. Immers verhoogde premie
voor de werknemers geeft lager netto inkomen. Verhoogde premie voor de
werkgevers betekent verhoging van de sociale lasten van het bedrijf, hetgeen
uiteindelijk op het product verhaald zal worden en tot prijsverhoging zal
leiden. Daarenboven zullen onder de sociale wetgeving, volgens het Sociale
Plan van de E.V.C, niet uitsluitend de werknemers in loondienst vallen, doch
evengoed de kleine zelfstandigen en dergelijken, waardoor een gedeelde
premie-betaling over de gehele linie onuitvoerbaar is.
Tenslotte is de sociale verzorging van alle Staatsburgers een gemeenschaps-
taak, die naar draagkracht over het gehele volk verdeeld moet worden.
De E.V.C. neemt daarom het standpunt in, dat de sociale verzorging premie-
vrij behoort te zijn en de lasten, door middel van de belasting opgebracht
moeten worden.
De kosten verbonden aan de uitvoering van het Sociale Plan behoeven echter,
niettegenstaande de verhoogde uitkeringen, niet hoger te worden dan de
momentele kosten bij lagere uitkeringen, omdat een geheel afwijkend systeem
bij de berekening zal plaats vinden.
Bij de financiering van de thans bestaande sociale verzorging wordt in ver-
schillende gevallen fondsvorming voorgestaan. Dat wil zeggen, dat de
gekapitaliseerde premiebetaling uiteindelijk in staat moet zijn de uitkering
te financieren, waardoor enorme kapitalen belegd moeten worden, met alle
risico's daaraan verbonden en een rentelast, welke tenslotte drukt op het
gehele Volk.
Indien de sociale verzorging gedekt wordt uit de belastingsopbrengst, dus
volgens een omslagstelsel, behoeft geen-fondsvorming plaats te vinden en kan
jaarlijks worden berekend hoeveel de uitkeringen en verdere kosten ver-
eisen, welk bedrag dan eenvoudig op de Staatsbegroting wordt opgevoerd.
Door dit systeem zal tevens een grote besparing op de administratieve arbeid
plaats vinden. Deze besparing zal zich doen gelden bij alle particuliere be-
drijven, doch ook bij de diverse Uitvoeringsorganen van de sociale wetgeving,
want de gehele premie-administratie, -inning, en -controle komt te vervallen,
waardoor een enorme arbeidskracht wordt vrijgemaakt, die voor productieve
arbeid kan worden aangewend.

Oezinst o eslag
Bij het samenstellen van de minimumlonen wordt voor de noodzakelijke
levensbehoeften rekening gehouden met een gemiddelde gezinssamenstelling.
Voor de kinderrijke gezinnen zal daarom het minimumloon niet aan de
eis voldoen, de levensbehoeften van alle gezinsleden te dekken. De bestaande
Kinderbijslagwet komt niet voldoende tegemoet aan de noodzakelijkheid dit
tekort aan te vullen, want de uitkering vanaf het derde kind onder de 15 jaar
(later tijdelijk verhoogd tot 18 jaar) kan ten hoogste bedragen f 1,50 per
week, hetgeen in de meeste gevallen te weinig zal zijn. |
Daar komt echter nog bij, dat de arbeiders met de laagste inkomens, die dus
de toeslag het meeste nodig hebben, in de laagste klasse van uitkering vallen,
terwijl de werknemers met de hogere inkomens ook de hoogste kinderbijslag
ontvangen.
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Deze onbillijke regeling is een gevolg van het onlogische karakter van de
Kinderbijslagwet. Immers, deze beoogt aan ieder gezin met meer dan twee
kinderen onder de 15 (later 18) jaar een toeslag te geven, ongeacht het
gezinsinkomen. Dit is o.i. onjuist, omdat niet ieder gezin een toeslag nodig
heeft. Speciaal bij de huidige maatschappelijke verhoudingen leidt dit tot
onbillijkheden. De door den werkgever te betalen premie verhoogt de sociale
lasten van het bedrijf en wordt derhalve op den consument verhaald. Het
onbillijke is derhalve daarin gelegen, dat iedereen aan de premie moet mede-
betaleh en dat ook degenen wier inkomen een toeslag niet noodzakelijk
maakt, daarvan toch profiteren.
Practisch komt het dus daarop neer, dat in sommige gevallen ook de minst-
draagkrachtigen, de premie moeten opbrengen om financieel sterkeren een
extra uitkering te bezorgen.
Wij richten ons naar het recht van iederen staatsburger op zijn rechtmatig
deel van de productie, hetgeen evengoed geldt voor de kinderrijke gezinnen.
Indien derhalve het gezinsinkomen te laag is om aan ieder lid van het gezin
het bestaansminimum te verzekeren, dan is het de taak van de Overheid
hierbij corrigerend op te treden en deze lasten naar draagkracht over de
gemeenschap te verdelen.
Dit is mogelijk door ook deze sociale uitkering uit de belastingsopbrengst te
bestrijden.
De gezinstoeslag zal volgens het Sociale Plan van de E.V.C, als volgt berekend
worden.
Zoals men voor het gezin van gemiddelde samenstelling een berekening
maakt van het bestaansminimum, wordt deze berekening eveneens afzon-
derlijk gemaakt voor een man, een vrouw en voor de kinderen vallende in
bepaalde leeftijdsgroepen.
Op deze wijze kan het bestaansminimum voor elk gezin, van welke samen-
stelling ook, worden vastgesteld.
Indien nu het gezinsinkomen lager is dan het noodzakelijke bestaansminimum
voor dat gezin, zal de gezinstoeslag gelijk zijn aan dit verschil, hetgeen aan
het begin van het jaar, voor dat jaar wordt vastgesteld.
Bij het bepalen van de gezinsgrootte worden alle bij de ouders inwonende
kinderen beneden de 21 jaar in aanmerking genomen, terwijl als gezins-
inkomen wordt beschouwd het loon van den vader plus de eventuele
verdiensten van bovenbedoelde kinderen.
Op deze wijze wordt bereikt, dat elk gezin over voldoende koopkracht be-
schikt, om voor elk lid van het gezin aan het bestaansminimum te voldoen.

Belastingplan
Z oals reeds in vorige hoofdstukken werd aangegeven, moet de be-

lastingheffing aan een grondige herziening worden onderworpen.
De Sociaal-Economische Commissie van de E.V.C, heeft dan ook een belasting-
plan ontworpen, waarbij in de eerste plaats de indirecte belastingen worden
afgeschaft.
Bij de bespreking van de noodzakelijkheid van vaststelling' van maximum
prijzen, werd reeds op deze belasting gewezen, doch er zijn meer redenen om
tot afschaffing over te gaan.
De belasting op het product is een zuivere camouflage-tactiek. Immers, bijna
niemand kan een overzicht verkrijgen van het bedrag dat aan indirecte
belastingen wordt opgebracht, maar het zal voor ieder vaststaan, dat deze



belastingheffing een zeer onrechtvaardige is en geheel in strijd met de op-
vatting van verdeling der lasten naar draagkracht.
De berekeningen gemaakt door de Sociaal-Economische Commissie leveren
de bewijzen, dat er niet onze huidige belastingpolitiek, procentsgewijze de
grootste druk ligt op de laagste inkomens.
Bij het ontworpen Belastingplan wordt hiermede totaal gebroken. De belas-
tingdruk zal met een sterke progressiviteit op rechtvaardige wijze worden
toegepast, terwijl de absoluut hoge inkomens slechts tot een bepaalde limiet
ter vrije beschikking blijven.
De druk van de nationale kosten en van de totale sociale voorziening van het
Nederlandse Volk, zal door dit belastingplan verlegd worden van de schouders
van de minder draagkrachtigen naar de financieel sterkeren.

Productie
O m ieders deel zodanig te doen zijn, dat het aan het gestelde doel be-

antwoordt, zal de productie zo hoog en zo doelmatig mogelijk moeten zijn.
Zagen wij tot heden, dat de productie van goederen en .diensten bepaald
werd door de winstmogelijkheden, in de toekomst zal de productie bepaald
moeten worden naar de behoefte en zal niet het belang van den enkeling,
maar het belang van het gehele volk maatgevend zijn.
Er zijn bepaalde bedrijven, waarvan reeds werd ingezien, dat een ongestoorde
gang van zaken voor de gemeenschap van zo'n groot belang is, dat de
exploitatie niet langer aan particulieren kon worden overgelaten.
Particuliere exploitatie moet altijd op de winstmogelijkheden gericht zijn,
terwijl alleen

Rationalisatie
de behoefte van het geheel of de dienst aan de gemeenschap als doelstelling
kan waarborgen.
Daarom werd reeds van verschillende bedrijven de leiding door Rijk, Ge-
meente of Provinciaal bestuur overgenomen, zoals bij de Spoor- en tram-
wegen, de G'as-, Water- en Electriciteitsvoorziening, telefoon en telegraaf-
dienst, het Postverkeer, Gemeente Reiniging, -ziekendienst, -badhuizen, enz.
Om dezelfde redenen zullen echter nog meer bedrijven voor directe Nationa-
lisatie in aanmerking komen.
Naast de Spoorwegen kunnen wij stellen de Scheepvaart en Luchtdiensten,
die dezelfde transportdiensten moeten bewijzen als de Spoorwegen.
Waar de gas-, water- en electriciteitsbedrijven grotendeels afhankelijk zijn
van de kolenpositie, springt direct in het oog de noodzakelijkheid van Na-
tionalisatie der bodemschatten.
Gezien het grote belang dat de Volksgezondheid heeft bij de verkrijging van
de juiste geneesmiddelen, willen wij in dit verband tevens wijzen op de
ongehoorde toestand, dat in particulier bedrijf millioenen worden verdiend
met de verkoop van geneesmiddelen en speciale praeparaten, waardoor
sommige medicijnen door de ziekenfondsartsen wegens de te hoge prijs
niet mogen worden voorgeschreven. Tengevolge van louter winstbejag blijft
het deel van de bevolking dat voor de productie moet zorgdragen (de ver-
plicht verzekerden) in bepaalde gevallen verstoken van de juiste genees-
middelen.
Een zeer gerechtvaardigde eis is het derhalve, dat de fabricatie van genees-
middelen en alles wat daarmede samenhangt, in het Nationalisatieplan wordt



opgenomen, waarmede de wettelijke gezondheidszorg; zowel financieel als
materieel, gebaat zal zijn.
Ten behoeve van een gezonde financiële opbouw is het verder noodzakelijk,
dat niet alleen de Circulatiebank, doch het gehele Bank- en Credietwezen
bij de Nationalisatie wordt inbegrepen. Hieropvolgend, doch niet van minder
belang, komen de Textielbedrijven, Schoenfabrieken, Woningbouw en Voed-
selvoorziening voor Nationalisatie in aanmerking. De voorziening van de
primaire levensbehoeften van het gehele Volk behoort gemeenschapszorg te
worden.
Daar bij de genationaliseerde bedrijven het winstmotief wordt uitgeschakeld,
kan de productie geheel gericht worden op de behoeftebevrediging, hetgeen
trouwens ook het doel van de particuliere bedrijven zal moeten zijn.
Want waar wij dringend behoefte aan hebben, dat is een

Geleide economie
De weelde van energie-verspilling kunnen wij ons in de toekomst niet ver-
oorloven. Wij zullen moeten woekeren, zowel met de materialen als met de
arbeid, waarvoor richtlijnen en leiding vanuit een centraal punt nood-
zakelijk zijn.
De oorlogseconomie heeft ons geleerd, welke resultaten bereikt kunnen
worden, indien de gehele productie op één bepaald doel gericht wordt,
waarvoor alle andere belangen moeten wijken en elke tegenwerping moet
zwichten.
Wij kunnen tot dezelfde enorme prestaties komen bij onze vredesproductie,
indien wij bereid zijn dezelfde richtlijnen te volgen en deze vernieuwing te
aanvaarden.
De Sociaal-Economische Commissie van de E.V.C, heeft in dit verband,
behalve de hiervoor genoemde en besproken plannen, reeds diverse plannen
ontworpen, o.a. op Monetair-, Onderwijs- en Stedebouwkundig gebied,
waarvan de details nog worden uitgewerkt.
Op het daarvoor geschikte moment zullen ook deze plannen worden gepubli-
ceerd en indien dit nodig wordt geoordeeld, aan de betreffende Regerings-
instanties worden voorgelegd.
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Sociale
rechtvaardigheid

~l oewel wij bij de bespreking van het Sociale Plan ook het vraagstuk der
werkloosheid hebben behandeld, valt in het kader van dit hoofdstuk te

wijzen op de noodzakelijkheid, dat, wanneer wij door de techniek in staat
zijn meer te produceren met minder menselijke arbeidskrachten, terwijl
toch aan de behoeftebevrediging is voldaan, dit tot uiting te brengen in een

Verkorting van de Arbeidstijd
Hiervoor zullen in de eerste plaats in aanmerking komen de arbeiders in de
bedrijven, waar de arbeid zwaar, moeilijk of ongezond is. Ter voorkoming,
dat deze arbeid ten koste van de gezondheid of de levensduur van den
arbeid zou gaan, is het noodzakelijk ten spoedigste voor deze bedrijven een
40-urige werkweek in te stellen.
En ook nu reeds is dit ook voor andere bedrijven noodzakelijk, want, hoewel
er een tekort aan alles is, lopen er thans tienduizenden rond, die niet
aan het productieproces deelnemen. Over de oorzaak van deze werkloosheid
is natuurlijk een logische verklaring te geven, maar we hebben nu met de
feiten te maken.
Deze moeilijkheid moet worden opgelost, omdat deze toestand funest is voor
ons sociaal-economisch bestel.
Juist omdat wij straks wel werk voor hen zullen hebben, mogen zij nu niet
buiten het productieproces staan.
Een van de grootste van maatschappelijke ontwrichting getuigende verschijn-
selen was de massale wereld-werkloosheid, welke haar hoogtepunt bereikte in
de jaren 1935—1940.
De schijnbare machteloosheid om dit probleem anders op te lossen, dan door
een steunverlening van een veel te laag bedrag en een gezochte werk-
verschaffing, was in werkelijkheid het langs de oude wegen vasthouden van
de voordelen der techniek voor een bepaalde kleine groep van belang-
hebbenden.
Het is onnodig de aangewende methode te bestrijden, want de ontwikkeling
der gebeurtenissen heeft wel bewezen, dat door het laten bestaan van een
zich steeds verder uitbreidende werkloosheid, een zodanige economische en
morele ontwrichting ontstond, dat een tweede wereldoorlog de gewelddadige
oplossing moest brengen. En in werkelijkheid is nu na de oorlog voor dit
probleem nog geen oplossing gekomen, want in bijna alle landen doemt weer
het spook van de werkloosheid op.
Willen wij echter een derde oorlog voorkomen, dan zullen wij niet mogen
schromen tot de meest drastische maatregelen op sociaal en economisch
gebied over te gaan.
Een onderdeel hiervan is de totale arbeid, welke vereist wordt om de ver-
langde productie voort te brengen, te verdelen over alle werkers in Nederland,
waardoor technische vooruitgang tot uitdrukking zal komen in een kortere
arbeidsdag of vroegere pensionnering.
Wat in het verleden is gebeurd, toen in werkverschaffing met de schop
moest worden gewerkt om het werk vooral maar langer te laten duren, is
krankzinnig en demonstreert slechts de economische onkunde van hen, die
hiervoor aansprakelijk zijn. Wij moeten niet langer de slaaf van de techniek
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zijn, doch wij moeten de technische ontwikkeling in dienst van de genieen-
schap stellen.
Dat moet het doel zijn van den modernen econoom!

W et telij k geregelde vacaiitie
Er is een tijd van werken en een tijd van rusten. Werken is plicht, behoor-
lijke rust en verzorging is recht.
Wanneer een werker gedurende het gehele jaar zijn arbeid heeft geleverd,
heeft hij ten volle recht op enige weken ontspanning. In deze vacantie moet
hij zich kunnen losmaken van de zorgen, maar ook van de sleur, welke nu
eenmaal aan een gestadige arbeid zijn verbonden.
Daarnaast is het noodzakelijk, dat tijdens de vacantieperiode het gehele gezin
eveneens in staat is zich uit de gewone dagelijkse sleur los te maken, hetgeen
speciaal voor de huisvrouw geldt, die feitelijk dag in, dag uit, ook des Zondags
de zorg voor de huishouding te torsen heeft.
Tot heden was het voor de meeste gezinnen een absolute onmogelijkheid een
behoorlijke vacantie te genieten, gedeeltelijk omdat de vacantie tot een paar
vrije dagen of hoogstens een week was beperkt, doch hoofdzakelijk omdat de
financiële draagkracht een extra uitgave niet toestond.
Daardoor was het voor velen onmogelijk zich werkelijk los te maken, want
daarvoor is een andere omgeving nodig. Willen wij ons vrij maken uit de
dagelijkse sleurgang van arbeid en huiselijke zorgen, dan moeten wij losbreken
uit het gewone en bekende, dan moeten wij andere mensen en andere
djngen zien. Het is daarom een gebiedende eis, zowel voor het moreel als
voor de arbeidsprestatie van de werkers van hoofd en hand, dat zij allen
met hun gezin eenmaal per jaar een werkelijke vacantie genieten en deze
kunnen doorbrengen in de bestaande of daarvoor speciaal in te richten
vacantieoorden, waar ook de huisvrouw eens voor 14 dagen zorgenvrij kan
doorbrengen.
Teneinde ook de financiële consequenties, welke hieraan verbonden zijn te
ondervangen, verbindt de E.V.C, aan haar eis van 14 dagen normaal door-
betaalde vacantie, tevens een vacantie-toeslag gelijk aan deze twee weken
loon.

/
Arbeidsoiitspaiiiiiiig en Hygiënische
verbeteringen
Hoewel in vele bedrijven aan bovenstaand onderwerp op lofwaardige wijze
de volle aandacht wordt geschonken, zijn wettelijke voorschriften hieromtrent
zeker noodzakelijk om tot een voor alle bedrijven geldende regeling te komen.
Economisch bezien is het in het belang van een zo hoog mogelijke arbeids-
prestatie, noodzakelijk, op gezette tijden een ontspanning in de arbeid te
geven.
Proefondervindelijk is gebleken, dat de arbeidsprestatie in de loop van de
dag afneemt, hetgeen ook zeer logisch is. Al naar mate de soort van
arbeid, wordt het oog, hoofd of lichaam na intense inspanning vermoeid,
h1; i-geen tot verslapping en minder prestatie leidt.
Door een korte onderbreking van het werk treedt weer de nodige rust in en
heeft herstel van het prestatievermogen plaats.
Een behoorlijke cantine waar de arbeiders, al is het maar voor een kort
ogenblik, b.v. een kwartier, even de inspanning van de arbeid kunnen ver-
geten bij het nuttigen van een kop koffie, is een eis .van de tijd, doch tevens
een economische noodzakelijkheid.
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Verder zal er meer en beter werk geleverd worden in een doelmatig ver-
lichte en goed geventileerde ruimte, met een aan de weersgesteldheden aan-
passende temperatuur, dan in een bedompte, slecht verlichte werkplaats, waar
het in de zomer te warm en in de winter te koud is.
Het is bewezen, dat een behoorlijke inrichting van werkplaats, fabriek of
kantoor een grote invloed uitoefent op de werklust -en de arbeidsprestatie
ten goede komt.
Ook de hygiënische voorzieningen moeten aan wettelijke voorschriften onder-
worpen worden.
Vele bedrijven kunnen hierin als een lichtend voorbeeld gesteld worden, doch
talloos zijn de gevallen, waar niet eens een behoorlijke wasgelegenheid is,
om van douche-cellen, zwembassins en sportvelden maar niet te spreken.
Er wordt nog zo dikwijls in werkgeverskringen vergeten, dat er met mensen
gewerkt moet worden en dat ieder mens, in welke maatschappelijke positie
hij ook verkeert, tenslotte zijn levenseisen stelt.
De bevrediging daarvan geeft een innerlijke rust, welke tot uiting komt in
een verhoogde arbeidsprestatie.



Medezeggenschap
l n de naaste toekomst zal de strijd van de Nederlandse arbeiders speciaal

gericht zijn op de verovering van de economische democratie.
Zij zullen erkenning eisen van hun medezeggenschap in het productie-proces.
Zij willen niet langer pionnen in het schaakspel zijn, doch willen zelf het
initiatief nemen. De productie gericht op de behoeftevoorziening van het
gehele volk, zal in de plaats treden van een productie, gericht op de winst
en de daarmede onverbrekelijk verbonden uitbuiting.
Deze vernieuwing in de maatschappij zal een wijziging in de machtsver-
houdingen vereisen, dus ook in het arbeidsvraagstuk. Wij moeten komen tot
juiste verhoudingen in het economische bedrijfsleven en daarvoor is volledige
erkenning nodig van de Nederlandse arbeidersklasse, als de belangrijkste
factor in ons sociaal-economisch bestel.
Immers, indien de gemeenschap aan een ieder, die werken kan, de verplichting
oplegt zijn arbeid in dienst van de gemeenschap te stellen, een verplichting,
welke te meer klemt nu wij voor een totale opbouw van het economische leven
van Nederland staan, staat tegenover deze plicht ook het recht van den werker
op de medezeggenschap in datgene wat:

Ie. zijn arbeid moet regelen en ordenen,
dus: Sociale Medezeggenschap.

2e. de zekerheid moet scheppen dat de door hem voort te brengen productie
ook inderdaad aan zijn levensbehoeften zal kunnen voldoen,
dus: Economische Medezeggenschap.

In alle bedrijven dienen Productie-Comitè's te worden ingesteld, welke niet
alleen beogen in samenwerking met de leiding van het bedrijf de productie
te regelen, doch medezeggenschap dienen te hebben in alle sociale, hygiënische
en technische toestanden in het bedrijf.
Deze Productie-Comitè's dienen door de werkers van het betrokken bedrijf
uit hun midden gekozen te worden. Zij dienen medezeggenschap te hebben
hoe de productie zal geschieden en controle uit te oefenen op de aard van
datgene wat geproduceerd zal worden.
Aan het hoofd van elke tak van industrie zal landelijk een Economische Raad
worden ingesteld, welke gekozen zal worden uit en door de arbeiders werk-
zaam in de betreffende tak van industrie.
Deze Economische Raad heeft tot taak om in overleg met de Productie-
Comitè's uit de bedrijven zelf, de gehele productie in deze tak van industrie
te regelen. ,
Wanneer aan het hoofd van elke industriële bedrijfstak in Nederland een
dergelijke Economische Raad is ingesteld, dan zal daarboven een • Nationale
Raad voor het gehele bedrijfsleven moeten komen, gekozen door alle werkers
in Nederland.
Deze Nationale Raad zal met de Regering, eventueel met de „Economische
Kamer'' overleg moeten plegen over het te voeren beleid van het bedrijfsleven.
Begonnen kan worden in de genationaliseerde en nog te nationaliseren
bedrijven deze gedragslijn te volgen, omdat in deze bedrijven het winstmotief
reeds wordt vervangen door het behoeftemotief.
Geleidelijk kunnen de particuliere bedrijven volgen, hoewel wij ons ten volle
bewust zijn van de totale verandering, welke zich door het instellen van deze
Productie-Comitè's zal voltrekken in de verhouding werkgever-werknemer,
doch wij zien deze verandering als een noodzakelijke overgang naar de
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nationalisatie van de bedrijven, welke zich op deze wijze geleidelijk kan
voltrekken.

Sociale Medezeggenschap
Deze zal omvatten de controle op de naleving van de sociale wetgeving en
medezeggenschap in de maatregelen ter bevordering van:

Arbeidsontspanning.

Arbeidsontwikkeling.

Hygiënische verbeteringen.

Daarenboven zal de medezeggenschap noodzakelijk zijn bij:

Verdeling van de arbeidstaak.

Bevorderingen.

Zogenaamde „opschiet".

Loonsveranderingen.

Vacantieregeling,

Aanneming en ontslag personeel.

De sociale medezeggenschap zal de minste weerstand ondervinden, omdat
deze niet direct de economische belangen raakt. Begonnen zou kunnen worden,
zolang de Productie-Comité's nog niet zijn ingesteld, deze taak te laten waar-
nemen door een uit en door de arbeiders van het bedrijf gekozen College van
Vertrouwensmannen, die later vervangen kunnen worden door of omgezet
kunnen worden in Productie-Comité's.

l^coiioiuisclie Medezeggenschap
Zoals reeds werd aangegeven, is het van zeer groot belang, dat de arbeiders
medezeggenschap verkrijgen in de soort en aard der productie.
In de eerstkomende tijd zal bij de wederopbouw van het land speciaal voor
de zogenaamde kapitaalgoederen een meer dan normale hoeveelheid arbeids-
uren worden opgeëist, waartegenover vanzelfsprekend staat, dat voor de
productie der consumptiegoederen minder arbeidsuren ter beschikking komen,
terwijl toch ook voor deze categorie een geweldige achterstand moet worden
ingehaald.
Gezien de huidige stand der techniek en de misschien ,nog niet benutte
mogelijkheden om met minder arbeid meer productie voort te brengen, klemt
dit vraagstuk nog sterker voor de materialen.
Nederland als grondstof-arm land, is wat de grondstoffen betreft grotendeels
op het buitenland aangewezen, terwijl een ieder weet welke moeilijkheden
aan de import verbonden zijn. Daarom zal het noodzakelijk blijken, zowel de
te presteren arbeid, als de beschikbare grondstoffen zo economisch mogelijk
aan te wenden.
Zou de ondernemingslust vrij spel gegeven worden, dan zal deze zich wenden
naar de productie van die goederen, waaraan de meeste winstkansen ver-
bonden zijn.
Weliswaar behoeft de arbeider als producent, slechts interesse te hebben voor
de hoeveelheid koopkracht welke hij in de vorm van loon voor zijn arbeid zal
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ontvangen, doch als consument is het voor hem van zeer groot belang, wat
er voor zijn koopkracht beschikbaar komt, waarbij vanzelfsprekend speciaal
de nuttigheid en de noodzakelijkheid van het product voor hem de maat-
staven van beoordeling zijn.
Immers, indien zijn arbeid uitsluitend werd aangewend voor de voortbrenging
van kapitaalgoederen en betrekkelijk onnutte luxe .voorwerpen, dan zou
hij voor zijn loon niet de consumptiegoederen kunnen aanschaffen, welke hij
ter voldoening van zijn levensbehoeften nodig heeft, hetgeen evenzo geldt voor
de soort en kwaliteit van de voort te brengen goederen.
Daarom eist de arbeider, naast de medezeggenschap op sociaal gebied,
eveneens medezeggenschap op economisch gebied, opdat hij als producent
de zekerheid heeft dat zijn arbeidskracht en productievermogen uiteindelijk
in zijn eigen belang als consument worden aangewend.
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Socialisatie
-| et is ons zeer goed bekend, welk een revolutionnaire vernieuwingsge-

dachte in de voorafgaande hoofdstukken tot uitdrukking komt, maar
deze mag niet onuitgesproken blijven, als wij inderdaad willen strijden voor
een gezonde opbouw van een nieuw Nederland.
Waar de liberale economie met het daaraan verbonden winstsysteem ons
heen voert, hebben wij in de laatste 15 jaren aan den lijve ondervonden.
Dat deze liberale economie gefaald heeft, is overduidelijk gebleken, want elke
maatregel, welke genomen moest worden om de gevolgen van het economische
stelsel te bestrijden, was in tegenspraak met de liberale economie zelve. Men
wilde de vrije werking van de economische krachten beschermen, doch men
was gedwongen de weg van de geleide economie in te slaan.
Het bewijs is geleverd, dat het produceren om de winst heeft afgedaan en
dat is ook zeer verklaarbaar, want het heeft geen bestaansrecht en geen
bestaansmogelijkheid meer.
Winst kan alleen gemaakt worden, als de vraag groter is dan het aanbod.
Vroeger, toen er niet voldoende geproduceerd kon worden om ieder volledig
te voorzien, kon het winstsysteem zich ontplooien en onder invloed daarvan
is inderdaad een geweldig gevarieerde stroom van goederen over de mensheid
gekomen.
Sinds de laatste 15 jaar hebben wij in het productieproces de mogelijkheid
bereikt voor allen voldoende voort te brengen, doch daarmede was tevens
de bestaansmogelijkheid van het winstsysteem verdwenen, omdat het aanbod
groter werd dan de vraag. Dit was niet het geval, omdat ieder reeds volledig
voorzien was, maar omdat de koopkrachtverdeling een verdere vraag niet
meer toestond.
Momenteel, nu wij nog een door de oorlog o:itstane grote achterstand hebben
in te halen, zal dit verschijnsel voor Nederland nog niet direct op de voorgrond
treden. In het buitenland doen zich echter reeds de verschijnselen van z.g.
overproductie voor. De wolpositie is zodanig, dat men er geen raad mee weet;
om de overvloed van rubber te verwerken peinst men op nieuwe toepassings-
mogelijkheden; in Brazilië stookt men alweer de locomotieven me t koffiebonen,
terwijl men elders daarvoor het graan .gebruikt. Wanneer men daartegenover
stelt de grote behoefte, welke op andere plaatsen aan deze producten heerst,
dan behoeft men niet meer te vragen of er een verandering in de economi-
sche verhoudingen moet komen.
Maar ook voor Nederland zal een ieder beseffen, dat met 'alle kracht gestreefd
moet worden de momentele achterstand in te halen. Onder invloed daarvan
moet het productieapparaat worden uitgebouwd, moet de meest geraffineerde
rationalisatie worden toegepast en dan zullen wij straks als wij weer tot nor-
male voorziening kunnen overgaan, over een productie mogelijkheid beschik-
ken, waardoor in ieders behoefte volledig kan worden voorzien.
Bij handhaving van de huidige economische opvattingen zal de concurrentie
weer hoog oplaaien en wij zullen weer voor een nieuwe wereldcrisis staan.
Willen wij alle ellende die daaraan verbonden is voorkomen, en een
derde wereldoorlog in de kiem smoren, dan zal onherroepelijk het produceren
om de winst vervangen moeten worden door een produceren naar behoefte,
met een evenredige en rechtvaardige koopkrachtverdeling, gedragen door een
volledige sociale wetgeving.
Er moet een productieplan ontworpen worden, uitgaande van de behoefte
van het Nederlandse Volk en hieraan moeten we ons productieapparaat aan-



passen, evenals onze agrarische mogelijkheden. De techniek mag geen oorzaak
van werkloosheid worden, doch we moeten de technische mogelijkheden ten
volle benutten om te komen tot een volledige behoeftebevrediging van het
Nederlandse Volk.
De arbeidsbesparing door de technische verbeteringen zal dan aangewend
kunnen worden voor kortere arbeidstijd, vermindering van het aantal arbeids-
jaren, langere schooltijd en vroegere pensionnering.
Men behoeft niet aan te komen met tegenwerpingen van „Vrije werking der
economische krachten'' - „Ondernemingsdurf' — „Particulier initiatief" —
„Economische vrijheid" - „Historisch gegroeid'' of meer schoonklinkende
argumenten om de zaak te laten zoals zij is, want achter al het schoons dat
deze woorden uiterlijk beloven, schuilt innerlijk de voosheid en wreedheid
welke aan het winstsysteem ten grondslag liggen.
De „vrije werking der economische krachten" houdt mede in de
opvatting om de menselijke arbeidskracht met een machine te vergelijken.
Niet meer nodig of versleten, wordt zij op de schroothoo'p geworpen.
„Ondernemingsdurf" kwam alleen tot uiting als er winst te behalen was.
Dat mede daardoor aan een behoefte werd voldaan, was een toevallig gevolg,
doch geen vooropgezet doel.
„Het particulier initiatief" is het recht om den concurrent als een schadelijk
insect dood te trappen en het eigen voordeel te vinden in het nadeel van
den ander.
„Economische vrijheid" bestaat er slechts voor enkele bevoorrechten en dan
nog maar zeer betrekkelijk. Voor de grote massa is echter de zweep in
handen van Voerman Honger voldoende om haar de economische wagen te
laten trekken, waarbij zij hoogstens de vrijheid heeft in de keuze van de stal
waar zij zich zal laten inspannen, maar trekken zal zij!
En tenslotte „historisch gegroeid" is inderdaad het liberaal economisch
stelsel, doch even zeker is, dat wat volgroeid is weer afsterft om plaats te
maken voor nieuw leven.
Het nieuwe leven, dat op het punt staat geboren te worden, dat is de
SOCIALISTISCHE MAATSCHAPPIJ, waar het winstsysteem vervangen zal
worden door een gemeenschapseconomie, doch de socialisatie zal door
Nationalisatie van de bedrijven worden vooraf gegaan, terwijl de weg naar
gemeenschaps-economie geëffend zal worden door de invoering van een
geleide economie.
Het proces van de uiteindelijke socialisatie kan zich op boven- en hiervoren
omschreven wijze, langs evolutionnaire wegen voltrekken, hetgeen slechts
in het belang kan zijn van het gehele Nederlandse Volk.
Wij verhelen ons niet, dat er ook tegenwerkende krachten zijn, welke zullen
trachten deze ontwikkeling tegen te houden en in banen willen leiden, waar-
door zij menen dat de bevoorrechte posities in de maatschappij, ten koste
van de grote massa, gehandhaafd kunnen blijven, niet beseffende dat deze
vernieuwing niet alleen een rechtvaardige eis, doch ook een economische
noodzakelijkheid is. f

De Organisatie van de Nederlandse Werkers zal deze machten echter een
krachtdadig halt toeroepen en daadwerkelijk tonen, dat zij aan de opbouw
van een nieuwe maatschappij wil medewerken.
Dat is de historische taak, welke wij allen in dit tijdsbestek te vervullen
hebben en daaraan wil ook de E.V.C, haar volle kracht geven, door de macht
van de bij haar georganiseerde arbeiders hierbij ten volle in te zetten. \
Werkers van Nederland, toont Uw staatkundige vrijheid waard te zijn, door

(



ook Uw economische vrijheid op te eisen! Stelt tegenover het „verdeel en
heers'' van de reactie, Uw vastberaden wil tot EENHEID!
Wij sluiten met dezelfde woorden als waarmede wij deze brochure begonnen
zijn: ER MOET EENHEID KOMEN IN DE ORGANISATIE VAN DE
ARBEID EN EENHEID IN DE ORGANISATIE VAN HET NEDERLANDSE
ARBEIDSLEGER.
Beide doelstellingen vindt U hecht en sterk verankerd in de

December 1945.










