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Mobilisatïebulletin No. 6.
REGELING: VERGOEDING ONGEHUWDEN.

Een belangrijke maatregel voor de militairen!
Na de kostwinners thans de ongehuwden,

De Minister van Defensie heeft onder dagtekening van
l April 1940 een vergoedingsregeling voor ongehuwde mili-
tairen vastgesteld, waarop reeds sedert November van het
vorig jaar door de Vakbeweging werd aangedrongen.

Teneinde onze besturen en leden zo goed mogelijk in te
lichten, zullen wij in dit Mobilisatiebulletin een beschouwing
geven over deze regeling voor ongehuwden.

Wie komen volgens deze regeling voor een vergoeding in
aanmerking?

Volgens deze regeling komen voor een vergoeding in aan-
merking: ongehuwde militairen, die door hun verblijf in mili-
taire dienst niet in staat zijn aan hun geldelijke verplichtingen
te voldoen betreffende:

a. kamerhuur;
b. opbergen en bewaren van meubels en andere goederen;
c. ziekenfonds, begrafenisfonds, etc.;
d. vakbondscontributie;
e. huisvesting gedurende verlof;
f. loon van een als vervanger van den dienstplichtige

voor zijn bedrijf aangenomen tijdelijke kracht.

Een vrijwilliger, wiens militaire verplichtingen in het alge-
meen gelijk zijn aan die van een gewoon dienstplichtige, komt
ook voor toepassing van deze regeling in aanmerking.

Kostwinners of mede-kostwinners komen niet voor deze
regeling in aanmerking, omdat hun vergoedingen geregeld
zijn in de mobilisatievergoedingsbeschikking, de z,g. regeling
voor kostwinnersvergoeding.

Welk bedrag wordt vergoed?

Vanzelfsprekend wordt geen hogere vergoeding uitgekeerd
dan nodig is om den dienstplichtige in staat te stellen aan zijn
verplichtingen te voldoen.

Toch worden ook niet alle kosten vergoed, maar alleen tot
een zeker maximum, hetgeen wij hieronder nader toelichten.

De vakbondscontributie wordt slechts vergoed tot een be-
drag van 20 cent per week. Hierop komen wij bij ons com-
mentaar nog nader terug.

De kamerhuur wordt in de regel niet langer vergoed dan
tot het einde van de maand, volgende op de maand van
opkomst.

Voor de vergoeding voor het opbergen en bewaren van
meubelen en andere goederen is geen afzonderlijke grens ge-
steld, behoudens het hieronder te noemen algemeen maxi-
mum. Hetzelfde geldt voor de kosten van ziekenfonds, be-
grafenisfonds, levensverzekering, enz.

Ook voor de kosten van huisvesting gedurende verlof is
geen afzonderlijke grens vastgesteld.

Voor al deze verplichtingen tezamen:
a. kamerhuur,
b. opbergen en bewaren van meubelen en andere goederen,
c. ziekenfondsen, begrafenisfondsen, levensverzekeringen,

etc.,
d. vakbondscontributie,
e. huisvesting gedurende verlof,

wordt in de regel niet meer vergoed dan ƒ 0.50 per dag, ge-
durende het verblijf in militaire dienst, dus ook gedurende
periodiek verlof.

De uitgaven voor loon van een vervanger worden in geen
geval vergoed tot een hoger bedrag dan door den burge-
meester noodzakelijk wordt geacht. Als regel zal geen hoger
bedrag worden vergoed dan ƒ 1.50 per dag, gedurende het
verblijf in militaire dienst, dus ook gedurende periodiek verlof.

Ingeval de geldelijke verplichtingen van den militair aan-
zienlijk meer bedragen dan de hierboven genoemde ver-

goedingsmaxima, kan de militair bij den burgemeester een
verzoek indienen voor een hogere vergoeding. De burge-
meester geeft dit verzoek dan door aan den Minister van
Defensie, die uiteindelijk beslist.

Vanaf welke datum wordt de vergoeding uitgekeerd?

Voor hen, die reeds vóór l April 1940 in werkelijke dienst
waren, kan de vergoeding worden uitgekeerd met terugwer-
kende kracht, echter niet eerder dan l Januari 1940.

Verder wordt de vergoeding in de regel toegekend met in-
gang van:

a. de dag, waarop de militair onder de wapenen komt, in-
dien hij binnen een week zijn aanvrage heeft ingediend;

b. een week vóór de dag van aanvrage, als de militair zijn
aanvrage later dan de eerste week na zijn opkomst heeft
ingediend.

Als de militair echter reeds ten gevolge van zijn verblijf in
werkelijke dienst in geldelijke moeilijkheden is geraakt, kan
de ingang van de vergoeding één maand eerder plaats vinden
dan op de hierboven genoemde data. Vanzelfsprekend kan
de vergoeding echter nooit eerder ingaan dan op de dag van
opkomst onder de wapenen.

Over welke dagen wordt de vergoeding verleend?

De vergoeding wordt verleend voor elke dag verblijf in
werkelijke dienst, dus ook gedurende periodiek verlof.

De vergoeding wordt echter niet gegeven:
a. over de dagen, waarmede het zakenverlof in een be-

paalde maand de zeven dagen te boven gaat. (Over de
eerste 7 dagen wordt dus wel vergoeding betaald, daar-
na gedurende die maand niet).

b. tijdens onbepaald klein verlof.

Het aanvragen en uitbetalen der vergoeding.
De dienstplichtige ontvangt op zijn verzoek van den com-

pagniescommandant een vragenlijst ter invulling. Een voor-
beeld wordt hieronder opgenomen. Na invulling moet deze
lijst bij den compagniescommandant ingeleverd worden.

De uitbetaling geschiedt wekelijks door den corpsadmini-
strateur of detachementscommandant of voor de zeemacht
door den officier van administratie.

Voor een goed inzicht geven wij hieronder de volledige
regeling weer, zoals deze voorkomt in een uitgave van de
Landsdrukkerij. Mochten er bij onze leden of bestuurders als-
nog vragen rijzen, b.v. inzake overschrijding van het maxi-
mum, dan kan men zich daarmede tot het secretariaat van zijn
eigen bond wenden.

VERGOEDING AAN ONGEHUWDEN.
Beschikking van den Minister van Defensie van

l April 1940, Vilde af d., nr. 496 H.

1. De dienstplichtige kan op zijn aanvraag in aanmerking komen voor
een geldelijke vergoeding, indien hij door zijn verblijf in werkelijken dienst
niet in staat is aan zijn geldelijke verplichtingen te voldoen, voornamelijk
ten aanzien van onderwerpen als de volgende:

a. kamerhuur (zie § 2, derde lid);
fa. opbergen en bewaren van meubelen en andere goederen;
c. ziekenfonds, begrafenisfonds enz.;
d. vakbondscontributie (zie § 2, vierde lid);
e. huisvesting gedurende verlof (zie § 3);
f. loon van een als vervanger van den dienstplichtige voor zijn bedrijf

aangenomen tijdelijke kracht (zie § 2, vijfde l id) .
2. Voor een vergoeding, als in het eerste lid bedoeld, kunnen in den

regel alleen ongehuwden in aanmerking komen.
3. Voor de toepassing van deze beschikking wordt met een dienst-

plichtige gelijkgesteld de vrijwilliger, wiens militaire verplichtingen in het
algemeen met die van gewoon dienstplichtige overeenkomen.

§ 2.

1. De vergoeding wordt in geen geval toegekend tot een hooger bedrag
dan noodig is om den dienstplichtige in staat te stellen aan de in § l,
eerste lid, bedoelde of soortgelijke verplichtingen te voldoen.

2. Ten aanzien van onderwerpen, als bedoeld in § l, eerste lid, onder
Q — e, bedraagt de gezamenlijke vergoeding in den regel ten hoogste ƒ 0,50
voor eiken dag verblijf in werkelijken dienst.

3. De vergoeding ter zake van kamerhuur wordt in den regel voor
niet langer verleend dan tot het einde van de maand, volgende op die
van opkomst.
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4. Vakbondscontributie wordt slechts vergoed tot een bedrag van ten
hoogste ƒ 0,20 per week.

5. De uitgaven voor loon van een vervanger worden in geen geval
vergoed tot een hooger bedrag dan geacht wordt noodzakelijk te zijn.
In den regel bedraagt de voor dit doel toe te kennen vergoeding ten
hoogste ƒ 1,50 voor eiken dag verblijf in werkelijken dienst.

§ 3.

Vergoeding, als in deze beschikking bedoeld, wordt niet genoten:
a. over de dagen, waarmede het zakenverlof in een kalendermaand

zeven dagen te boven gaat;
b. over den duur van onbepaald klein verlof.

§ 4.

1. De dienstplichtige vraagt de vergoeding aan door invulling van
een vragenlijst, ingericht overeenkomstig het bij deze beschikking behoo-
rende model 17 A. Zoo noodig wordt hem vanwege den commandant bij
de invulling de behulpzame hand verleend.

2. De dienstplichtige levert de ingevulde vragenlijst in bij den com-
pagnies- of overeenkomstigen commandant. Deze onderteekent de lijst
voor gezien. Zijn den commandant omstandigheden bekend, die bij de
beslissing van invloed zouden kunnen zijn, dan worden deze op de lijst
aangeteekend. De commandant zendt de lijst rechtstreeks zonder geleibrief
aan den burgemeester van de gemeente der woonplaats van den dienst-
plichtige. Geldt het een dienstplichtige, die in het buitenland woont, dan
zendt de commandant de lijst aan den Minister van Defensie.

3. Ten aanzien van elke ontvangen vragenlijst vormt de burgemeester
zich een oordeel over de door den dienstplichtige verstrekte gegevens.
Bij elke opgaaf, die hem voorkomt onjuist te zijn, vermeldt de burge-
meester met rooden inkt wat naar zijn meening ingevuld had moeten zijn
en waarop deze meening gegrond is. Vervolgens zendt de burgemeester
de vragenlijst zonder geleibrief aan den Minister van Defensie.

4. De Minister beslist en deelt zijn beslissing mede aan:
a. den dienstplichtige;
b. den burgemeester;
c. den commandant van het legeronderdeel, waarbij de dienstplichtige

cliënt, of aan den commandant der marine;
d. het secretariaat van de Koninklijke Nationale Vereeniging tot steun

aan miliciens (Stamil).
5. De uitbetaling geschiedt wekelijks door den korpsadministrateur of

zelfstandig administratie voerenden detachementscommandant of, voor zoo-
veel de zeemacht betreft, door den officier van administratie van het schip,
waarop, of van de inrichting, waarbij de dienstplichtige is geplaatst.

§ 5.
1. In bijzondere gevallen kan de Minister van Defensie de vergoeding

op een hooger bedrag bepalen dan volgens § 2 zou moeten geschieden.
2. Indien de burgemeester van oordeel is, dat er aanleiding is tot toe-

passing van het eerste lid, doet hij een daartoe strekkend voorstel aan den
minister.

1. De vergoeding wordt in den regel toegekend met ingang van:
a. den dag, waarop de werkelijke dienst is aangevangen, indien de

aanvraag is geschied binnen een week na den aanvang van den werke-
lijken dienst;

b. een week vóór den dag, waarop zij is aangevraagd, indien de aan-
vraag later is geschied.

2. Voor hen, die reeds in werkelijken dienst waren vóór de dagteeke-
r.ing van deze regeling, kan de vergoeding worden toegekend met ingang
van een vroegeren datum, echter niet eerder dan l Januari 1940.

3. Blijkt, dat de dienstplichtige reeds ten gevolge van het verblijf in
werkelijken dienst in geldelijke moeilijkheden is geraakt, dan zal de ver-
goeding ten hoogste een maand eerder dan den in het eerste of het tweede
lid bedoelden dag ingaan, echter niet eerder dan op den dag, waarop
de werkelijke dienst is aangevangen.

§ 7.

1. De burgemeester stelt van tijd tot tijd een onderzoek in, of de
omstandigheden, op grond waarvan een vergoeding aan een dienstplichtige
werd toegekend, volledige handhaving van de vergoeding wettigen. Is hij
van oordeel, dat dit niet het geval is, dan geeft hij hiervan kennis aan
den Minister van Defensie.

2. Indien de gedragingen van een vergoeding genietenden dienstplich-
tige of bijzondere omstandigheden twijfel doen ontstaan, of hij de ver-
goeding wel noodig heeft, of indien zulk een dienstplichtige beperkt is
in het genieten van verlof door het ondergaan van straf e. d., brengt de
commandant dit ter kennis van den Minister van Defensie.

Formulieren voor vragenlijsten, model 17 A, kan de commandant aan-
vragen bij de Xllde Afdeeling van het Departement van Defensie.

§ 9.

Deze beschikking kan worden aangehaald onder den titel van ,,Regeling
vergoeding ongehuwden" (verkort: R.V.O.).

De Minister van Defensie,
A. Q. H. DIJXHOORN.

MODEL 17 A.
Gemeente

(gemeente, waar de dienst-
plichtige woont.)

Vragenlijst betreffende een aanvraag om ezn geldelijke
vergoeding volgens de R.V.O. (L.O. 1940, nr. 182).

1. a.

b.
C.

d.
c.

f-

.<?•
h.
i.

Geslachtsnaam en voor-
namen.
Geboortedatum.
Lichting.
Gemeente van inschrijving
voor den dienstplicht.
Woonplaats en laatste
burgeradres.
Onderdeel der weermacht:

waartoe behoorende.
waarbij dienende.

Rarg.
Datum van opkomst.
Datum, waarop de aan-
vraag is gedaan.

b.
c.
d

t-

19..
19...

l) ....19...
19...

7,

1

Militaire inkomsten
(met inbegrip van
en kindcrtoelage).

a. Beroep.
b. In wiens dienst

huwelijks-

oefent hij

f per weck

a,
b.

dit beroep uit.
c. Indien hij een bedrijf heeft,

aard en omvang (b.v.
grootte bouwland en vee-
stapel) en getal personen,
daarin werkzaam.

d. Verdiensten uit beroep of
bedrijf:

1 1--1 J-
na de opkomst (zonder af-
trek belooning plaatsver-
vanger),

c. Andere inkomsten en bron
van deze

4. Welke uitgaven heeft de
dienstplichtige gedurende den
werkelijken dienst nog te doen
ter zake van:

Naam en adres van den
verhuurder.

meubelen en andere goede-
ren.
Naam en adres van den-
geen, die de goederen in
bewaring heeft.

fonds en dergelijke.

sen.

bond.

gaven in verband met ver-
lof.
Adres.

f. Indienstneming van een
plaatsvervanger voor het
bedrijf.
Loon.
Naam en adres

5. Heeft de dienstplichtige nog
andere geldelijke verplichtin-
gen, waaraan hij door den
werkelijken dienst niet kan
voldoen? Zoo ja, -welke?

ook elders geldelijke hulp
gevraagd? Bij wien? Met
welken uitslag?

vraagd?
Met welken uitslag?

/ .. .. gemiddeld per week

e. .

b. f per week.

d f per week.

e, ƒ per verlofdag.

/• ƒ .. per week.

b. ..

Gezien. De

Commandant van

Bovenstaande opgaven zijn naar
waarheid verstrekt.

19...
De dienstplichtige,

Oordeel burgemeester:

Voor zoover geen veranderingen met rooden inkt zijn aangebracht, kan
m.i. worden aangenomen, dat de verstrekte opgaven juist zijn.

Advies:

19.

De Burgemeester,

Commentaar.

Onzes inziens voorziet deze regeling in een algemeen ge-
voelde leemte. Natuurlijk wordt lang niet aan alle wensen
voldaan; wij denken daarbij b.v. aan de vergoeding voor ver-
vangers, maar wij geloven toch, dat deze regeling een goede is.

Op één punt menen wij echter critiek te moeten uitoefenen,
n.l. op de limiet van 20 et. voor vakbondscontributie. Deze
limiet is onzes inziens veel te laag gesteld. Alleen reeds de
bijdrage voor de werklozenkas is in vele gevallen veel hoger,
terwijl het gehele vergoedingsbedrag van 20 et. slechts ten
dele de contributie voor de bondshuishouding dekt. Wij be-
treuren dit te meer, omdat deze limiet afwijkt van de steun-
bepalingen, waarbij aan georganiseerden een bedrag van
50 et. voor vakbondscontributie wordt vergoed. Wellicht is
er op grond hiervan aanleiding ook in deze regeling, de ver-
goeding voor vakbondscontributie op maximaal 50 et. te
stellen.

Al met al menen wij, dat het Departement van Defensie
met deze regeling het complex sociale voorzieningen voor ge-
mobiliseerden op gelukkige wijze heeft aangevuld, terwijl wij
daarnevens erkentelijk zijn voor het feit, dat de hoofdambte-
naren de vakbeweging in het overleg hebben willen in-
schakelen.


