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Het N.A.S. besloot om, voor zo-
ver dit in het vermogen van onze
vakcentrale is, financiële steun te
verlenen aan de N.A.S.-leden, die

door de oorlogstoestand te Rot-
terdam en enkele andere plaatsen
in het land hun woning, huisraad,
kleding enz. verloren. Nadere bij-
zonderheden vindt men op een
andere plaats in dit blad.

HET WERKLOOSHEIDSPROBLEEM.
Een der belangrijkste problemen, die om

een oplossing vragen, is de werkloosheid.
Wij hebben hier niet te doen met een vraag-
stuk van de allerlaatste tijd, reeds sedert tien-
tallen jaren heeft men in verschillende lan-
den naar middelen gezocht om de werkloos-
heid te bestrijden. Tot dusverre echter is
deze bestrijding niet afdoende geweest.
Vooral in de laatste tien jaren is er in de we-
reld een millioenenleger van werklozen ont-
staan, waaronder grote aantallen, waarvan
men aanneemt, dat zij nimmer meer in het
productieproces worden opgenomen.

In dit land is gedurende de crisisjaren het
aantal werklozen tot 4 a 500.000 gestegen.
Wel is dit aantal sedert 1936, dank zij de
kortstondige opleving van het economische
leven, met een paar honderdduizend vermin-
•derd, doch evenwel bleef het aantal arbei-
ders, dat tegen hun wil door de gesel der
werkloosheid werd getroffen, zeer groot.

Werkloosheidsbestrijding door middel van
werkverschaffing of werkverruiming is toe
te juichen. Een aantal werklozen vindt langs
die weg tijdelijk werk, doch daardoor wordt
de werkgelegenheid in de bedrijven weinig
of niet groter. Veelal zijn werken, die in
werkverruiming worden uitgevoerd, produc-
tieve werken, die anders toch in het vrije be-
drijf -- zij het in sommige gevallen later -
verricht zouden moeten worden. Laat men
nu zulke werken in werkverruiming uitvoe-
ren, dan betekent het daarbij tewerkstellen
van arbeiders niet, dat de werkgelegenheid
in het algemeen vermeerdert.

Sedert het uitbreken van de oorlog in
Europa zijn de moeilijkheden met betrekking
tot de werkloosheid in dit land nog groter
geworden. In de vervoerbedrijven, vooral de
zeescheepvaart, is grote stagnatie. De in- en
uitvoer over zee staat zo goed als geheel
stop. Hierdoor worden niet alleen de zeelie-
den, doch ook de havenarbeiders meljwerk-
loosheid getroffen. Hetzelfde geldt voor de
zeevisserij.

Maar ook in de andere bedrijven en indus-
triën is de werkgelegenheid zeer vermin-
derd. Als de scheepvaart stagneert vindt dit
zijn terugslag in de scheepsbouw- en repa-
ratieinrichtingen. Indien er geen grondstof-
fen en materialen worden aangevoerd voor
de industrie, bouwbedrijven enz., dan zal
zulks de productie nadelig beinvloeden. In
het bouwbedrijf b.v. is de woningproductie
sedert September van het vorig jaar belang-
rijk gedaald. Deze daling gaat gepaard met
vermeerdering van de werkloosheid onder
de bouwarbeiders, tevens ontstaat hierdoor

een vermindering van de woningreserve met
uitzicht op woningnood.

Zeker, er is werk genoeg aan de winkel.
Grote werken, die reeds in uitvoering zijn,
kunnen voortgezet worden, andere werken
kunnen aangepakt worden. Wederopbouw
van veel, wat door de oorlog is vernietigd,
is geboden. Er worden daarvoor reeds plan-
nen gemaakt. Maar vóór alles zal er veel
materiaal nodig zijn om gemaakte plannen te
kunnen uitvoeren. Het valt te betwijfelen of
onder de huidige omstandigheden het beno-
digde materiaal verkrijgbaar is.

* * *
Toch achten wij de oplossing van het

werkloosheidsvraagstuk zeer wel mogelijk.
Aan de oorlogstoestand van vandaag zal
weer eenmaal een einde komen en er zullen-
normaler verhoudingen tussen de volkeren
intreden. Eerst dan, op vredesbasis, zal in
volle omvang aan de wederopbouw worden
gewerkt.

Ook na de oorlog van 19H—1918 is over
wederopbouw gesproken en men heeft deze
ter hand genomen, echter op de oude kapi-
talistische grondslag, waardoor de werkloos-
heid wordt bevorderd.

Waar het op aan komt is, dat de arbeid
gesteld wordt in dienst van de gemeenschap
en dat omgekeerd de gemeenschap aan de
arbeiders geeft wat hun toekomt, n.l. een
menswaardig bestaan. Met andere woorden:
er dient te worden voortgebracht met geen
ander doel dan in de behoefte der mensheid
te voorzien en niet met het oogmerk een
klein percentage der mensheid steeds rijker
te doen worden.

Bij het behandelen van het werkloosheids-
vraagstuk komt voor ieder, die de werkloos-
heid wil bestrijden, een andere vraag naar
voren, n.l. die van de productiemethode. En
nu zijn wij van mening dat de kapitalistische
productiemethode de werkloosheid in het le-
ven roept, wijl zij er niet in de eerste plaats
op gericht is te voorzien in de behoefte der
mensheid.

* * *
De autoriteiten zijn thans aangevangen

met op grote schaal de werkloosheid in dit
land te bestrijden. Een der bestrijdingsmid-
delen is, dat het aan leiders van onderne-
mingen of plaatsvervangers is verboden het
werk in de onderneming tijdelijk of voor
goed stop te zetten. Verboden is ook de
werktijd in de onderneming tot minder dan
36 uur in de week in te korten. Werknemers
mogen niet worden ontslagen, tenzij artikel
1639 p. van het Burgerlijk Wetboek toepas-
selijk is. De na 9 Mei 1940 gegeven ontsla-
gen moeten terstond weer worden ingetrok-

ken, tenzij deze door den directeur-generaal
van den Arbeid goedgekeurd zijn.

De directeur-generaal van den Arbeid of
de door hem hiertoe gemachtigde organen
kunnen uitzonderingen op de regel van het
hierbovengenoemde vaststellen. De toestem-
ming hiertoe kan afhankelijk gemaakt wor-
den van het nakomen van bijzondere voor-
waarden.

Wij zien met belangstelling tegemoet in
hoeverre langs deze weg de werkloosheid in
dit land op afdoende wijze zal worden be-
streden. Iedereen hoopt vurig en heeft er
ook belang bij, dat aan de verschrikkingen
van de werkloosheid op de kortst mogelijke
termijn een einde zal worden gemaakt. Laten
wij hopen, dat dit zo spoedig mogelijk het
geval zal zijn.

ONZE STEUNBEWEGING VOOR DE
SLACHTOFFERS VAN DE OORLOG.

Vanuit Rotterdam werd ons de vraag ge-
steld of de Landelijke Centrale een steunbe-
weging in het leven kon roepen voor de ka-
meraden te Rotterdam, die alles verloren
hebben, hun woning, huisraad, kleding en
ligging, kortom alles.

Vooraf dient opgemerkt te worden, dat
deze gevallen zich niet beperken tot Rotter-
dam. Uit meerdere plaatsen uit het land zijn
zulke gevallen, al is het niet in zo grote om-
vang als te Rotterdam, bekend. Meerdere
malen heeft het N.A.S. getoond het lot, dat
de arbeiders trof, te willen helpen ver-
zachten.

Wij herinneren aan het feit, dat Rusland
door een hongersnood werd getroffen, en
door de N.A.S.-beweging grote sommen geld
voor hongerend Rusland werden bijeen ge-
bracht onder het motto „Hongerend Rus-
land."

Wij herinneren ons een straatcollecte te
Amsterdam op één dag gehouden, welke col-
lecte meer dan 18 duizend gulden opbracht.

Wij herinneren ons ook nog het Roerge-
bied in Duitsland, dat geteisterd werd door
gebrek aan het eerstnodige voor de arbei-
dersgezinnen en dat door het N.A.S. een
steunbeweging op touw werd gezet. Deze
steunbeweging stelde het Comité voor Hulp
aan Duitsland in staat in het Roergebied
keukens te laten inrichten, van waaruit gratis
warme maaltijden aan de bevolking werden
verstrekt.

Toen wij de noodkreet van onze Rotter-
damse kameraden vernamen, passeerde al
dat vroegere werk in onze gedachte de re-
vue. Het N.A.S.-bestuur, in overleg met de
commissie van advies, trok zelf per gezin,

Zie vervolg pag. 2, 3e kolom onderaan.



PLAATSELIJKE CORRESPONDENTIE.
Uit de stad Groningen.

Alles intact gebleven. -- Nu zo goed als
alles en ieder weer wat „rustiger" is gewor-
den en daardoor een en ander beter kan wor-
den overzien, kan worden vastgesteld, dat
de bij het Groningse P.A.S. aangesloten af-
delingen allen de „storm" goed hebben door-
staan. Het moge dan waar zijn, dat hier en
daar een enkeling de schrik zó in de benen
is geslagen, dat hij een goed heenkomen heeft
gezocht in de vlucht-uit-de-organisatie, vast-
gesteld moet echter worden dat onze plaat-
selijke N.A.S.-beweging volkomen intact is
gebleven. De verschillende werkzaamheden
worden dan ook, voor zover de huidige om-
standigheden dat althans toelaten, normaal
voortgezet. Afdelingen en P.A.S. zullen er
echter goed aan doen zich volkomen te rea-
liseren in welke tijdsomstandigheden het
werk moet worden verricht. Zij zullen zich
daarbij de nodige zelf-beperking en zelf-
discipline dienen op te leggen, hetgeen geen
enkelen N.A.S.-man en geen enkele N.A.S.-
organisatie zal ontsieren. Integendeel!

* * *
Sterk gestegen werkloosheid. — Vanzelf-

sprekend zijn de gebeurtenissen der afgelo-
pen weken ook in de stad Groningen niet on-
opgemerkt aan de arbeiders en daarmee ge-
lijk te stellen bevolkingsgroepen voorbij ge-
gaan. Wel heel duidelijk kwam dit tot uit-
drukking in de gegevens, die de plaatselijke
pers ons verstrekte over het aantal inge-
schreven werklozen, welk aantal onrustba-
rend is gestegen.

Tengevolge van het feit, dat de confectie-
bedrijven zonder grondstoffen kwamen te
zitten, dat drukkerijen zo goed als geen werk
hadden, dat bouwbedrijven stil lagen, dat
handel en verkeer in sterke mate waren ont-
wricht, steeg de werkloosheid plotseling in
hevige mate. Het aantal mannelijke inge-
schrevenen op de arbeidsbeurs liep in enkele
dagen op van 3391 (per l Mei) tot ruim
6000. Aldus bijna een verdubbeling van het
aantal ingeschreven werklozen, bij welk aan-
tal dan nog gerekend dient te worden het
aantal vrouwelijke werklozen, over welk
aantal ons geen gegevens ter beschikking
staan op dit moment.

* * *
„Dan maar op de fiets!" Tijdens de

spanningsdagen hebben de werkverschaffin-
gen in de omstreken van Groningen, waar-
heen regelmatig honderden werklozen uit de
stad worden gezonden, enige dagen stil ge-
legen. Zodra echter de grootste verwarring-
voorbij was, zijn deze werkverschaffingen
weer open gesteld. Echter, ook op de in
werkverschafing geplaatste arbeiders druk-
ken de omstandigheden van het ogenblik
zwaar. Dat het hun onder die omstandig-
heden niet „gegeven" wordt, moge blijken
uit het volgende.

De arbeiders, die vóór de bezetting van
Nederland in de werkverschaffing te Zeijen
waren geplaatst, werden met autobussen da-
gelijks heen en weer vervoerd. Ten gevolge
van het nijpende benzine-gebrek is ook dit
autovervoer stop gezet en werd bepaald, dat
de in Zeijen tewerk gestelde arbeiders uit de
stad Groningen dagelijks per rijwiel heen en
terug moesten gaan. W^at dit voor deze vrij
grote groep arbeiders betekende wordt dui-
delijk, indien opgemerkt wordt, dat de af-
stand Groningen—Zeijen pl.m. 25 K.M. be-
draagt. Dagelijks moet thans die afstand
door de betrokken stads-arbéiders, zowel
vóór de aanvang van het werk als na het
beëindigen van de werkzaamheden, worden

afgelegd. Dat dit een zeer aanmerkelijke
verzwaring voor deze tewerkgestelden bete-
kent zal voor een ieder duidelijk zijn. Het
zou daarom gewenst zijn, dat de betrokken
autoriteiten maatregelen zouden kunnen ne-
men, waardoor bereikt zou worden, dat deze
groep stadsarbeiders ontlast zou worden van
de dagelijks te maken „fietstocht" van pl.m.
50 K.M.

Uit de provincie.
Trouw aan het N.A.S. — We hebben in

de afgelopen dagen verschillende N.A.S.-
organisaties in de provincie bezocht. Het
doel van dit bezoek was om hier en daar met
de N.A.S.-kameraden te spreken en ons op
de hoogte te stellen van de geschapen toe-
stand in die afdelingen. Wat we hebben kun-
nen constateren was: onwankelbare trouw
aan het N.A.S. In de verschillende afdelin-
gen, waar we kwamen, gaven bestuurders en
vooraanstaande leden onomwonden te ken-
nen, dat zij de omstandigheden, waaronder
thans het werk voor de organisatie moet
worden gedaan, niet onderschatten, maar dat
zij die werkzaamheden blijven voortzetten.
Op die wijze wil men de afdelingen in stand
houden.

Een verheugend verschijnsel was het feit,
dat het aantal afvalligen zeer gering is.
Vastgesteld kon dan ook worden, dat ook
het platteland in het Noorden, voor wat be-
treft de N.A.S.-beweging, volkomen intact is
gebleven. Met belangstelling werd door de
kameraden in de provincie geïnformeerd hoe
het er met de N.A.S.-beweging in de „stad"
bijstond. Aangedrongen werd om het conr
tact tussen stad en land te versterken. Men
was van oordeel --en zeer terecht — dat
vooral nu een innig contact tussen de delen
van het N.A.S. in de steden en in de provin-
cie nodig was tot het in stand houden van
het N.A.S. Zelfs ten aanzien van de uitbouw
van het N.A.S. zijn de kameraden in de pro-
vincie vol goede moed, omdat in verschil-
lende plaatsen de mogelijkheden ook thans
daarvoor in voldoende mate aanwezig zijn.

W. A. B.

Den Haag. Door het bestuur van de Coö-
peratie „De Volharding" werd een uitnodi-
ging gezonden aan de besturen der gecon-
tracteerde organisaties ter bespreking van
verschillende maatregelen, welke in de naas-
te toekomst naar de mening van dat bestuur
genomen diende te worden in verband met
de gewijzigde verhoudingen in de bedrijven
dezer coöperatie.

Op Woensdag 12 Juni vond deze bespre-
king plaats, waaraan door de vertegenwoor-
digers van vrijwel alle organisaties werd
deelgenomen.

Na een uiteenzetting van den voorzitter
der coöperatie en enige discussie van de
zijde der organisaties werd uiteindelijk be-
sloten om een commissie te benoemen van
5 personen, welke de verschillende bedrijven
vertegenwoordigt, teneinde een en ander
met het bestuur der coöperatie te bespreken,
waarna het resultaat van deze besprekingen
aan de betreffende organisaties zal worden
voorgelegd ter beoordeling en eventuele
goedkeuring.

Na een eerste bespreking van de commis-
sie werd ten aanzien van de vacantie van
het personeel der „Volharding" tot een een-
stemmige conclusie gekomen, dat het thans
niet mogelijk is het gehele personeel op nor-
male wijze van zijn vacantie te doen genie-

ten, o.a. in verband met de daaraan verbon-
den financiële lasten. Dat daarom elk perso-
neel-lid voorlopig een vacantie zal krijgen
van zes dagen, dat echter het recht op de
volle vacantie blijft bestaan en de commis-
sie en delegatie uit het bestuur spoedig bij-
een zullen komen ter bespreking van de
vraag of ook de rest der vacantie kan wor-
den opgenomen, dan wel of/en in hoeverre
compensatie voor de te weinig ontvangen
vacantie kan worden verstrekt.

Wij wekken onze leden op deze zaken
met de nodige belangstelling te volgen.

* * *

AMSTERDAM.
Aan de leden van de A.F.T.

Den leden van de A.F.T. wordt medege-
deeld, dat zij des Zaterdags tussen l en 2 uur
hun contributie kunnen afdragen in het ge-
bouw der Volksbond, Tasmanstraat.

HET BESTUUR.
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KAMERADEN, BLIJFT TROUW AAN
HET N.A.S.

Uit steeds meer plaatsen in het land ont-
vangen wij berichten over het ook onder de
huidige omstandigheden functioneren van
onze organisaties. In dit nummer van „De
Arbeid" vindt men weer bijdragen van
kameraden uit verschillende delen van onze
beweging.

Wij verzoeken den kameraden ons met de
gang van zaken op de hoogte te houden en
er vooral aan mede te werken, dat onze or-
ganisaties blijven functioneren. Trouw aan
het N.A.S., vooral in deze tijd, mogen wij
van de kameraden verwachten.

Onze Steunbeweging enz. (vervolg van pag. 1)
hiervoor in aanmerking komende, een be--
drag uit, n.l.
Voor alleenstaande personen ƒ 15.—
Voor gehuwden of kostwinners 20.—
Per kind ƒ 2.50 tot een maximum

van „ 30.—
Hiernaast werd een commissie van drie

personen benoemd, die tot taak heeft de ge-
vallen te beoordelen en te zorgen, dat vóór
Zaterdag 22 Juni a.s. uitgekeerd kan worden.

Hier moet snel gewerkt worden om de
slachtoffers zo gauw mogelijk in staat te stel-
len weer aan het gezinsleven deel te kunnen
nemen.

Er zijn enkele kameraden, die menen, dat
de vakbeweging alleen nog maar tot taak
heeft de werklozenverzekering uit te voeren.
Deze|jkameraden hebben zich niet gereali-
seerd in welke tijd en onder welke omstan-
digheden de arbeiders verkeren.

Het hoofd fier omhoog.
Vol vertrouwen in de toekomst. Vooral

in deze tijd steun aan elkaar verlenen en
er een eer in stellen de organisatie trouw te
zijn gebleven.

Het N.A.S. vond het beter een bepaald
bedrag in eens uit te trekken dan met steun-
lijsten te gaan werken.

Gezinnen, die alles verloren hebben, wo-
ning, ligging, en de schamele huisraad, zij
hebben recht op onze hulp. Deze wordt hun
naar onze krachten gegeven.

Hulde aan dit besluit. Ome Nelis..



De oorlog uitgebreid*
(W.A.B.) Doordat Italië aan Engeland

en Frankrijk op Maandag 10 Juni de oorlog
heeft verklaard, is het Europese conflict uit-
gebreid en zal het oorlogsgeweld daardoor
eveneens in omvang toenemen. De rust, die
in het Zuid-Oostelijk gedeelte van Europa
heerste is ook nu daar verbroken. Alhoewel
Mussolini de wens heeft uitgesproken om
verschillende landen, zoals Zwitserland,
Turkije, Zuid-Slavië, e.a., buiten het conflict
te houden, zal de toekomst toch moeten uit-
wijzen in hoeverre dit mogelijk zal blijken te
zijn en in hoeverre nog meerdere uitbreiding
aan deze oorlog zal worden gegeven.

De oorlog, zoals die tot nu toe tussen
Duitsland enerzijds en Frankrijk-Engeland
anderzijds werd gevoerd, had toch altijd nog
een enigermate beperkt karakter, zelfs toen
die oorlog werd uitgebreid tot de neutrale,
kleine landen in West- en Noord-Europa.
Het gewapend conflict wordt nu echter niet
alleen uitgebreid, maar het wordt er nu een
van een meer algemene aard. Het wordt,
meer nog dan dat tot nu toe het geval is ge-
weest, thans een strijd tussen twee wereld-
beschouwingen: de totalitaire, belichaamd in
het nationaal-socialisme en fascisme, en de
democratische, zoals die belichaamd is in
Frankrijk en Engeland.

Eigenlijk al reeds van af het begin van de
oorlog in September van het vorige jaar zat
de wereld gespannen te wachten op de rol,
die Italië in deze Europese oorlog zou gaan
spelen. Het gewapende conflict was al enige
tijd aan de gang, toen Mussolini in een-rede-
voering o.a. mededeelde, niet meer in het
openbaar te zullen spreken voor en aleer hij
aan het Italiaanse volk en aan de wereld een
belangrijke en onherroepelijke beslissing zou
hebben mee te delen. Welnu, hij heeft zijn
woord gestand gedaan en, nadat aan de
Franse en Engelse ambassadeurs de oorlogs-
verklaring van Italië was overhandigd, heeft
Mussolini in een redevoering mededeling ge-
daan van het deelnemen door Italië aan de
oorlog en wel aan de zijde van Duitsland.
Na dus de gehele wereld in spanning te heb-
ben laten verkeren kwam dan nu de beslis-
sing. En toch, na de steeds dreigender toon,
welke de laatste tijd in de Italiaanse pers en
bij fascistische woordvoerders tot uitdruk-
king kwam, komt deze nieuwe oorlogsver-
klaring nauwelijks meer als een verrassing.

De Italiaanse oorlogsverklaring zal ook
voor de geallieerden wel geen daverende

verrassing zijn geweest. Immers, uit het te-
rugtrekken van de Engelse scheepvaart uit
de Middellandse Zee bleek alreeds, dat men
geruime tijd rekening heeft gehouden met het
deelnemen van Italië aan de oorlog en dan
aan de zijde van Duitsland.

Het deelnemen van Italië aan de oorlog
heeft tot onmiddellijk gevolg, dat Frankrijk
zich thans ernstig bedreigd ziet aan zijn
Zuid-Oostelijke grens. Het zal zich daarom
moeten voorbereiden tot een uiterste strijd
om zijn bestaan. De beheersing van de Mid-
landse Zee staat eveneens thans als urgent
punt op de dagorde voor Frankrijk en En-
geland. Voor beide landen is deze Middel-
landse Zee een uitermate belangrijke verbin-
dingsweg met de koloniën. Dat dit punt wel
het belangrijkst is voor Engeland spreekt
vanzelf, omdat het Engelse imperium bij
deze zeeweg wel het nauwst betrokken is en
daarom het meeste belang heeft.

Wij merkten reeds op, dat deze oorlog er
een- is van een conflict tussen twee ideolo-
giën. Maar bovenal zal het er een zijn waar-
in de strijd om de wereldheerschappij zal
worden uitgevochten. Te voorzien valt daar-
om, dat deze oorlog er niet alleen een zal
zijn en worden van een verbitterde aard,
maar vooral, dat hij niet eerder zal worden
beëindigd, alvorens een der partijen het on-
derspit, in de meest letterlijke zin van het
woord, zal hebben gedolven.

Nog altijd zijn er op het ogenblik een aan-
tal landen, die zich neutraal hebben gehou-
den en als toeschouwers terzijde zijn blijven
staan. Tot dusverre hebben zij zich buiten
het conflict gehouden. Zij hebben zich daar-
bij waarschijnlijk beperkt tot het in stilte
steunen van die partij in het conflict, die hun
sympathiek was. De uitbreiding, die thans
aan de oorlog is gegeven, zal die „toeschou-
wers" echter weldra kunnen dwingen open-
lijk en ook militair partij te kiezen, zoals
Italië dat thans heeft gedaan. Daarom, dat
het thans deelnemen van Italië aan deze oor-
log niet alleen voor het Italiaanse volk, voor
Duitsland, Engeland en Frankrijk van be-
lang is, maar het partij-kiezen door Italië zal
ongetwijfeld ook voor andere volken van een
betekenis blijken te zijn, die ontegenzegge-
lijk diep zal ingrijpen.

(Intussen zijn er berichten, dat Frankrijk
zou hebben gecapituleerd. Of de tegenwoor-
dige Franse regering de haar voor te leggen
voorwaarden zal aanvaarden, is ons bij het
afdrukken van dit blad nog niet bekend.

Red. „De Arbeid")

Vragenrubriek inzake werkloosheid en steunregelingen
De leden van het N.A.S. weten, dat er tot

en met April van dit jaar maandelijks een Do-
cumentatie-Bulletin verscheen, waarin o.a. een
vragenrubriek was opgenomen inzake werkloos-
heid en steunregelingen. Deze vragen en ant-
woorden werden door de lezers van het Bul-
letin zeer op prijs gesteld. Nu dit maandschrift
voorlopig niet verschijnt, zullen wij genoemde
rubriek zolang in „De Arbeid", die aan alle
leden gratis wordt uitgereikt, opnemen.

RED. „DE ARBEID."
Vragenrubriek steunregeling.

77. Vraag: Indien er sprake is van een
vrijblijvend bedrag van werkende kinderen,
hetzij dus van ƒ 2.— of ƒ 4.—, blijft zulks
dan onder alle omstandigheden vrij bij de be-
rekening terzake van de 2/3 aftrek der ver-
dienste op het steunbedrag van den onder-
steunde?

J. te A'dam.
Antwoord: Neen, artikel 10 a der Rijks-

steunregeling (dus de bekende l J/2 x steun-

bedrag, maximum bepaling) is in bepaalde
gevallen daarvoor een beletsel.

Stel het geval:
Gehuwd, dubbel-uitgetrokken Ie

klas, dus ƒ 11.—
Er zijn twee kinderen x ƒ 1.35 ... „ 2.70
Huur is ƒ 4.62, echter wordt ƒ 24.—

aangehouden (huurtoeslag be-
dus overgangstoelagevroren

Steunbedrag

Er is een zoon die ƒ 13.— verdient,
waarvan ƒ 4.— vrij blijft, bene-
vens ƒ 0.50 vrij, omdat hij bij or-
ganisatie met gesubsidieerde kas
is georganiseerd. Rest dus ƒ 8,50.
2/3 van ƒ 8.50 =

„ 0.50

ƒ 14.20

5.66

Blijft naar beneden afgerond ƒ 8.50

Echter krachtens artikel lOa, dus

\Y2 x ƒ 13.70 of ƒ 20.55
Komt bij (lidm. kas) ... „ 0.50

Totaal l y2 x norm ƒ 21.05
Af verdienste zoon , 13.—

Blijft steun afgerond ... ƒ 8.—
Hier ontvangt het lid ƒ 8.— steun, omdat

artikel lOa der steunregeling belet de ƒ 8.50
uit te kunnen keren, en dus Icomt de volle
aftrek ƒ 4.— niet tot zijn recht.

Nemen we nu verder het geval, dat het
tweede kind ook verdiensten heeft, waar-
van ƒ 2.— of ƒ 4.— vrij had kunnen blijven,
dan heeft dat niet de minste invloed, omdat
hier alles, wat het tweede kirid zou verdie-
nen, ten volle van de ƒ 21.05 (waar hij, zie
boven, reeds aan toe is) moet worden ge-
kort.

Elke verdere inkomsten, hetzij van den
man zelf, of van de vrouw of van het tweede
kind, moet dus in dit geval ten volle op het
steunbedrag a ƒ 8.— in mindering gebracht
worden.

Naarmate het gezin groter is en dus het
l J/2 x steunbedrag daardoor wordt opge-
voerd, komt het vrijblijvend bedrag der ver-
dienende kinderen minder in het gedrang.

Stel b.v. het geval man, vrouw en acht
kinderen.
Dus gehuwd dubbel uitgetrokken

tarief Ie klas ƒ 11.—
Acht kinderen x ƒ 1.35 „ 10.80
Huur ƒ 4.75 (overgangstoelage) „ 1.25

Theoretisch steunbedrag ƒ 23.05
Maximum steunbedrag ƒ 20.—.
Artikel lOa, dus hier \Y2 x ƒ 21.80 =

ƒ 32.70.
De man heeft 3 werkende zoons, die allen

in aanmerking komen voor ƒ 1.—- afstands-
vergoeding, hetgeen van de verdiensten kan
worden afgetrokken, plus 3 x ƒ 2.— vrij.
De verdiensten' van deze drie zoons

zijn respectievelijk ƒ 8.—
., 6.—

5.75

Totaal ƒ 19.75
Van iederen zoon blijft ƒ 2.— +

ƒ 1.— van de verdiensten vrij „ 9.—

Blijft ƒ 10.75
Theoretisch steunbedrag ƒ 23.05

Af 2/3 x ƒ 10.75 = 7.16
Steunbedrag wordt afgerond ƒ 16.—

Inkomsten der drie zoons vermin-
derd met 3 x ƒ 1.— afstandsver-
goeding is 16.75

ll/2 x steunnorm ƒ 32.75

In dit geval komen dus de drie keer ƒ 2.—
vrijblijvend bedrag geheel tot hun recht.

Deze twee voorbeelden aan de praktijk
ontleend, kunnen uit de aard der zaak met
meerdere worden aangevuld, waarmede tel-
kens aan de hand der \Y2 x normbepaling
kan worden aangetoond, dat in het ene ge-
val wel, in het andere geval niet het vrij-
blijvend bedrag a ƒ 2.— of ƒ 4.— tot zijn
recht komt.

Indien men den zoon, genoemd in het eer-
ste geval, b.v. meer laat verdienen dan
ƒ 13.—, komt het vrijblijvend bedrag a ƒ 4.—
steeds meer in het gedrang.

Bij het tweede voorbeeld zou men door de
drie zoons lid te laten worden van een or-
ganisatie met gesubsidieerde kas, de inkom-
sten weer met 3 x ƒ 0.20 of ƒ 0.50 kunnen
verlagen, omdat ook die bedragen weer van
de verdiensten kunnen worden afgetrokken,
alvorens men tot de 2/3 aftrek komt.

J. E. K.



Wettelijke regeling werkl.heidsverzekering.

„In de memorie van antwoord op hoofd-
stuk I van de Rijksbegroting voor 1940, deel-
de de Regering mede, dat de voorbereiding
van een wettelijke regeling van de werkloos-
heidsverzekering krachtig zal worden voort-
gezet."

35. Vraag: a. Welke overgangsregeling
is er in het ontwerp van wet, inzake de ver-
zekering tegen geldelijke gevolgen van werk-
loosheid getroffen voor hen, die op het tijd-
stip der inwerkingtreding der wet, verzekerd
zijn volgens het werkloosheidsbesluit 1917?

b. Wat was daaromtrent de mening en
conclusie van de Hoge Raad van Arbeid?

M. te A'dam.
Antwoord: a. De Memorie van Toelich-

ting geeft daaromtrent onder het hoofdje:
„De overgang van de bestaande naar de
nieuwe regeling" de hierna volgende uiteen-
zetting:

Wanneer een regeling, als in het wetsont-
werp is opgenomen, tot stand komt, zal deze
praktisch eerst kunnen werken als de nodige
fondsen bijeen zijn, om met het verstrekken
van uitkering te kunnen beginnen. Aange-
nomen kan worden, dat dit het geval zal zijn
een jaar na het inwerkingtreden der wet.

Bepaald zal hu moeten worden, wat in dit
overgangsjaar zal moeten gebeuren met de
uitkeringen aan werklozen, die verzekerd
zijn bij de werklozenkas van een volgens het
werkloosheidsbesluit gesubsidieerde ver-
eniging.

Het komt ondergetekende voor, dat men,
zodra de verplichte werkloosheidsverzeke-
ring in werking treedt, de betaling van bij-
dragen voor de werklozenkassen der gesub-
sidieerde verenigingen moet stopzetten. Im-
mers men kan bezwaarlijk van de arbeiders
verlangen, dat zij bijdrage betalen én voor
de werklozenkas hunner organisatie én vol-
gens de nieuwe wet.

Het saldo, dat in de kassen der gesubsidi-
eerde verenigingen aanwezig is op de datum
van inwerkingtreden der wet, kan gebruikt
worden om in het overgangsjaar uitkering te
verstrekken aan die leden van bedoelde ver-
enigingen, welke daarop krachtens haar
reglement voor de werklozenkas aanspraak
zullen kunnen maken. Mocht dit saldo daar-
voor niet toereikend zijn, dan is onderge-
tekende bereid te bevorderen, dat van Rijks-
wege de daarvoor nodige gelden ter beschik-
king worden gesteld c.q. uit het werkloos-
heids-subsidie-fonds.

Treedt de nieuwe wet ook feitelijk in wer-
king, doordat met het verstrekken van uit-
kering kan worden begonnen, dan worden
de kassen der gesubsidieerde verenigingen
geheel uitgeschakeld, behoudens wellicht en-
kele gevallen, waarin hulp op andere wijze
niet mogelijk is. De besturen van die kassen
zouden hiervoor met de regering overleg
moeten plegen.

Is er na het feitelijk eindigen van de werk-
zaamheid van de werklozenkassen der ge-
subsidieerde verenigingen nog een saldo in
die kassen aanwezig, dan wordt dit saldo
verdeeld overeenkomstig de bepalingen van
art. 16 van het werkloosheidsbesluit 1917.

Opgemerkt zij, dat het werkloosheidsbe-
' sluit 1917 vervalt op de datum, waarop de
wettelijke regeling in werking treedt. Over
hetgeen na die datum met de werklozenkas-
sen der gesubsidieerde verenigingen geschie-
den zal, zal tussen de regering en de bestu-
ren der gesubsidieerde verenigingen over-
eenstemming moeten worden verkregen.
Aangenomen mag evenwel worden, dat de
bedoelde besturen in het belang van hun
werkloze leden aan de hierboven geschetste

regeling zonder uitzondering zullen mede-
werken.

Tot zover de Memorie van Toelichting,
waaruit dus blijkt, dat daarin slechts reke-
ning gehouden wordt met een overgangs-
periode van een jaar, zijnde het tijdvak, wat
de samensteller van het ontwerp nodig heeft
geoordeeld, om voldoende fondsen bijeen te
brengen, om met de verstrekking van uitke-
ring te kunnen beginnen.

Hierbij zij opgemerkt, dat degenen, die bij
het inwerkingtreden der wet werkloos zijn,
niet vallen onder de nieuwe wet en daaron-
der ook niet eerder komen te vallen, al-
vorens zij de arbeid hebben hervat.

Voorts wordt bij onvrijwillige werkloos-
heid eerst dan uitkering verstrekt, als de ver-
zekerde door middel van het in zijn bezit
zijnde arbeidsboekje kan aantonen, dat hij in
de twaalf maanden, voorafgaand aan het in-
dienen van zijn verzoek om uitkering, ten
minste gedurende zes maanden (c.q. 26 we-
ken of 156 dagen) arbeid heeft verricht in
een onderneming in de zin der wet.

Hieruit blijkt dus, dat bij blijvende werk-
loosheid, na het in de Memorie bedoelde
overgangsjaar, men niet meer tegen werk-
loosheid is verzekerd.

Antwoord: b. Voor wat uw vraag betreft
onder b. delen wij u mede, dat de Hoge
Raad van Arbeid deze vraag als volgt heeft
gesteld:

Dient een overgangsregeling te worden
getroffen voor degenen, die, hoewel aan-
gesloten bij de vrijwillige verzekering, op het
ogenblik van de inwerkingtreding der wet
werkloos zijn en dus niet onder de verplichte
verzekering zullen vallen?

Nadat de raad zich dan in het bijzonder
beraden heeft over het verband tussen art.
19 en de artikelen l t/m 3 resp. van art. 57,
2de lid, der wet, met paragraaf 8 van de
Memorie van Toelichting, stelt hij vast:

Art. 19 stelt positief: Alle arbeiders in de
zin dezer wet zijn verzekerd.

Daarnaast artikelen l, Ie lid: Onder ar-
beiders verstaat deze wet den arbeider, die
in dienst is van ene onderneming.

Volgens art. l, Ie lid, j. art. 19, zullen
derhalve verzekerd zijn:

A. Alle arbeiders in dienst ener onder-
neming, behalve

a. de arbeiders in een spoorwegonder-
neming;

b. de arbeiders, die de leeftijd van 65 jaar
hebben bereikt;

B. Arbeiders, in dienst van een publiek
rechtelijk lichaam, die, indien zij in dienst
van een onderneming zouden zijn, onder de
verzekering zouden vallen, met uitzondering
van ambtenaren in de zin der Ambtenaren-
wet 1929 en personeel op arbeidscontract.
(Arbeidsovereenkomstenbesluit).

C. Bepaalde categorieën arbeiders, die in
loondienst werkzaam zijn, doch niet in dienst
van een onderneming met uitzondering van
huispersoneel.

Nadat hij dus heeft aangegeven welke ar-
beiders wel en welke niet verzekerd zullen
zijn, heeft hij daarvan de kopsekwenties op
de hiernavolgende wijze onder de ogen ge-
zien:

Bij het inwerkingtreden der wet zullen
slechts die arbeiders vallen onder werkloos-
heidsverzekering, die op dat tijdstip in dienst
van ene onderneming zijn.

Automatisch worden verder verzekerd zij,
die later in het bedrijf werkzaam worden.

Vast staat dus, dat, waar het voorontwerp
uitgaat van het begrip „arbeiders die in
dienst zijn van een onderneming" slechts een
deel der thans vrijwillig verzekerden, met
name zij, die bij het inwerkingtreden der wet
niet werkloos zijn, onder de verplichte ver-

zekering zullen komen te vallen.
Geheel willekeurig zal dit aantal „verze-

kerden" worden gevormd door de op een
bepaald moment (inwerkingtreding der wet)
bestaande bezetting.

Alle overige arbeiders zullen niet tot de
verzekerden behoren.

Indien men in aanmerking neemt, dat
thans van de ± 550.000 vrijwillig verzeker-
den ± 25% werkloos is, zal het duidelijk
zijn, welke belangen hiermede zullen worden
gelaedeerd. (Benadeeld).

De Raad acht het mitsdien in grote meer-
derheid onafwijsbaar, dat bij de in werking
treding dezer wet tevens behoort in werking
te treden een regeling, waarbij althans zij, die
op dat tijdstip vrijwillig verzekerd zijn tegen
de geldelijke gevolgen van werkloosheid,
voor een nader te bepalen tijdsduur (b.v.
5 jaar) verzekerd zullen kunnen blijven.
Deze voorziening zou b.v. kunnen worden
gefinancierd met steun van het werkloos-
heidssubsidiefonds.

Het komt de Raad voor, dat evenbedoelde
regeling een geheel andere materie regelt
dan die, welke in paragraaf 8 van de Me-
morie van Toelichting wordt bestreken.
Paragraaf 8 bedoelt immers een regeling te
treffen voor een overgang van de bestaande
werkloosheidsverzekering naar de nieuwe
regeling, maar omvat slechts hen, die van de
vrijwillige verzekering overgaan naar de
verplichte verzekering.

De in paragraaf 8 genoemde regeling zal
met een billijke overgangsregeling ten be-
hoeve van degenen, die bij het in werking
treden vrijwillig verzekerd waren, moeten
worden aangevuld.

Enkele leden van de Raad, die zich met
bovenstaande gedachtengang niet kunnen
verenigen, merken op, dat al degenen, die
in het overgangstijdperk (dat, indien er vol-
doende geld beschikbaar is en indien het
noodzakelijk is tot meer dan een jaar kan
worden uitgebreid) aan het werk komen, na
dat tijdperk verzekerd zijn.

Voor degenen, die gedurende het ganse
overgangstijdperk werkloos bleven, kan de
op wettelijke basis te brengen steunregeling
hulp brengen.
Conclusie.

De Raad spreekt zich in meerderheid uit
voor een overgangsregeling, zoals in de
vraag wordt omschreven. J. E* K.

FABRIEKSARBEIDERS.
Aan onze afdelingen. De buitengewone

omstandigheden maken, dat wij niet steeds
gevolg kunnen geven aan het verzoek van
onze afdelingen om op een bepaalde datum
in hun midden ter bespreking van diverse
zaken aanwezig te zijn.

Wij nemen aan dat men hiermede reke-
ning zal willen houden.

Met genoegen mogen wij vaststellen, dat
de werkzaamheden in de meeste afdelingen,
ondanks de moeilijkheden, normaal zijn blij-
ven functioneren. Het Federatiebestuur
heeft reeds in haar circulaire aan de afdelin-
gen dd. 17 Mei doen uitkomen, dat het in
het belang van werkende zowel als werk-
loze leden zou zijn de verschillende stukken
zo vlug mogelijk door te zenden en men heeft
zich vrij algemeen daaraan gehouden.

De beperkte dienstregeling der spoorwe-
gen alsook andere moeilijkheden bij de ver-
voerregeling maakt, dat wij niet steeds ge-
volg kunnen geven aan het verzoek direct
over te komen, doch laten wij hopen, dat ook
hierin spoedig verbetering mag komen.

Met elkaar, één voor allen en allen voor
één op de bres!

Het Federatiebestuur.


