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opgedaan kon voordeel worden getrokken. Ook in de lage
lamien bij de zee heeft men zich allerwege ingesteld op de
mogelijkheid dat de bijzondere toestand nog wel even kan
aannouden.
In niet geringe mate geldt dit ook voor de vakbeweging.
Het spreekt vanzelf, dat ook zij met de veranderde maatschappelijke structuur rekening had te houden en haar werkzaajnheden, en speciaal het tempo daarvan, moest richten
naap de zich elk ogenblik wijzigende omstandigheden. Van
DE VORSTPERIODE EN DE WERKLOZEN.
organisaties en toporganisaties is in het afgelopen jaar veel
Het Bestuur van de Nederlandse Vakcentrale richtte zich gevergd en er is veel werk verzet. Tegen haar taak is de
d.d. 5 Januari met onderstaand telegram tot den Minister van vakbeweging in Nederland in 1939 opgewassen gebleken.
Haar werk ging gewoon door.
Sociale Zaken:
Het is wel eens aardig een vergelijking te trekken tussen
Zijne Excellentie
de toestand van 1914—1918 en het jaar dat heenging. Toen
Minister van Sociale Zaken war^n de organisaties zwak, en de vakcentrales telden r>pnmerkelijk minder leden dan thans. Het vermogen van alle
Excellentie,
Den Haag.
organisaties bedroeg nog geen tiende van dat van tegenNederlandse Vakcentrale verzoekt Uwe Excellentie drin- woordig. Alle organisaties hadden moeite om staande te
gend extra maatregelen te willen nemen betreffende brand- blijven. Hun werkterrein lag in hoofdzaak op het gebied van
stof, kleding en dekking voor de werklozen in verband met de arbeidsvoorwaarden in engere zin. Van erkenning der
organisaties van overheidswege was nog nauwelijks sprake.
de weersgesteldheid.
De onderlinge verhoudingen waren op het terrein van de
(get.) BERGHUIJS, Algemeen Secretaris. vakbeweging der werknemers gewoonlijk verre van vriendBij brief van 25 Januari 1940, Nr. 2-1353, Afd. Steunver- schappelijk, zelfs bij bonden die stoelden op dezelfde wortel.
Bij de werkgevers stond het al weinig anders. Over het algelening, deelde de Minister van Sociale Zaken aan de ge- meen kan men zeggen, dat zowel bij werkgevers als werkmeentebesturen mede, dat over de week van 22 Januari t/m. nemers het apparaat der organisaties vrij gebrekkig func27 Januari een extra brandstoffen-bijslag, hetzij in geld, hetzij tionneerde.
Het beeld, dat 1939 te zien gaf, vertoont een geheel ander
in natura uitgekeerd zou worden ter waarde van ƒ 0.40.
aspect.
Thans is de vakbeweging algemeen erkend. Zij heeft
Bij het ter perse gaan van dit nummer vernemen wij, dat
haar vertegenwoordigers in allerlei instellingen van sociale
de Minister voor de e.v. 3 weken, aanvangende met de week en economische aard. Wij denken bijv. aan de Hoge Raad
van 5 Februari, toegestaan heeft aan rechthebbenden voor van Arbeid, de Economische Raad, de Werkloosheidsraad,
goedkope margarine, bak- en braadvet, een extra hoeveel- de Gezondheidsraad, de Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank, de Contactcommissie en zoveel andere meer.
heid tegen de goedkope prijs te verstrekken en wel:
De knaap is uitgegroeid tot man. Met de verantwoordelijka. aan alleenwonenden: ^4 kg. bak- en braadvet per week; heid, daaraan verbonden.
In 1939 groeide tussen de toporganisaties een geregeld
b. aan overige gezinnen: ^ kg. bak- en braadvet en
overleg
over alle zaken van enig belang, overleg, dat als
14 kg. margarine per week.
regel resulteert in gezamenlijk optreden naar buiten. Aan
deze nieuwe samenwerking kleeft voor hen, die de oudere
toestand
hebben meegemaakt, dit gebrek, dat de „propaBUSINESS AS USUAL!
gandapositie" wordt verzwakt. Inderdaad. Maar de positie
De internationale verhoudingen zijn helaas zo scheef- der werknemers wordt er door versterkt. En zeker die van
gegroeid en vergroeid, dat de bijzondere structuur, waarin de vakbeweging als zodanig. Boven het belang der richtingen
de maatschappij als gevolg van oorlogs- of mobilisatie- stelt zij het belang van de mensen.
Het spreekt vanzelf, dat, wanneer de Regering bereikt
toestand is komen te verkeren, voor tal van landen van
vrij lange duur dreigt te worden. Vrij algemeen heeft men een verzoek van alle grote werknemerscentrales over een
zich aan deze nieuwe structuur gemakkelijker aangepast dan bepaald werknemersbelang, zij spoediger tot inwilliging bein de periode 1914—1918. Bij de oudere generatie lag dit reid gevonden zal worden, dan wanneer dit verzoek uitgaat
tijdperk nog in het geheugen en van de ervaringen toen van één dier centrales. Ongetwijfeld zou bijv. de wijziging
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der kostwinnersvergoeding niet tot stand zijn gekomen, wanneer niet de gehele georganiseerde beweging der werknemers
als met één stem de bedoelde wijziging had gevraagd.
Ook tussen werkgevers en werknemers is in 1939 contact
gelegd. De vier nationale werknemerscentrales openden met
de drie grote verbonden van werkgevers besprekingen over
vraagstukken, die het gevolg waren van de mobilisatie. Wij
herinneren aan het resultaat, dat de werkgeversverbonden
zich richtten tot de aangesloten werkgevers, met het verzoek
hun gemobiliseerd personeel na afloop der mobilisatie zoveel
mogelijk weer in dienst te nemen en aan de hoofden van
gezinnen en kostwinners het loon door te betalen, onder
aftrek van militaire vergoedingen.
Afzonderlijk wordt van werknemerszijde geijverd om te
komen tot een her plaatsing sw et. Ook bij de werknemers
voelt men wel, dat invoering van die wet moeilijkheden met
zich zal brengen. Welke sociale wet ontmoette geen bezwaren op haar weg? Maar wij voelen de zaak ook zo aan,
dat men er niet komt met het zingen van het bekende liedje:
„Nemen ze afscheid van ransel en kuch, geef ze dan dankbaar hun baantje terug". Als het om rechten gaat, kan men
niet ageren uit dankbaarheid. Wij hadden het gaarne in 1939
zo gezien, dat er een behoorlijke regeling van het ontslagrecht voor de gemobiliseerden was gekomen. Maar alle begin
is moeilijk, ook op het terrein der vakbeweging. Er zijn van
het overleg tussen werkgevers en werknemers op ander gebied vruchten geplukt. Er is gemeenschappelijk opgetreden
met meer of minder succes. Dit is ongetwijfeld belangrijk.
Maar belangrijker dan dit achten wij het, dat er is gekomen
een pogen eikaars moeilijkheden te willen verstaan, een
streven om gemeenschappelijk, werkgevers en werknemers,
te bouwen aan het gebouw der toekomst. Dit is een der grote
baten, die 1939 heeft opgeleverd. Een lichtstraal in dit wel
heel droeve en donkere jaar.
Het jaar 1940 is ingegaan. De benauwing bleef. Er is nog
weinig licht aan de horizon, slechts flauwe schemering. Reden
om bij de pakken te gaan neerzitten is er desondanks niet.
Allerminst voor onze beweging. Versterkt naar buiten en
naar binnen, is zij paraat en bereid het werk te doen, dat
de tijd van haar eist. Voor onze makkers te velde, voor onze
kameraden die werken, voor onze volksgemeenschap.

WEG OSS!
Tijdens de beraadslagingen over de Justitiebegroting
deelde de Minister van Justitie aan de Kamer mede, dat hij,
vóór hij zich te sluimeren legde, met de hand een afwerend
gebaar maakte en zeide: „Weg Oss". En de Kamer lachte.
Is daarmede de zaak Oss, wat het recht betreft, werkelijk
van de baan? Gelove wie het wil! Deze zaak Oss zal voorlopig wel uit zijn; ook een ambtenaar heeft per slot van
rekening wat anders te doen dan morren over wat hem
rechtens verkeerd scheen en schijnt.
Door de Klaas Vaak-spreuk van Zijne Excellentie is hetgeen aan de zaak Oss ten grondslag ligt echter niet weg.
Het is niet opgeruimd. En alleen opgeruimd staat netjes.
Ook in het recht.
Men kan de Kamer dankbaar zijn, dat ze lachte. Een gulle
lach jaagt soms de zorgen weg. En die heeft de Kamer, heeft
ook de Minister van Justitie op dit ogenblik meerdere dan
Oss alleen. Maar ook ambtenarenrecht is recht en al is Oss
dan weg, vrouwe Justitia blijft. Zolang de mogelijkheid bestaat, dat ergens in Nederland ambtenaren Oss vinden liggen
op hun weg, zolang zal vrouwe Justitia het recht des ambtenaars wegen en te licht bevinden. En zolang de schalen der
geblinddoekte godin, ook wat den ambtenaar betreft, niet
zijn in evenwicht, zolang zal ook een Minister van Justitie
Oss blijven ontmoeten. Of Zijne Excellentie te sluimeren
wenst of niet.
Zolang zal ook de Kamer Oss vinden op haar weg. Omdat zij de opperste rechter is in zaken van regeerbeleid, in

laatste instantie het oordeel heeft te vellen over krenking
van de externe rechtspositie van den ambtenaar, die onder
meer wordt aangetast wanneer besluiten te zijnen aanzien
worden genomen, die, schoon formeel voor den rechter onaantastbaar, materieel lijden aan deze fout, dat zij niet gedekt worden door de werkelijke feiten, maar ontsproten zijn
aan een ministeriële visie op vermeende of onjuiste feiten.
Daarom kon ook het oordeel van de Kamer in de zaak
Oss zuiverder en objectiever zijn dan de uitspraken van den
ambtenarenrechter. En was dat ook. Omdat de Kamer in
haar oordeel niet beperkt was door de Ambtenarenwet 1929,
niet gebonden was ook aan de feiten, gelijk die ter kennis
van den Minister waren gebracht. Zij kon in volle vrijheid,
door geen rechtsnormen beperkt, haar oordeel vellen, en ook
zij heeft, zij het op andere wijze dan de tegenwoordige
Minister van Justitie, gezegd: „Weg Oss".
In de tegenstrijdige uitspraken van Kamer en Rechter
heeft men aanleiding gevonden een afkeurend oordeel uit
te spreken over de waarde van onze ambtenarenrechtspraak.
Ten onrechte. Met de beperkte rechtsmacht, die den ambtenarenrechter ten dienste staat, bij de nog lang niet volledige
regeling van het beroepsrecht in de Ambtenarenwet, kon
de gewezen uitspraak moeilijk anders luiden dan zij luidde.
De taak van den ambtenarenrechter was ingevolge art. 58,
lid l der A.W. 1929 geen andere dan uit te maken of de
inhoud van het bekende ministeriële telegram, waarbij de
brigade te Oss in haar opsporingswerk aanzienlijk werd beperkt, strijdig was met algemeen verbindende voorschriften
dan wel dat de Minister van Justitie bij het nemen van zijn
besluit kennelijk van zijn bevoegdheid een ander gebruik
had gemaakt dan waartoe die bevoegdheid is gegeven.
Beide vragen heeft de ambtenarenrechter, in twee instanties,
ontkennend beantwoord.
Daarbij is den klager in het betrekkelijk geding de volle maat
gegeven. In de uitspraken (te vinden in A.R.B. 1939, pag.
167 e.v.) is op alle grieven des klagers voldoende ingegaan.
De term „belang" in art. 24 der A.W. is zowel door militair
ambtenarengerecht als Centrale Raad zo ruim uitgelegd, dat
het beroep kon worden cntvangen.
Aan het onderzoek naar de aanwezigheid van de beide
beroepsgronden van art. 58 A.W. 1929 heeft de Ambtenarenrechter alleszins recht doen wedervaren. Tamelijk diep zelfs
is ingegaan op de eerste grond, „strijd met algemeen verbindende voorschriften". Deze term pleegt de ambtenarenrechter zeer ruim op te vatten. De Centrale Raad rekent
daaronder niet alleen de algemeen verbindende voorschriften,
vastgesteld ter uitvoering van art. 125 A.W., de voorschriften, die de interne rechtspositie van den ambtenaar regelen,
doch ook alle andere, op den ambtenaar van toepassing
zijnde, algemeen verbindende voorschriften.
Wij zijn zo vrij aan de juistheid van die opvatting te
twijfelen. De term „algemeen verbindende voorschriften"
heeft in art. 58 der A.W. 1929 kennelijk geen andere betekenis dan in art. 125 dier wet. Voorschriften, welke de bedoeling hebben de externe rechtspositie te regelen, de positie
van den ambtenaar als ambtsdrager, treffen wij daarin niet
aan, en wij geloven niet, dat het de bedoeling van den wetgever is geweest deze onder de werking van de ambtenarenwet te laten vallen. Maar al was het wel zo, dan zal de
ambtenaar van de ruime opvatting van den rechter toch weinig profijt trekken. Tot nog toe is de Centrale Raad, wanneer
hij een overheidsgedraging toetste aan beweerde strijd met
voorschriften, welke van externe aard waren, altijd tot de
slotsom gekomen, dat die strijd niet aanwezig was. Dit kon
ook moeilijk anders, wijl de voorschriften, de externe rechtspositie betreffende, meestal daterend van enige decennia her,
als regel den ambtenaar generlei bescherming bieden, wanneer de mens in den ambtenaar, de ambtenaar in het ambt,
wordt aangerand. Bescherming tegen krenking van de ambtseer heeft in feite alleen de officierenstand. Op dit stuk bevat
het administratief recht een teveel aan leegten. Zelfs als die
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De toelichting wijst dan op de verschillende vacantieregeleegten in de toekomst zullen zijn aangevuld, schijnt ons de
ambtenarenrechter niet het meest geëigend orgaan ter beoor- lingen, welke reeds bestaan.
deling van klachten van den ambtenaar op dit terrein. Die
Blijkens het „Overzicht van de omvang en de voornaamste
klachten toch zullen bijna altijd betreffen beleidsvragen, geen
inhoud der collectieve arbeidsovereenkomsten in Nederrechtsvragen. Men kan die vragen ook niet maken tot rechts- land", bewerkt door het Centraal Bureau voor de Statistiek,
vragen, door ze in te kleden in de vorm van schennis van dat de stand op l Juni 1938 aangeeft, hielden 1379 op die
algemeen verbindende voorschriften, die bedoelen een ge- datum geldende contracten, waarbij 215.212 werknemers
betrokken waren, bepalingen in aangaande vacantie met beheel ander terrein van de rechtspositie te regelen. Die poging
schijnt van de aanvang af tot mislukking gedoemd. Daarom houd van loon.
Voorts bestonden volgens dit overzicht nog andere bekon de klager, al mocht hij met nog zoveel klem beweren
door zijn competentieinkrimping partieel geschorst te zijn, drijfs- of ondernemingsgewijze vastgestelde regelingen ten
van den ambtenarenrechter niet verlangen, dat deze er strijd deze, zoals van de Metaalbond, welke ruim 40000 arbeiders
in zag met de schorsingsvoorschriften, vastgesteld ter uit- betrof, van de Nederlandse R.K. Vereniging van Werkvoering van art. 125 A.W. 1929. En evenzo moest het hem gevers in de Textielnijverheid en van de Vereniging van
vergaan, toen hij zich beriep op strijd met diverse artikelen Tilburgse Fabrikanten van Wollen Stoffen met ongeveer
van het Wetboek van Strafvordering. Anders dan de Cen- HOOO werknemers.
Daarnaast moge er aan worden herinnerd, dat ook Rijk,
trale Raad, zijn wij met klager van oordeel, dat enkele artikelen van dit Wetboek wel een deel van de rechtspositie, en provinciën en gemeenten, alsmede de Nederlandse Spoorwel de externe, van de marechaussee regelen, maar die rechts- wegen vacantie geven. En ten slotte zijn er nog tal van
positie is niet van garanties voorzien, zodat strijd met die andere werkgevers, die, hoewel op dit punt niet gebonden
aan collectieve contracten of andere regelingen, eveneens aan
artikelen formeel niet mogelijk is.
Om diezelfde reden moest het beroep op détournement hun personeel een verlof toestaan.
Doch al geniet een niet onbelangrijk aantal arbeiders
falen. Nu niet is voorgeschreven, hoe de Minister zijn bebevoegdheid moet gebruiken, kon de Centrale Raad terecht vacantie, algemene practijk is het nog geenszins, terwijl ook
overwegen, dat de Minister op de feiten en omstandigheden, niet is te verwachten, dat het dit zonder Overheidsbemoeiing
zoals die den Minister voor ogen stonden, het gewraakte binnen afzienbare tijd zal worden. In tal van bedrijven,
besluit kon gronden.
waaronder er ook zijn, waar vacantie als zeer noodzakelijk
Het ambtenarenrecht staat, wat de regeling der externe moet worden beschouwd, hebben de organisaties der werkrechtspositie betreft, nog in zijn kinderschoenen. Daaraan is nemers echter niet voldoende invloed om een algemene regehet te wijten, dat de uitspraak van de zaak Oss zó uitviel, dat ling ten deze tot stand te doen komen.
zij zich niet verdraagt met het rechtsgevoel van die eenvouVandaar dat de Minister een wettelijke regeling nooddigen van geest, die niet willen beseffen, zelfs in deze tijd, zakelijk acht.
dat Barbertje niet mag hangen omdat Barbertje niets gedaan
Toegegeven moet worden, dat een zodanige maatregel
heeft. Of om het anders te zeggen, die niet beseffen, dat een voor vele werkgevers financiële lasten zou medebrengen,
ambtenaar in ons land nog kan worden getroffen in zijn daar vacantie van den arbeider vanzelfsprekend vacantie
ambt, in zijn ambtseer, op grond van feiten en omstandig- met behoud van loon moet zijn. In tal van ondernemingen,
heden, gelijk de Centrale Raad van Beroep dat uitdrukt, die waarin tot dan toe geen verlof werd genoten, zou een voorniet in alle opzichten overeenstemmen met de werkelijkheid.
schrift tot het geven van een week vacantie het bestanddeel
Wijziging van de ambtenarenwet is ten aanzien van het nog loon van den kostprijs met ongeveer 2 pet. kunnen verhogen.
magere beroepsrecht zeker geboden. Maar Oss gaat daardoor
Toch zou dit, van algemeen standpunt bezien, niet kunnen
niet weg. Dit zal alleen kunnen geschieden door het admi- gelden als een argument tegen een wettelijke regeling ter
nistratief recht, dat de externe rechtspositie des ambtenaars zake. Ten aanzien van de meeste bedrijven vormt het juist
tot dusver stiefmoederlijk heeft behandeld, aan een ingrij- een motief ten gunste er van. Want een zodanige regeling
pende wijziging te onderwerpen. Eerst dan zullen in de scha- zou in verband met de concurrentie een billijke gelijkheid
len der Gerechtigheid ambtsplicht en ambtsrecht in evenwicht scheppen op dit punt tussen de werkgevers, die de in die
liggen.
regeling neergelegde vacantie reeds gaven, en diegenen die
dat niet deden. Voorts kan nog worden opgemerkt, dat
tegenover de verhoging van de kosten door het betaald verVACANTIE MET BEHOUD VAN LOON.
lof ook een te verwachten verhoging staat van de prestatie
De Minister van Sociale Zaken heeft bij de Hoge Raad van den arbeider.
van Arbeid aanhangig gemaakt een voorontwerp van wet
Het voorontwerp grijpt wat de terminologie betreft terug
betreffende het geven van vacantie met behoud van loon.
naar begrippen, welke voorkomen in de Arbeidswet 1919.
In de toelichting op het ontwerp wijst de Minister er op, Daardoor kan de uitgebreide jurisprudentie, die zich ten
dat in steeds breder kring de overtuiging is doorgedrongen, aanzien van deze begrippen heeft gevormd, ook hier haar
dat vacantie een onmiskenbare behoefte vormt van iederen diensten bewijzen.
werknemer. Als gevolg van de rationalisatie der producten
De ontwerpwet verstaat onder:
in vele bedrijven, zijn de dagelijkse rusttijden en de wekea. „arbeider": ieder, die werkzaamheden pleegt te verlijkse rustdagen, voor zover die worden genoten, niet meer
richten in een onderneming, met uitzondering van het
voldoende om de arbeidskrachten van de werknemers op
hoofd of den bestuurder en diens echtgenoot en inwode duur op hetzelfde peil te houden. Voor alle arbeiders, zij
nende kinderen;
het ook niet voor alle groepen in dezelfde mate, mag het
b.
„werkgever": het hoofd of de bestuurder van een
noodzakelijk heten, dat zij vacantie genieten, opdat na een
onderneming;
jaar van ingespannen arbeid hun werkkracht zich weder gec. „fabriek of werkplaats", „winkel", „kantoor" en „onze
heel kan herstellen en zij met vernieuwde energie en beMinister": hetgeen daaronder wordt verstaan ingelangstelling hun taak in het productieproces hervatten. Alvolge de Arbeidswet 1919.
dus bezien is vacantie van den werknemer niet slechts in het
Voor de toepassing wordt met een onderneming gelijkbelang van hemzelf, doch ook in het belang van den werkgesteld hetgeen voor de toepassing van de Arbeidswet 1919
gever.
Naast de materiële voordelen staan er ook van idiële in artikel l, derde lid, van die wet met een onderneming is
aard. Ook voor den arbeider betekent het genieten van de gelijkgesteld.
Onder de wet vallen naar onze opvatting dus handelsnatuur een stukje levensvreugde.

DE NEDERLANDSE VAKCENTRALE
reizigers, omdat een handelsreiziger geacht wordt in de
onderneming van zijn patroon werkzaam te zijn, ook al is hij
uit de aard van zijn werk bijna nooit op de plaats waar de
onderneming gedreven wordt. Ook werknemers, die werkzaam zijn op kantoren van werkgevers, die een z.g. vrij
beroep uitoefenen, zoals advocaten, procureurs, zaakwaarnemers, notarissen, accountants, rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen en stichtingen vallen onder de voorgestelde wet.
Op arbeiders die huiselijke diensten verrichten, is de wet
niet van toepassing, wijl het huispersoneel niet werkzaam is
in de onderneming.
De regeling is beperkt tot arbeiders, werkzaam in fabrieken of werkplaatsen, winkels en kantoren. Arbeiders in de
land- of tuinbouw vallen dus buiten de wet. Echter wordt
aan de Kroon overgelaten haar mede van toepassing te doen
zijn op die categorieën onder de overige arbeiders, ten aanzien van wie er eveneens reden is, een wettelijke vacantie
in te voeren. Zonder wetswijziging zou door zodanige maatregel dus bijv. aan de arbeiders in de land- of tuinbouw of
aan bepaalde groepen onder hen een verlof kunnen worden
verzekerd. (De arbeiders in de verwante veenderijen vallen,
daar deze ondernemingen fabrieken of werkplaatsen zijn,
reeds aanstonds onder de wet).
De kern van het ontwerp wordt gevormd door art. 2.
Daarin wordt bepaald, dat aan een arbeider, die op l Mei
van enig jaar in dienst van een werkgever in een fabriek
of werkplaats, een winkel of een kantoor werkzaam is, door
dien werkgever voor elke dertig dagen, gedurende welke
die arbeider in de aan die datum voorafgegane twaalf maanden in zijn dienst werkzaam is geweest, in dat jaar, zo mogelijk tussen 30 April en l October, een halve dag vacantie
wordt gegeven.
De maximum vacantie is dus 6 dagen per jaar. Zij moet
zoveel mogelijk aaneengesloten worden gegeven. Grondslag
voor de vacantietermijn is de periode van l Mei tot l Mei.
In de regel zal de arbeider het grootste genot van zijn
vacantie hebben, als hij die in de zomermaanden ontvangt.
Er zijn echter gevallen, waarin het onmogelijk is voor een
werkgever om ze hem in de genoemde tijd te geven (men
denke bijv. aan reisbureaux). In verband daarmede wordt
voorgesteld, dat de vacantie zo mogelijk tussen 30 April en
l October moet vallen.
Aan een arbeider, die in enig jaar ophoudt in dienst van
een werkgever in een fabriek of werkplaats, een winkel of
een kantoor werkzaam te zijn, wordt door den werkgever
voor elke dertig dagen, gedurende welke die arbeider sinds
l Mei van het aan dat jaar voorafgegane jaar in zijn dienst
werkzaam is geweest en waarvoor hij nog geen vacantie heeft
genoten ingevolge het bepaalde in het eerste lid, hetzij een
halve dag vacantie, hetzij een halve dag loon gegeven.
De vacantie is met behoud van loon.
Indien en voor zover het in geld vastgesteld loon van een
arbeider niet naar tijdruimte is vastgesteld, geldt als zijn
loon datgene, wat hij gemiddeld heeft verdiend in de laatste
kalendermaand vóór het tijdstip, waarop een recht op dat
loon ontstaat.
Voor de meeste groepen van arbeiders achten wij deze
omschrijving juist. Wij kunnen ons echter gevallen voorstellen, waarin deze regeling onbillijk werkt, bijv. ten aanzien
van bepaalde groepen handelsreizigers. De wet wijdt aan
de speciale belangen der hoofdarbeiders geen aandacht, op
welk verschijnsel wij in een volgend artikel hopen terug te
komen.
Bij het ontwerpen der boven geschetste regeling is gedacht
aan werknemers, die langere tijd bij eenzelfde werkgever in
dienst blijven. Voor arbeiders, die vaak van patroon verwisselen, moeten andere bepalingen worden opgesteld,
waarbij het zgn. vacantiebonnen-systeem, dat in sommige
bedrijven reeds krachtens collectieve arbeidsovereenkomst

toepassing vindt, zou kunnen worden gevolgd. De bedoeling
is, dat dit nader bij algemene maatregel van bestuur wordt
uitgewerkt.
De Minister houdt rekening met de mogelijkheid, dat zich
met betrekking tot de vacantieregeling in bijzondere omstandigheden moeilijkheden voordoen.
Daarom is voor de gevallen, waarin zodanige omstandigheden aanwezig zijn, de mogelijkheid van dispensatie opengesteld voor bedrijven, gedeelten van een bedrijf of groepei.
\an ondernemingen in een bedrijf in het gehele land of
bepaalde gedeelten van het land. Waar het hier bijzondere
omstandigheden betreft, behoeft een zodanige dispensatie
slechts betrekking te hebben op een bepaald jaar. Voor het
verlenen er van is de Minister van Sociale Zaken aangewezen.
Deze bepaling biedt voldoende waarborg, dat de dispensatie niet te lichtvaardig zal worden verleend. Volksvertegenwoordiging en vakbeweging krijgen te allen overvloede
controle, wijl de beschikking, waarbij een ontheffing wordt
verleend als hier bedoeld, wordt afgekondigd in de Staatscourant.
Indien het bedrijfsleven zelf een vacantieregeling heeft
vastgesteld, welke niet achterstaat bij die van het ontwerp,
verdient het de voorkeur, haar te doen praevaleren boven
de wettelijke regeling, daar zij zich nauwer heeft kunnen
aansluiten aan de behoeften van het betrokken bedrijf. Vandaar, dat de Vacantiewet bepaalt, dat, indien krachtens een
collectieve arbeidsovereenkomst bepalingen gelden aangaande vacantie, welke niet ongunstiger zijn dan de bepalingen van art. 2, de Minister van Sociale Zaken op verzoek
van de bedrijfsraad of van een der bij die collectieve arbeidsovereenkomst betrokken vakverenigingen, voor de duur
van die collectieve arbeidsovereenkomst ten aanzien van de
arbeiders, wien die bepalingen betreffen, voorwaardelijk of
onvoorwaardelijk ontheffing verleent van het bepaalde in de
artikelen 2 en 3 der wet.
Wanneer ontheffing wordt verleend, is de werkgever verplicht de bij die ontheffing gestelde voorwaarden na te leven.
Op de naleving van voo"schriften tot het geven van vacantie
is in het aangeboden ontwerp tweeërlei sanctie gesteld: een
privaatrechtelijke en een publiekrechtelijke. De privaatrechtelijke sanctie bestaat in een civiele actie van den arbeider
tegen den werkgever tot betaling van extra-loon over de tijd,
dat deze hem in strijd met de genoemde voorschriften geen
vacantie heeft gegeven. Op deze wijze ontvangt de werknemer althans een geldelijke vergoeding voor hetgeen hem
is onthouden. En om te voorkomen, dat ook deze hem zou
kunnen ontgaan, wordt bepaald, dat hij van het recht daarop
geen afstand kan doen. De publiekrechtelijke sanctie bestaat
hierin, dat tegen overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2, 3, 5, vierde lid, 7, 9 en 10 hechtenis
van ten hoogste één maand of geldboete van ten hoogste
honderd gulden wordt bedreigd.
Voorts bevat de „Vacantiewet" een aantal voorschriften,
welke overeenstemmen met bepalingen van de Arbeidswet
1919, alwaar zij dezelfde functie vervullen. Opgemerkt kan
nog worden, dat de wet niet geldt ten aanzien van arbeiders
voor wie bij of krachtens een andere wet een vacantieregeling
is vastgesteld. Staatsrechtelijk is dit weinig elegant. „Bij of
krachtens de wet" is nog altijd de goede term.
Met het vorenstaande hebben wij het voornaamste weergegeven uit de ontwerp-Vacantiewet en haar toelichting. Op
de nivellerende tendenz van dit ontwerp komen wij terug.
BESLAG OP MILITAIRE INKOMSTEN VAN
DIENSTPLICHTIGEN.
Op het salaris van een dienstplichtig onderofficier was
door een crediteur voor de volle 100 pet. beslag gelegd.
De staat heeft in kort geding voor den Haagsen vicepresident, Mr. A. N. Kuhn, gehele subs. gedeeltelijke ont-
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heffing van dit beslag gevraagd, daar dit beslag in strijd
zou zijn met het openbaar belang. Art. 479a Wetboek van
Burgerlijke Regtsvordering staat zulk een opheffing toe.
Genoemd artikel luidt als volgt:
„Derden-beslag onder den Staat of openbare lichamen is, onverminderd het in artikel 438a bepaalde, toegelaten, echter slechts op bepaalde
in het exploit of, in geval van vereenvoudigd beslag, in de kennisgeving
of de vordering omschreven inschulden of goederen.
Betaling of afgifte na beslag ontlasten den Staat of het openbare
lichaam, indien een vóór het beslag gegeven opdracht tot de betaling of
afgifte niet meer tijdig kon worden ingetrokken.
Om redenen van openbaar belang kan de Staat of het openbare lichaam
in kort geding voor den president onmiddellijke opheffing van het derdenbeslag vorderen."

De Haagse president deed op 15 Januari uitspraak en
ontzegde de vordering van de Staat tot gehele opheffing van
het beslag, doch wees de vordering tot gedeeltelijke opheffing toe. De president liet het beslag toe, voorzover dat ook
mogelijk is op het salaris van beroeps- en reservepersoneel,
dus een vierde tot ƒ 2000.— en een derde voor de rest.
Deze uitspraak werd uitvoerbaar bij voorraad verklaard
en gedaagde werd in de kosten veroordeeld.
De rechtsoverwegingen van dit vonnis luiden als volgt:
„De Vice-President, waarnemend-President, der ArrondissementsRechtbank te 's-Gravenhage enz..;
Overwegende in rechte:
dat door gedaagde onder den Staat der Nederlanden executoriaal beslag
gelegd is ten laste van L. M., thans sergeant-majoor-administrateur bij
het Nederlandsche Leger;
dat tusschen partijen vaststaat, dat gemelde M. inkomsten van den
Staat geniet als dienstplichtig sergeant-majoor-administrateur;
dat geen enkele wetsbepaling het beslag op deze inkomsten uitsluit
of beperkt;
dat de Staat nu van oordeel, dat het openbaar belang vordert, dat
gemelde M. niet van de aan zijn rang verbonden inkomsten wordt verstoken, geheele, althans gedeeltelijke opheffing van het beslag heeft
gevraagd;
dat gedaagde heeft verklaard geen bezwaar tegen gedeeltelijke opheffing van het beslag te hebben, hebbende hij, niet wetende dat M. dienstplichtig sergeant-majoor was, slechts beoogd zijn inkomsten overeenkomstig de voor beroeps- en reserve-militairen geldende bepalingen gedeeltelijk met het beslag te treffen;
dat het openbaar belang de geheele opheffing van het beslag niet kan
vorderen, omdat de wet de mogelijkheid van beslag op de soldijen enz.
van beroeps- en reserve-militairen beperkt, doch niet uitsluit;
dat het eenstemmig oordeel van partijen, dat het onbeperkt handhaven
van het beslag met het openbaar belang in strijd zou zijn, juist voorkomt;
dat het openbaar belang immers vordert, dat dengeen, die door den
Staat met eenig gezag is bekleed, een zekere financiëele onafhankelijkheid gewaarborgd blijft;
dat daarenboven in een geval, als het onderhavige dat belang met
het oog op de arbeidspraestatie van den dienstplichtige verbiedt hem
geheel van zijn inkomsten als zoodanig te berooven;
dat partijen het er eveneens over eens zijn, dat het beslag beperkt
behoort te worden op den voet, als voor beroeps- en reserve-militairen
geldt;
dat deze beperking dan ook als de juiste en eenig in aanmerking
komende aanvaard wordt;
dat inmiddels gedaagde, ofschoon hij geen verweer tegen de subsidiaire vordering heeft gevoerd, de kosten van het geding moet dragen;
dat gedaagde toch — zij het onwetend — een beslag gelegd heeft in
strijd met het openbaar belang;
dat de onwetendheid van gedaagde nimmer een reden kan zijn de
wederpartij, die terecht de gedeeltelijke opheffing heeft gevorderd, met
de door gedaagdes onwetendheid veroorzaakte kosten te belasten;
Rechtdoende in kort geding:
Ontzegt de primaire vordering;
Wijst de subsidiaire vordering toe;
Heft het gelegde beslag op, voorzoover het rust op een grooter deel
der door L. M. als dienstplichtig militair genoten bezoldiging dan voor
de eerste ƒ 2000.— (twee duizend guldend) per jaar voor één vierde deel
en dan voor één derde deel;
Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
Veroordeelt den gedaagde in de kosten van het geding, begroot tot
deze uitspraak op ƒ60.— (zestig gulden).
Aldus gewezen enz."

Bovengenoemd artikel 479a B. Rv. is in het Wetboek van
Burgerlijke Regtsvordering gebracht bij de Ambtenarenwet 1929.
Wij hebben de Memorie van Toelichting op het artikel 135
(thans 136) A. W., waarbij deze invoeging plaats vond, er
nog eens op nageslagen en daar het navolgende gevonden:

„Aangezien de wet van 24 Januari 1815, Staatsblad Nr. 5, vervalt,
moeten in het Wetboek van Burgerlijke regtsvordering de noodige bepalingen worden opgenomen, die beslag op goederen bestemd voor den
openbaren dienst uitsluiten (art. 438a nieuw Wetboek van Burgerlijke
Regtsvordering; wijziging van de artt. 721, 727, 758 en 770a). Aan
schuldeischers kan uiteraard worden vergund, om ten laste van hun
schuldenaren, met inachtneming van deze bepalingen, dat wil dus zeggen
alleen op niet ten openbare dienste bestemde goederen, onder den Staat
of openbare lichamen derden-beslag te leggen, mits slechts de Staat of
het openbaar lichaam bevoegd zijn om redenen van openbaar belang de
onmiddellijke opheffing van het beslag te bevorderen (art. 479a nieuw
Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering; wijziging van art. 737).
Slechts moet om practische redenen ten aanzien van dit derden-beslag de
eisch worden gesteld, dat het slechts op bepaald omschreven inschulden
of goederen worde gelegd; anders zou elk zoodanig beslag ter kennis van
alle administraties moeten worden gebracht. Zie nog het afwijkend art. 72
Indische Comptabiliteitswet van 23 April 1864, dat als speciale bepaling
zal blijven gelden."

In hun commentaar op de Ambtenarenwet zeggen Mrs.
van Urk en Donner ter zake nog:
„Opgemerkt dient, dat het nieuwe art. 479a niet alleen
geldt voor crediteuren van ambtenaren, doch ook voor
schuldeischers die een vordering hebben op crediteuren
der openbare lichamen".
Het beslag kon dus door den crediteur van den dienstplichtige, die zelf weer crediteur was van de Staat, terecht
ten volle onder de Staat worden gelegd. De Staat kan opheffing vragen krachtens art. 479a Burgerl. Regtsvordering.
De militieplichtige zelf niet.
De president van de Haagse Rechtbank heeft nu aangenomen, dat het openbaar belang eist, dat iemand, die door
de Staat met enig openbaar gezag is bekleed, niet geheel
zonder inkomsten komt. Men kan nog betwijfelen of voor
deze gevallen art. 479a is ingevoegd.
Zelfs als dit als juist kan worden aanvaard, rijst de vraag
of de president bevoegd was een gedeeltelijke opheffing van
het beslag te bevelen en of kostenveroordeling van gedaagde
juist moet worden geacht. Gedaagde in kort geding, de
crediteur van den gemobiliseerde, had het volle recht beslag
te leggen op het volle inkomen.
Immers, krachtens art. 1177 B. W. zijn alle roerende en
onroerende goederen van den schuldenaar, zowel tegenwoordige als toekomstige, voor deszelfs persoonlijke verbintenissen aansprakelijk.
De bevoegdheid derden-arrest te leggen is den crediteur in
ons recht door het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering
toegekend. Als hij dat doet, maakt hij gebruik van een hem
toekomend recht. Dit daargelaten, geloven wij verder, dat de
president niet bevoegd was om een partiële opheffing van
het beslag te bevelen. 479a B. Rv. kent de algehele opheffing van het beslag om redenen van openbaar belang. Wij
hebben de bepalingen van het derden-arrest nog eens nagegaan en daarin wel een voorschrift gevonden, dat de opheffing van het arrest mogelijk maakt tegen borgstelling
(735 — B. Rv.). Een artikel over gedeeltelijke opheffing
hebben wij niet gevonden. Mag men nu redeneren uit het
oude adagium: maiori minor in est? In het meerdere ligt het
mindere begrepen? M.a.w. als de president het beslag kan
opheffen, kan hij het ook beperken in voege en in de mate
gelijk hij wil? Dit nu geloven wij beslist niet.
Algemeen wordt toegegeven, dat beslag op het loon van
een werknemer niet verder geldig behoort te zijn, dan tot
een bepaald aangegeven maximum. Voor den werknemer in
particuliere dienst wordt de rechtsregel, welke aan dit beginsel uitdrukking geeft, gevonden in art. 1638g B. W.
Als dit artikel niet bestond zou de beperking van het loonbeslag niet bestaan en zou de rechter geen beperking mogen
toepassen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inkomsten der
ambtenaren. Titel III der A. W. 1929 beperkt ten aanzien
van die inkomsten het beslagrecht. Beperking van het beslagrecht kan o.i. alleen bij de Wet geschieden en de Haagse
president deed, het beslag op de inkomsten van den gemobiliseerde beperkende, niet wat des rechters, doch wat des
wetgevers was. Op de stoel van den wetgever behoort de
rechter niet.
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Nu kon in dit geval de president wellicht beslissen, gelijk
hij besliste, omdat de partijen het eens schenen te zijn over
de mate van beperking. Dit neemt niet weg, dat de wil van
partijen in dit geval den wetgever niet kan vervangen. Het
is hier een geval van analogische wetstoepassing, waarvoor
wij om der consequenties wille bevreesd zijn.
Intuïtief heeft de president van de Haagse Rechtbank
aangevoeld welke weg het uit moest, toen hij het beslag beperkte in voege als door de Ambtenarenwet 1929 juncto de
Militaire Ambtenarenwet enz. op inkomsten van militaire
ambtenaren uitdrukkelijk is voorgeschreven.
De beperking van het beslag op loon in het B. W. vastgelegd, kon de president niet gebruiken. De inkomsten van
een dienstplichtige danken hun ontstaan aan een publiekrechtelijke dienstbetrekking. De dienstplichtige sergeantmajoor in dit geval was wel aangesteld, doch bij regimentsorder. Een schriftelijke aanstelling ontvangt hij niet. Aan
de definitie van militair ambtenaar voldoet de dienstplichtige
niet, ofschoon ons recht hem onder omstandigheden met een
ambtenaar gelijkstelt. Volkomen onderschrijven wij de
rechtsgronden, op grond waarvan de President tot beperking
van het beslag meende te moeten besluiten. Omdat wij die
rechtsgronden onderschrijven, zijn wij van mening, dat de
wetgever moet ingrijpen, wijl, als beperking nodig is op grond
van het algemeen belang, ze moet gelden voor alle dienstplichtigen.
Wij staan aan de zijde van Mr. Dr. E. W. Catz, als hij
naar aanleiding van deze kwestie het navolgende schrijft.
(Telegraaf van Zaterdag 20 Januari 1940, avondblad 3e blad
onderaan):
„Wat is namelijk het geval? Aangenomen, dat de
beslaglegger zich bij het vonnis neerlegt —• als hij zich
er n i e t bij neerlegt en onverwacht de hoogere rechter
in anderen zin zou oordeelen, klemt mijn betoog nog
sterker! •— is daarmee wel een precedent geschapen,
doch een precedent, waarvan misschien niet elke
andere beslaglegger zich evenveel zal aantrekken.
Een gerechtelijke uitspraak bindt slechts de partijen,
tusschen welke zij is gewezen. Het is den Nederlandschen rechter zelfs uitdrukkelijk verboden ,,bij wege van
algemeene verordening, dispositie of reglement, uitspraak (te) doen in zaken, welke aan zijne beslissing
onderworpen zijn".
„Laat men de wettelijke lacune bestaan, dan zal de
Staat der Nederlanden in alle analoge gevallen — volgens zijn raadsman zijn er tal van gevallen van gelijke
allure! — waarin de beslaglegger niet eigener beweging
het beslag beperkt, ,,om redenen van openbaar belang"
in kort geding onmiddellijke opheffing van het derdenbeslag, voor zoover het dit excedent betreft, moeten
vorderen. Welk een juridische last, gemis aan efficiency,
zelfs wanneer uiteindelijk de wederpartij in de proceskosten zou worden veroordeeld (of men die kosten
regelmatig kan verhalen, is een tweede!).
Daar komt nog iets bij. Zal de Staat, telkens wanneer zijn ingrijpen wordt verwacht, ook metterdaad bereid blijken te intervenieeren, of moeten wij rekening
houden met deze situatie, dat men ten departementalen
bureele gaat discrimineeren, namelijk onderscheiden naar
de mérites van hef geval? Daardoor zou de onredelijkheid, althans ongelijkheid, opnieuw hoogtij vieren en
nog altijd geen, het rechtsgevoel contenteerende, toestand zijn bereikt. Alléén een wetsaanvulling brengt
hier onomstootelijke uitkomst. Zij beoogt — naar de
Grondwet het in ander verband heeft uitgedrukt -~ voor
allen een „gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen"."
Het ontwerpen van een wet, die én de Staat én den dienstplichtige bevredigt en den crediteur afdoend beschermt, is
niet zo heel moeilijk. Zij kan bestaan in een simpele aan-

vulling van art. 124 der A.W. 1929. Dit artikel breidt de
toepasselijkheid van titel III der Ambtenarenwet uit tot bepaald aangewezen groepen, die niet zijn ambtenaar in de zin
dezer wet. Welnu, men voege in art. 124 een lid d. toe,
krachtens hetwelk de bepalingen van titel III mede oyereenkomstige toepassing vinden op de militaire beloning van
dienstplichtigen.
Natuurlijk geven wij deze oplossing voor beter, maar het
schijnt ons vooralsnog toe, dat door zodanige wetswijziging
de kwestie eens en voor al is opgelost.
DE HOGE RAAD VAN ARBEID JUBILEERT!
De Hoge Raad van Arbeid heeft op Zaterdag 20 Januari
zijn 51e vergadering gehouden onder leiding van zijn voorzitter, Prof. Mr. P. J. M. Aalberse.
Deze vergadering, welke werd bijgewoond door den Minister van Sociale Zaken, Dr. J. van den Tempel, droeg in zoverre een bijzonder karakter, dat, vóór de aanvang der eigenlijke werkzaamheden, herdacht werd het twintigjarig bestaan
van de Raad.
De Minister van Sociale Zaken hield een rede, waarin hij
wees op de moeilijke taak der Regering in de huidige tijdsomstandigheden en op de noodzaak van samenwerking op
sociaal terrein.
Samenwerking in een geest van bereidheid tot overleg, gedragen door het besef, dat maatregelen in het bijzonder op
sociaal terrein slechts vruchtbaar zullen zijn, als zij beantwoorden aan het rechtsbesef der bevolking en steunen op
een wijd verbreide overtuiging.
Dr. van den Tempel wees er verder op, dat de Hoge Raad
van Arbeid onder de lichamen, waarmede de Minister van
Sociale Zaken moet samenwerken, wel een zeer bijzondere
plaats inneemt. Het College is de algemene adviseur bij uitnemendheid van den Minister. Zo was reeds de bedoeling
van den schepper van de Hoge Raad van Arbeid.
Uitvoerig schetste Zijne Excellentie de totstandkoming van
de Hoge Raad van Arbeid, op 14 Februari 1920 door zijn
grondlegger, den toenmaligen Minister Aalberse, geïnstalleerd. De raad zou zijn een permanente vertegenwoordiging
van het volle sociale leven bij de organen van de Staat, al
heeft den grondlegger ongetwijfeld als verder doel voor ogen
gestaan een zodanige ontwikkeling en samenwerking van de
organisaties, dat de Overheid kan volstaan met het verlenen
van haar sanctie aan de, na vrij overleg, tot stand gekomen
regelingen. Op die wijze zou een wezenlijke sociale hervorming kunnen worden tot stand gebracht.
Aan dit laatste heeft de feitelijke ontwikkeling niet geheel
beantwoord. De leiding bij de sociale wetgeving is bij de
Overheid gebleven, al is de taak van het georganiseerde bedrijfsleven bij de uitvoering steeds gewichtiger geworden en
al openen zich bij voortduring nieuwe perspectieven.
De Hoge Raad van Arbeid heeft zich een gezaghebbende
plaats verworven als orgaan van advies. Zijn samenstelling:
16 werkgevers-leden, 16 werknemers-leden, 14 wetenschappelijke leden en 6 ambtelijke leden waarborgt veelzijdige,
deskundige en weloverwogen adviezen.
Sedert 1919 hebben vrijwel alle grote problemen op het
terrein van de arbeid de Raad bezig gehouden. In totaal
werden tijdens zijn bestaan 128 adviezen uitgebracht.
De Minister brengt dank aan de Regering over voor de gewichtige arbeid, welke belangeloos door deze keur van personen jarenlang ten bate van het gemene welzijn is verricht.
In het bijzonder betrekt de Minister in die dank zowel den
vroegeren Secretaris, Mr. A. C. Josephus Jitta, als den huidigen functionaris Mr. Ir. A. W. Quint.
In het bijzonder richtte de Minister zich voorts tot den
grondlegger van de instelling Prof. Aalberse, die thans de
vrucht van zijn daad kan beschouwen.
Na over diens werk als Minister en Voorzitter waarderende
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woorden te hebben gesproken, eindigde de bewindsman met
de wens, dat het Prof. Aalberse nog vele jaren gegeven moge
zijn op de voorzittersstoel in de Hoge Raad van Arbeid zijn
medewerking te verlenen aan de sociale arbeid, die allen zozeer ter harte gaat.
Namens de arbeidersvakcentrales heeft de Heer E. Kupers
Prof. Aalberse dank gebracht voor het vele, wat deze gedurende zo lange jaren ten bate van het land en vooral ten bate
van de arbeidersklasse heeft weten te bereiken.
De Voorzitter dankte voor de gelukwensen door den Heer
Kupers en anderen geuit. In zijn dankwoord wees Prof. Aalberse er eveneens op, dat de Hoge Raad van Arbeid inderdaad niet precies geworden is, wat hij er zich aanvankelijk
van had voorgesteld. Men moet onderscheiden tussen sociale
wetgeving, het wegsnijden van de ergste misstanden en sociale
hervorming. Alleen hierdoor wordt de maatschappij zelf beter.
Persoonlijk stond spr. voor ogen een reorganisatie van het
bedrijfsleven zelf, waarbij datgene, wat voor de Staat moest
worden uitgevoerd, geleidelijk kon worden overgenomen door
het publiekrechtelijk erkende bedrijfsleven, dat, onder controle van de Overheid, zijn eigen verordeningen zou kunnen
vaststellen.
Uitvoerig ging spr. na de verbeteringen, welke door de instelling van de Raad in de adviesgeving van den Minister zijn
tot stand gekomen. Deze ontvangt nu een advies, als het oordeel van de verschillende groepen in het maatschappelijk
leven. Door de werking van de Raad is in de richting van
sociale hervorming meer bereikt dan men oppervlakkig zou
menen. Steeds meer wordt bij werkgevers en arbeiders het
bewustzijn levendig, dat er samenwerking moet zijn.
Ook van deze plaats willen wij hier een dankwoord spreken
aan het adres van den Minister van 1919, die de Hoge Raad
van Arbeid in het leven riep, en aan de Voorzitters, die het
College leiding hebben gegeven. Een speciaal woord van dank
ook aan het ijverige en welwillende secretariaat, wien het
nimmer te veel was de leden bijstand en voorlichting te geven
en dat ontzaggelijk veel werk heeft verricht.
CENTRAAL ORGAAN ZONDER HOGERE
AMBTENAREN?
In het Correspondentieblad, officieel orgaan der Centrales
van Hogere Rijks- en Gemeente-ambtenaren van December
1939, bespreekt Mr. v. N. de inrichting van het Centraal
Orgaan. In dit Centraal Orgaan behoren, naar het oordeel
van den schrijver, de hogere gemeente-ambtenaren ook op
overeenkomstige wijze vertegenwoordigd te zijn als dat ten
aanzien van de hogere Rijksambtenaren het geval is in de
Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg.
Wij zijn zo vrij met schrijver van gevoelen te verschillen.
Ook in de Rijks Centrale Commissie van Overleg behoort o.i.
maar één niet-sectarische Centrale van Overheidspersoneel
zitting te hebben. De verenigingen van hogere gemeenteambtenaren hebben begrepen, dat alleen de centrale organisatievorm in de huidige tijd past. Die centralisatie is nog niet
volledig. Wanneer de Centrale van Hogere Gemeente-ambtenaren de weg naar sterkere centralisatie wil inslaan, zal zij
automatisch in het Gemeentelijk Centraal Orgaan haar belangen kunnen verdedigen. Wij geven toe, dat dan van verschillende zijden vooroordelen zullen moeten worden overwonnen.
Als de wil er is, komt de weg er van zelf. Tot zakelijke
bespreking zal men de C.N.O.P. steeds bereid vinden.
UIT HET C. N. O. P. HOEKJE.
Met ingang van l Januari trad de B. A. N. S. in het verband
van de C. N. O.P.
Het uittreden uit het V. V. H. had plaats in volstrekte harmonie. Het C. N. O. P.-bestuur vertrouwt, dat de B. A. N. S.
zich in de nieuwe vleugel volkomen zal thuis gevoelen en
roept in dit vertrouwen de bond een hartelijk welkom toe.

BERICHT.
Voor dringende aangelegenheden in de avonduren is collega A. Vermeulen telefonisch te bereiken onder nr. 6628,
Sloten N.H.
ONBEGRIJPELIJK ?
In de „Vakbeweging" No. 2 van 18 Januari 1940 komt
een stukje voor, waarvan de aanvang aldus luidt:
„ONBEGRIJPELIJK.
Reeds geruime tijd verleent het N.V.V. steun aan het
Comité van Actie voor de Openbare School. Door middel
van de bestuursbonden en ook op andere wijze verleent
onze vakbeweging medewerking bij de verspreiding van
publicaties, welke het Comité doet uitgaan. Ook nadat de
Nederlandse Vakcentrale uit angst voor beginselkwesties
uit het Comité was getreden, bleef het N.V.V. zijn steun
verlenen en bleef het deel van het Comité uitmaken. De bij
het N.V.V. aangesloten organisaties verlenen eveneens haar
medewerking aan het Comité."
\V ij voor ons vinden het onbegrijpelijk, dat het N.V.V.
nog niet begrepen heeft, dat wij ons teruggetrokken hebben,
omdat wij als vakcentrale wél willen ijveren voor goed vakonderwijs, maar geen behoefte hebben ons in deze richtingsstrijd partij te stellen.
CENTRALE LEVENSMIDDELENDISTRIBUTIERAAD.
Met het oog op de buitengewone tijdsomstandigheden
heeft de Regering het wenselijk geoordeeld een Raad in het
leven te roepen, welke de Regering van voorlichting en advies zal dienen omtrent onderwerpen, welke betrekking hebben op de distributie van levensmiddelen en omtrent de uitvoering van te dier zake van Regeringswege te treffen
maatregelen. Deze Raad, de Centrale Levensmiddelendistributieraad, is ingesteld bij beschikking van den Minister van
Economische Zaken van 14 December 1939. Voor onze Vakcentrale heeft in dit college zitting collega Roos.
Op 18 December d.a.v. werd de Raad reeds geïnstalleerd.
In zijn installatierede zette Minister Steenberghe uiteen
wat de bedoeling van de Raad is. De beslissing, of in een
bepaald geval tot rantsoenering zal worden overgegaan,
berust bij de Regering. Zodra de algemene gedragslijn is
vastgesteld, is het de bedoeling over de verschillende uitvoeringsproblemen het oordeel van de Raad in te winnen.
Onder de problemen welke 's Raads aandacht zullen kunnen eisen noemde de Minister in de eerste plaats het aanpassen van de distributieregeling voor een zeker product aan
de bijzonderheden van dit product en aan de eisen, die de
consumenten in hun verschillende schakeringen aan dit product stellen. Hierbij dacht hij ook aan de onderscheidene
bevolkingsgroepen, die uit de aard van hun arbeid, speciaal
wanneer deze geschiedt, teneinde de vitale behoeften van ons
volk te verzorgen, aanspraak kunnen maken op een bijzondere
behandeling. Hiernaast meende de Minister, dat de Raad
uitmuntend werk zou verrichten, indien hij de noodzaak en
de doeltreffendheid van een rantsoenering beter bij het
publiek zou kunnen doen begrijpen.
Niet alleen echter het belang van den consument ten aanzien van deze maatregelen, ook de belangen van distribuant
en producent kunnen door de Raad, die in dit opzicht over
vele bij uitstek deskundigen beschikt, behartigd en naar voren
gebracht worden.
's Ministers rede eindigde met een voor een installatie van
een Commissie uiterst ongewone wens, n.l. deze, dat de Raad
geen ingespannen arbeid zal behoeven te verrichten en weinig
moeilijke problemen zal behoeven op te lossen, want dan blijkt
immers daaruit, dat de economische toestand in Nederland
gunstig is en blijft.
Met deze wens van den Minister stemmen wij volkomen in.

DE NEDERLANDSE VAKCENTRALE
PERSBERICHT.
SALARISPOSITIE RIJKSPERSONEEL EN
ONDERWIJZERS.
Vergadering „Comité van twaalf".
Op 27 December j.l. kwam het „Comité van twaalf", gevormd uit de zes centrales van bonden van overheidspersoneel, welke vertegenwoordigd zijn in het rijks georganiseerd
overleg, te 's-Gravenhage in vergadering bijeen. Een deputatie uit het comité had op 23 December j.l, een onderhoud
met den heer Voorzitter van dat overleg, door dezen op
verzoek van het comité op korte termijn toegestaan, ter bespreking van de salarispositie van het rijkspersoneel en de
onderwijzers in verband met de door de prijsstijgingen toenemende kosten van levensonderhoud, waardoor naar het
oordeel der centrales het nemen van maatregelen ter financiële tegemoetkoming aan het personeel urgent is geworden.
Bij het onderhoud was tevens tegenwoordig de Secretaris
van het rijks georganiseerd overleg, Directeur van het bureau
van voorbereiding in ambtenarenzaken van het departement
van Binnenlandse Zaken.
In de vergadering van het „comité van twaalf" werd van
dit onderhoud door de deputatie verslag uitgebracht, waarna
het comité uitvoerig beraadslaagde over de verder door de
centrales te volgen gedragslijn. Hierover bleek volledige
overeenstemming te bestaan.
's-Gravenhage, 28 December 1939.

spreken, dat het Centraal Orgaan bereid werd gevonden,
zich tot den Minister van Binnenlandse Zaken te wenden ter
bespreking met dezen bewindsman van de onderwerpelijke
aangelegenheid. Hiermede wordt ongetwijfeld een stap gedaan, welke — zodra de regering in zake tegemoetkoming
aan het rijkspersoneel en de onderwijzers tot een voor de
betrokkenen gunstig besluit zal zijn gekomen — mede voor
de gemeenten de weg zal effenen naar aanpassing van lonen
en salarissen van het gemeentepersoneel aan de stijgende
kosten van levensonderhoud.
(Bijschrift vanwege de vier in hef Centraal Overleg vertegen^
ivoordigde centrales van organisaties van overheidspersoneel.)
's-Gravenhage, 15 Januari 1940.

HET DIENENDE VOLK.
Ergens in Nederland staat een tramrestauratie. Ze is vol
mensen. Aan een tafeltje zitten twee vrouwen. De een is
een boerenvrouwtje, heel ver van huis, wat stuntelig doend
in deze vreemde omgeving. De andere is een dame die op
de tram wacht.
De dame heeft de baby van de boerenvrouw op schoot.
Een snaak van zowat vier maanden; als hij lacht trekt zijn
aangelaat open als een brievenbus, 't Lijkt wel of hij lacht
tot zijn oren toe, een echt boerenjong uit de Hollandse klei.
Het boerenvrouwtje vertelt. Ze moet naar haar man, die
ligt in een dorp ergens in Nederland. De trein was te laat,
en nu heeft ze de bus gemist. Er gaat geen bus meer vanwege de gladdigheid. Hoe kan ze nu bij haar man komen?
PERSBERICHT.
Ze heeft nog maar een gulden vijf en dertig over en haar
retourtje. Een taxi kan ze niet betalen. De dame informeert
CENTRAAL GEORGANISEERD OVERLEG VOOR
bij den ober of er een taxi te krijgen is. Hij gaat op boodGEMEENTEPERSONEEL.
schap uit naar de taxiwachtplaats, belt verschillende garages
Salariëring en stijging kosten van levensonderhoud.
op. Het gaat niet; of de taxi's zijn uit, of ze rijden alleen
„Op 9 Januari j.l. heeft een vergadering plaats gehad van binnen de stad. Het boerenvrouwtje schieten de tranen in
het Centraal Overleg ingevolge de gemeenschappelijke rege- de ogen. Tja, zegt de dame, dan moet U maar met mij mee
ling ter behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegen- gaan naar huis, dan ligt Teunisbroer vanavond warm.
heden, waarin de vertegenwoordigers der centrales gelegenDe ober praat met een paar heren in bontjas, die zo net
heid vonden zich uit te spreken over de kwestie van sala- met de auto zijn gearriveerd en even binnenkomen voor een
rissen en lonen van gemeentepersoneel, in verband met de kop hete koffie. Hij wijst op het boerenvrouwtje. Eén van
stijging van kosten van levensonderhoud. Er werd op ge- de heren komt naar het tafeltje waar de vrouwen zitten.
wezen, dat deze kwestie de aandacht der regering heeft en Het vrouwtje kan meerijden. Hij moet er wel een kilometer
het werd wenselijk geoordeeld, dat het Centraal Orgaan in of tien voor omrijden, maar enfin, dat moet dan maar.
het stadium van voorbereiding van eventuele maatregelen Over het gezicht van het boerenvrouwtje gaat de zon op.
ten gunste van het rijkspersoneel, aanraking met de regering
De heer neemt van het vrouwtje de rieten mand over, zijn
zoekt ten einde te bevorderen, dat tijdig aan de tot stand- collega pakt wat onwennig Teunisbroer van de dame aan.
koming van overeenkomstige maatregelen voor het gemeente- Het jong wordt in een plaid gedraaid en het viertal duikt
personeel aandacht wordt geschonken.
in de blauwe auto, die wegrijdt.
Het Centraal Orgaan heeft zich na kennisneming van
„Er zijn toch nog mensen meneer", zegt de ober, die zelf
deze wens der centrales zeer wel in haar zienswijze kunnen niet eens bewust is, dat hij ook een mens is. Ik lach tegen
verplaatsen, zij het, dat het Orgaan in dit stadium der zaak hem over mijn avondblad heen, waarin ik juist heb gelezen
— nu ook overleg met de bij de gemeenschappelijke regeling een rede van een oud-minister, waarbij deze zijn gehoor vooraangesloten gemeenten nog niet heeft plaats gehad •— zich hield, dat heel het volk moet dienen in deze tijd van beuiteraard heeft moeten beperken tot de bereidverklaring den nauwdheid.
Minister van Binnenlandse Zaken te verzoeken overleg
Het volk dient al. De boer uit de klei ergens op zijn
tussen het Departement en het Centraal Orgaan te doen militaire post, zijn baby die hem laat lachen, zijn kleine stunplaats hebben, ten einde deze aangelegenheid onder ogen telige vrouw, die door de barre sneeuwjacht naar hem toete zien."
komt. De dame, die de boerenknaap in een schone luier
* * *
draait, de ober die niet weet dat hij mens is. De heren die
Aldus luidt het officieel communiqué, ter publicatie in de een omweg maken voor de eenvoudige vrouw van een eenbondsbladen der bij de centrales aangesloten organisaties voudigen soldaat.
verstrekt door het bureau van het Centraal Orgaan der
Het volk dient, Excellentie! Maar het praat er niet over.
samenwerkende gemeenten. De centrales zijn zeer erkentelijk
voor de toezending ervan, aangezien de aangesloten organiGEEFT U OP ALS DONOR
saties er precies uit kunnen opmaken, in welk stadium het
BLOEDTRANSFUSIEDIENST.
vraagstuk van aanpassing van het inkomen van het gemeentepersoneel aan de stijgende kosten van levensonderhoud
Van den soldaat vraagt men het leven,
verkeert. Dat het Centraal Orgaan volle belangstelling heeft
van U
voor het vraagstuk, daaraan hadden de centrales niet geslechts
om
wat
bloed te geven!
twijfeld en het wordt vanzelfsprekend door haar gewaarGRONINGS MOTTO.
deerd. Daarnevens willen zij haar voldoening er over uit-

