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Te pas en te onpas werd in het afgelopen halfjaar door
de regering gesuggereerd, dat zij de prijsstijging in de hand
had door instelling van de A.N.I.C., de rijksbureaux voor
grpndstoffendistributie en door operaties met het landbouwcrisisfonds.
Ieder onzer weet, wat er van de pogingen der regering,
om de prijzen te stabiliseren, is terecht gekomen. Sedert
Augustus zijn de totale kosten van levensonderhoud gestegen
m^t 8.2'% en de kosten voor de voeding alleen met 12.8 %.
Alle geruststellende verklaringen ten spijt, staan wij thans
voor het feit, dat het resultaat van de regeringspolitiek is:
Een langzame maar zekere prijsstijging! Van prijsstabilisatie
is geen sprake!

Een e e n v o u d i g p r o p a g a n d a - w o o r d — vooral
bestemd voor de jongeren — zal voor de H.I.R.O.-zender,
golflengtes 1875 en 415.5 M., van 16.25—16.40 n.m., worDe loonpolitiek der regering:
den uitgesproken door collega D. STOFFELS, den Redacteur van het „Orgaan C. B. P. T. T.".
Haal de buikriem strakker aan!
"Wie in de gelegenheid is, luistere!
De loonpolitiek van de regering sedert de afkondiging van
Daarna spreekt van 16.45—17.00 n.m. voor dezelfde zen- de mobilisatie is wel heel erg simpel: Voorlopig geen aanpassing van lonen aan de prijsstijging.
der collega J. MULDER, buitengewoon bestuurder van de
De regering is van mening, dat in deze moeilijke tijd het
Ned. Vereniging van Vertegenwoordigers van Handelaren
volk offers moet brengen; dat gestreefd moet worden naar
en Industriëlen „Hermes", over het onderwerp: „Het wordt
versobering; dat de buikriem strakker aangehaald moet
lichter".
worden!
Ook voor deze lezing vragen wij aller aandacht.
En deze opvatting past zij consequent toe ten aanzien van
het overheidspersoneel. Vanzelfsprekend wordt het goede
PRIJSSTIJGING EN LOONVORMING.
voorbeeld door vele werkgevers in de vrije bedrijven nagevolgd. Het resultaat van deze politiek is, dat op het ogenblik
De huidige regeringspolitiek: Versobering!
nog geen vierde deel van de Nederlandse werkende arbeiders
Het standpunt der politiek-onafhankelijke vakbeweging:
loonsverhoging of duurtetoeslag geniet; dat ruim % der
Geen hinken op twee gedachten!
arbeiders verarmt!
De prijspolitiek der regering sedert Augustus 1939:
Het streven naar loonstabilisatie vindt haar motivering
in de fabel van 1940: „de vicieuze spiraal". Dit sprookje
Een langzame maar zekere prijsstijging!
komt in het kort hierop neer: Als de lonen stijgen, zullen de
In de eerste dagen van de mobilisatie werd door de regeprijzen opnieuw stijgen. Als de lonen dan weer stijgen,
ringspersdienst medegedeeld, dat door de kleinhandel geen
zullen ook de prijzen weer verder stijgen. Zo voortgaande
hogere prijzen mochten worden berekend dan die, welke
moet dan het resultaat van de eerste loonsverhoging zijn:
vóór 26 Augustus golden. Dit was de interpretatie, welke in
een voortdurende stijging van prijzen en lonen; een spiraal
die dagen aan de prijsopdrijvings- en hamsterwet werd gezonder einde.
geven. Overtreders zouden worden gestraft met gevangenisWij noemden het verhaal van de vicieuze spiraal een
straf of boeten.
fabel,
een sprookje. Het is naar onze mening de reinste
Reeds enige weken later werd, wederom door de regemisleiding, als men de gevolgen van loonsverhoging op die
ringspersdienst, bekend gemaakt, dat prijsverhoging in de
wijze voorstelt. Wij zullen deze bewering in een apart artikel
kleinhandel wel geoorloofd was, als de verhoging het gevolg
bewijzen. Intussen willen wij volstaan met onze leden er op
was van een stijging der kostprijzen. Het logisch gevolg was,
te wijzen, dat alle artikelen in ,,de grote pers" over deze
dat vele prijzen stegen, omdat de regering aan de import- en
vicieuze
spiraal naar onze mening alleen de bedoeling hebben
groothandelsprijzen vrij spel had gelaten en die prijzen dus
om
gerechtvaardigde
loonsverhoging tegen te gaan.
reeds aanzienlijk omhoog waren gegaan.
Wederom verliepen er enige weken en toen daarna bleek,
Prijsstijging en loonstabilisatie.
dat de kleinhandelsprijzen onrustbarend stegen, trachtte de
Een hinken op twee gedachten.
regering het Nederlandse Volk opnieuw gerust te stellen
door mede te delen, dat nu overgegaan zou worden tot conWij vertellen geen nieuws, als wij er op wijzen, dat de
trole aan de bron, d.w.z. prijscontrole bij import en op grondprijsstijging en loonstabilisatie een verarming der bevolking
stoffen.
betekent. En het is ook geen „nieuwtje", dat de loonstan-
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daard vóór de oorlog reeds voor vele werknemers zo laag
was, dat een „nieuwe aanval op hun welstand" de meest
onrustbarende gevolgen moet hebben.
Maar zelfs al zouden de werknemers zich met grote moeite
kunnen aanpassen, dan nog hebben wij grote bezwaren tegen
de huidige regeringspolitiek ten opzichte van prijsstijging en
loonvorming. Want deze politiek heeft tot gevolg, dat de
minst-draagkrachtigen het zwaarste offer moeten brengen.
Nog erger wordt de zaak, als men de staatskosten voor een
deel gaat bestrijden door indirecte belastingen, in welk geval
de kleine man nog meer gedupeerd wordt.
Zo gezien behoeft het wel geen betoog, dat de politiekonafhankelijke vakbeweging zich niet kan verenigen met de
huidige gang van zaken, dat zij stelling neemt tegen prijsstijging contra loonstabilisatie, dat zij zich niet verenigen kan
met dit hinken op twee gedachten.
Of er komt prijsstabilisatie met voorafgaande loonstabilisatie op basis van het geldende kostenpeil, of tegenover verdergaande prijsstijging wordt steeds corresponderende loonsverhoging gesteld. Het één of het ander, maar geen hinken
op twee gedachten, waarvan de werknemers de dupe worden.
(Wordt vervolgd).

FINANCIERING VAN DE INVALIDITEITS- EN
OUDERDOMSVERZEKERING.
I.
De Staatscommissie inzake de financiering van de Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering, ingesteld bij Koninklijk
Besluit van 9 Februari 1939, no. 44, heeft haar rapport uitgebracht. Voor onze Vakcentrale had in deze commissie zitting de heer H. M. Roos, Voorzitter van onze Centrale.
Bij de instelling kreeg de commissie de opdracht, zich
daarbij stellende op het standpunt van onverkorte handhaving van het beginsel der verplichte verzekering, te adviseren omtrent:
a. een regeling van de financiering der Overheidsverplichtingen, verband houdende met de verplichte invaliditeitsen ouderdomsverzekering en met de vrijwillige ouderdomsverzekering, na het expireren van de thans geldende
wettelijke regelingen omtrent die financiering;
b. de wenselijkheid om, voorzover het betreft de self-supporting invaliditeits- en ouderdomsverzekering, wijziging
te brengen in het stelsel van kapitaaldekking van verzekeringsaanspraken, zoals dit thans geldt.
Een woord van lof voor de snelheid waarmede de commissie, die op l Maart 1939 werd geïnstalleerd, heeft gearbeid, is hier zeker op zijn plaats.
Het spreekt vanzelf, dat zich in de commissie ten aanzien
van essentiële onderdelen der sociale verzekering belangrijke
verschillen in opvatting hebben voorgedaan. De materie,
waar het hier om gaat, behoort zeker niet tot de gemakkelijkste.
In aansluiting op een historisch overzicht van opzet en
financiering der Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering hier
te lande heeft de commissie haar keuze bepaald ten aanzien
van het financieel stelsel, dat haars inziens het meest aanbevelenswaard moet worden geacht en dat mitsdien aan deze
verzekering moet worden ten grondslag gelegd. Zij heeft
inzonderheid de voor- en nadelen overwogen van de drie
financiële stelsels, die het meest op de voorgrond zijn gekomen, t.w. de kapitaaldekking van aanspraken, de kapitaaldekking van renten en het omslagstelsel.
Aan deze stelsels hopen wij in een vervolgartikel enige
beschouwingen te wijden.
Met grote meerderheid is de Commissie tot de conclusie
gekomen, dat van deze drie stelsels dat der kapitaaldekking
van aanspraken de voorkeur verdient. De Commissie is van
mening, dat dit stelsel, hetwelk aan de in 1919 getroffen

regeling ten grondslag werd gelegd, de beste waarborgen
biedt voor de nakoming van de verzekeringsverplichtingen.
Krachtens dit stelsel wordt uit de telkenjare gestorte premiën,
voor zover deze niet benodigd zijn voor uitkeringen, een
vermogen gevormd, waarvan in de uiteindelijk te bereiken
evenwichtstoestand de rente, te zamen met de alsdan jaarlijks op te brengen premiën, voldoende zal zijn voor het
dekken van de aanspraken der verzekerden in bedoelde evenwichtstoestand. De Commissie is van mening, dat de premiën,
die krachtens de verplichte Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering door of voor de verzekerden worden betaald,
in laatste instantie gewoonlijk voortspruiten uit inkomens,
die zonder de verplichte verzekering in den regel geheel
worden verteerd.
De Commissie acht het ten zeerste gewenst en ook zeer
wel mogelijk, dat de krachtens de Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering op te brengen premiegelden, welke op het
stelsel van kapitaaldekking van aanspraken zijn gebaseerd,
op solide en tevens rendabele wijze worden belegd, opdat
daardoor het volksinkomen, waaruit ten slotte de verzekeringsaanspraken voldaan moeten worden, zoveel mogelijk
wordt versterkt tegen de tijd, waarop deze aanspraken zullen
worden geldend gemaakt. Op deze wijze worden de beste
waarborgen voor de uiteindelijke nakoming der verzekeringsaanspraken verkregen.
Niet ten onrechte blijkt de commissie bevreesd, dat de
omvang, welke blijkens de gemaakte berekeningen, bij rentedekkingsstelsel en omslagstelsel, de in de toekomst jaarlijks
door de Staat ten behoeve van de sociale verzekering te
storten bedragen zullen aannemen, de behoorlijke instandhouding van dit gehele instituut in gevaar zou brengen.
De hier te lande geldende Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering omvat twee zeer ongelijksoortige bestanddelen.
Terwijl de Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering op zichzelve ,,self-supporting" *) is, hetgeen wil zeggen, dat de
kosten op basis van netto-premie gedekt kunnen worden
geacht zonder dat daarvoor — afgezien dan van de door de
Staat te betalen administratiekosten — verdere bijdragen van
de Overheid nodig zijn, werden bij de invoering van deze
verzekering ook uitkeringen toegekend, waarvoor geen of
althans in onvoldoende mate premie is betaald. Deze laatste
uitkeringen dragen derhalve geheel of ten dele het karakter
van gratuïteiten en werden noodzakelijk geacht, ten einde
ook de oudere generatie de voordelen van deze verzekering
te doen deelachtig worden; zij berusten op een wezenlijk andere grondslag dan de self-supporting verzekering en zijn
feitelijk niet anders dan een stuk gemeenschapszorg voor
invaliden en ouden van dagen, welke gemeenschapszorg
door bijdragen van de Staat diende te worden gedekt.
Nu werden de oorspronkelijk in de vorm van annuïteiten
uitgetrokken Staatsbijdragen in verband met de moeilijkheden, welke zich in de Staatsfinanciën hebben voorgedaan,
slechts ten dele betaald. Bovendien werd voor de verschaffing
der benodigde gelden in belangrijke mate een beroep gedaan
op de premiën, welke ten behoeve der „self-supporting" verzekering waren gestort, als gevolg waarvan bij deze laatste
verzekering voor een deel de fondsvorming achterwege is
gebleven. Een op te maken balans voor deze verzekeringen
zou dientengevolge een tekort vertonen. Dit tekort is feitelijk
niet anders dan een schuld van de Staat tegenover de „selfsupporting" Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering, welke
schuld echter niet in de gevestigde Staatsschuld is opgenomen.
Zowel ter verkrijging van een meer overzichtelijke toestand als met het oog op een duidelijke onderscheiding tussen
het verzekeringskarakter ter ene en het karakter van gemeenschapszorg ter andere zijde, acht de meerderheid der
commissie het gewenst de beide bestanddelen der Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering in de toekomst duidelijk van
elkander te scheiden.
*) De Hollanders noemen dat in hun moeilijke taal „zich zelf bedruipend".
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Zij meent, dat dit het beste kan geschieden door het be- te stellen, tegen de gewone rentevoet voor lang lopende
staande Invaliditeits- en Ouderdomsfonds (I.O.F.) te splitsen Staatsleningen en waarop, al naargelang de Staatsfinanciën
in twee delen, t.w. een Verzekeringsfonds (V.F.) en een zulks zullen toelaten, naast rente ook aflossing moet worden
Aanvullingsfonds (A.F.). In het V.F. moeten dan worden betaald, welke rente evenwel voorlopig verrekend kan worondergebracht de verzekeringen, resp. delen van verzeke- den met de Staatsbijdrage ad 40 millioen gulden. Deze
ringen, welke op basis van netto-premie een ,,self-supporting" schuldbrieven zal het Verzekeringsfonds van het Aanvulkarakter dragen, terwijl dan in het A.F. alle verzekeringen, lingsfonds kunnen overnemen.
Deze regeling, voor zover het de hoogte van de op de
resp. delen van verzekeringen moeten worden bijeengebracht,
welke te zamen de hiervoren bedoelde gratuïteiten vormen. begroting uit te trekken bedragen betreft, zou moeten gelden
Op deze wijze wordt een duidelijker inzicht verkregen in de voor een periode van 5 jaar, waarna overwogen zou moeten
financiële toestand der fondsen, welk inzicht thans door worden, in hoeverre alsdan de toestand der Staatsfinanciën
samenvoeging van ongelijksoortige elementen wordt ver- verhoging van de jaarlijks op de Gewone Dienst uit te trekken
troebeld; tevens wordt hierbij de mogelijkheid geopend in bedragen zou toelaten.
Deze regeling betekent voor de Staat een vermeerdering
het Verzekeringsfonds een los van de Staat staand vermogen
te creëren, dat beheerd kan worden volgens regelen van het van lasten met ruim 25 millioen gulden per jaar, vergeleken
met de resultaten van de Bezuinigingswet van 1935. Voor
verzekeringswezen.
Het tekort in het V.F. bedraagt blijkens door het lid der het dekken van deze lasten moeten na afloop van de tijdecommissie, den heer K. Lindner gemaakte berekeningen 490 lijke regeling, welke in de Bezuinigingswet werd getroffen,
millioen gulden. In feite moet dit tekort worden beschouwd nieuwe bronnen van inkomsten worden aangewezen, daar
als uit een uit gedane voorschotten ontstane vordering op de anders het reeds thans aanwezige deficit op de Gewone
Staat, welke in een behoorlijk erkende staatsschuld moet Dienst nog verder zou worden verhoogd. De Commissie
denkt in dit verband inzonderheid aan verhoging van beworden omgezet.
Het tekort van het A.F. draagt een geheel ander karakter staande, resp. invoering van nieuwe accijnzen en voorts aan
dan dat van het V.F. Dit tekort toch, dat per ultimo 1939 een algemene, proportionele belasting op alle inkomens; een
gesteld mag worden op 654 millioen gulden, is niet anders en ander in de vorm van speciale bestemmingsheffingen ten
gunste van het A.F. onder de naam „Bijdrage Sociale Verdan de op 4 % grondslag gekapitaliseerde waarde van de in
de toekomst uit te keren gratuïteiten. De jaarlijkse lasten zekering".
De commissie heeft voorts de vraag onder het oog gezien,
daarvan moeten door de Staat worden gedragen, doch behoeven evenmin als andere, in de toekomst jaarlijks weder- in hoeverre uitbreiding van het beleggingsveld van het V.F.
kerende lasten (zoals wachtgelden e.d.) thans reeds als aanbeveling verdient. Zij kwam daarbij — ten aanzien van
enkele punten met zeer geringe meerderheid —• tot de conschuld door de Staat te worden erkend.
Tezamen bedragen de tekorten A.F. en V.F. een som van clusie, dat een zekere uitbreiding van het beleggingsveld
diende te worden aanbevolen, doch stelde daarbij uitdrukke1144 millioen gulden.
De Commissie heeft zich afgevraagd, welke oplossing voor lijk vast, dat van de voorgestelde verruiming van het
de dekking der bestaande tekorten de meest gewenste zou beleggingsgebied met omzichtigheid gebruik gemaakt zou
zijn, indien men zou kunnen afzien van de financiële moeilijk- moeten worden. De Commissie achtte het intussen niet juist
heden, waarmede de Staat juist in deze tijden in bijzondere om bepaalde beleggingsmogelijkheden, welke thans in de
mate te kampen heeft. Onder deze veronderstelling acht de desbetreffende wettelijke regeling niet voorkomen, a priori
meerderheid der Commissie dekking van bedoelde tekorten uit te sluiten, daar het zeer wel kan zijn, dat zich in de hier
door een 50-jarige annuïteit van 53,3 millioen gulden, te ver- bedoelde richting — met name werd daarbij gedacht aan
meerderen met de administratiekosten ten bedrage van 5 tot aandelen in binnen het Rijk gevestigde ondernemingen en
8 millioen gulden, de meest aanbevelenswaardige wijze van aan buitenlandse obligaties voor zover luidende in Nederlandse valuta — aantrekkelijke beleggingsobjecten voordekking.
Intussen heeft de Commissie niettemin gemeend, een doen. Een grote meerderheid achtte voorts uitbreiding van
andere oplossing aan de hand te moeten doen, welke aan- de belegging in hypotheken gewenst.
Voorts wijdde de commissie aandacht aan de samenstelling
vankelijk van de Staat geringere offers vergt. Deze oplossing
komt hierop neer, dat de Staat voor de eerste 5 jaren zal en werkwijze van de Centrale Beleggingsraad. De conclusies,
volstaan met storting in de fondsen van een jaarlijks bedrag waartoe de commissie kwam, zijn hierna vermeld. Zij bevan 40 millioen gulden ten laste van de Rijksbegroting, te hoeven weinig verduidelijking.
Dat de beleggingen van het V.F. ter kapitaalmarkt een
vermeerderen met een bedrag voor administratiekosten ad
storende invloed zouden uitoefenen, werd voor min of meer
rond 5 millioen gulden.
Bij de schatting van de tekorten van A.F. en V.F. is uit- normale tijden en a fortiori voor perioden van grote credietgegaan van de veronderstelling, dat de conjunctuur zich op vraag door de meerderheid der Commissie weinig aannemenormale wijze zal ontwikkelen. Bij ongunstige conjunctuur lijk geacht. Wel echter erkende deze, dat in tijden van ruime
daalt echter het totaal van deze schatting tot circa l milliard kapitaalmarkt de belegging van fondsgelden tot moeilijkgulden. Wordt nu voorlopig niet meer dan 40 millioen plus heden kan leiden. Daarom stelt de Commissie voor om aan
administratiekosten in de fondsen gestort, zo zal bij aan- het V.F. de mogelijkheid te openen om gelden, die op de
houdend ongunstige conjunctuur het tekort niet verder op- kapitaalmarkt geen aantrekkelijke belegging kunnen vinden,
te storten in de Staatskas, waarbij dan de Staat tegen verlopen, daar dan immers juist de rente op dit tekort ad 4 %
goeding van de gebruikelijke rente op lange termijn de beis gedekt.
Wat de uitwerking der financiering betreft, kwam het schikking over deze gelden zal verkrijgen; deze regeling dient
de Commissie het meest practisch voor om deze te doen echter naar het oordeel van de meerderheid der Commissie
lopen via het A.F., dat uit begrotingstechnisch oogpunt het beperkt te blijven tot de bedragen, welke de Staat jaarlijks
karakter zou dienen te krijgen van een afzonderlijk fonds, ten laste van de Gewone Dienst aan de fondsen zal moeten
te vergelijken met het voormalige Leningsfonds. Aan het vergoeden.
Tenslotte heeft de Commissie overwogen of de belegging
A.F. zal dan jaarlijks 40 millioen plus administratiekosten
worden beschikbaar gesteld, waaruit moet worden betaald van gelden der sociale verzekeringsfondsen wel inderdaad
de rente over het tekort in het V.F. en voorts een deel van zal bijdragen tot versterking van de economische weerbaarde lasten van het A.F. zelve. Voor het dan nog aan het heid, d.i. van het toekomstig volksinkomen, waaruit de verA.F. te kort komende bedrag dient de Staat ten laste van zekeringsaanspraken moeten worden voldaan. De meerderde Kapitaaldienst schuldbrieven aan het A.F. beschikbaar heid der Commissie is van oordeel, dat de mogelijkheid
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daarvan in vele gevallen bestaat, ook bij belegging van
beschikbare fondsgelden in leningen aan de Overheid. Zij
erkent echter, dat er verschillende Overheidsleningen zijn,
die dienen tot het financieren van uitgaven, welke niet tot
een vermeerdering van het toekomstig volksinkomen zullen
leiden. Zulke leningen behoeven, wanneer zij door de Overheid zelve verantwoord worden geacht, als beleggingsobject
geenszins door de fondsen te worden gemeden, doch wel
dient men er zich bewust van te blijven, dat daardoor de
lasten, die in de toekomst uit hoofde van de sociale verzekering moeten worden gedragen, in deze gevallen door
fondsvorming niet worden verlicht. Uit een oogpunt van
lastenverdeling leidt derhalve belegging van fondsgelden in
dergelijke leningen niet tot een ander resultaat dan het door
de meerderheid der Commissie verworpen omslagstelsel.
Alleen wanneer de Overheid een voorzichtig beleid voert
met betrekking tot de Kapitaaldienst, zullen de verzekeringskasten in de toekomst zonder bezwaar gedragen kunnen
worden; opnieuw blijkt hierbij het grote belang van een gezonde leningspolitiek der Overheid; ook na verruiming van
het beleggingsgebied zal toch practisch altijd een belangrijk
deel der fondsgelden in Overheidsleningen belegd worden.
De conclusies en voorstellen van de Commissie kunnen
in het kort als volgt worden samengevat:
I. Het stelsel van kapitaaldekking van aanspraken als
financieel systeem der Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering wordt door de grote meerderheid der Commissie aanbevolen.
II. Het thans bestaande Invaliditeits- en Ouderdomsfonds
moet volgens de meerderheid der Commissie worden
gesplitst in een Verzekeringsfonds, waarin uitsluitend
ondergebracht moeten worden alle verzekeringen, resp.
delen van verzekeringen, die een ,,self-supporting"
karakter dragen, en een Aanvullingsfonds, waarin alle
andere verzekeringen, resp. delen daarvan moeten worden te zamen gevoegd.
III. Ten aanzien van de dekking der tekorten in de beide
genoemde fondsen en van de financiering der Staatsbijdragen doet de meerderheid de volgende voorstellen:
1. afgifte aan het Verzekeringsfonds van een 4 %
schuldbekentenis, groot 490 millioen gulden, ten laste
van de Staat;
2. Staatsbijdragen aan het Aanvullingsfonds ten laste
van de Gewone Dienst, voorlopig groot 40 millioen
gulden per jaar plus administratiekosten;
3. financiering door de Staat van de gratuite uitkeringen van het Aanvullingsfonds door afgifte van
schuldbekentenissen, voor zover de financiering niet
plaats vindt ten laste van de Gewone Dienst.
4. geleidelijke amortisatie van deze schuldbekentenissen, naarmate de Staatsfinanciën zulks toelaten;
5. na afloop van de in de Bezuinigingswet getroffen
regeling, heffing van nieuwe belastingen of verzwaring van bestaande heffingen, waarbij inzonderheid wordt gedacht aan accijnzen of daarmede
overeenkomende heffingen en aan de heffing van een
algemene proportionele belasting van alle inkomens;
een en ander in de vorm van bestemmingsbelastingen
ter beschikking te stellen van het Aanvullingsfonds.
IV. Met betrekking tot de belegging der fondsgelden worden de volgende voorstellen gedaan:
1. begrenzing van het beleggingsgebied:
a. de grote meerderheid der Commissie acht het
gewenst om binnen het kader der huidige Beleggingswet in de toekomst uitbreiding te geven aan
de belegging in hypothecaire geldleningen;
b. de kleinst mogelijke meerderheid acht uitbreiding
van het beleggingsveld met onroerende goederen
gewenst;

c. de grote meerderheid der Commissie acht in elk
geval uitbreiding van de beleggingsmogelijkheden door aankoop van onroerende goederen
in geval van executie van hypotheken bij onvoldoende vraag van derden naar de geëxecuteerde
panden wenselijk;
d. de meerderheid der Commissie acht uitbreiding
van het beleggingsveld met buitenlandse obligaties, luidende in buitenlandse valuta, ongewenst; daarentegen acht de kleinst mogelijke
meerderheid der Commissie uitbreiding van het
beleggingsgebied met buitenlandse obligaties,
luidende in Nederlandse valuta, gewenst;
e. de kleinst mogelijke meerderheid der Commissie
acht het openen van de mogelijkheid tot belegging in aandelen van binnen het Rijk gevestigde
ondernemingen gewenst;
2. organisatie der beleggingsorganen:
a. aanvulling van de Centrale Beleggingsraad met
vertegenwoordigers van de verschillende groepen
in het bedrijfsleven werd door een kleine meerderheid der Commissie verworpen;
b. aanwijzing van een vertegenwoordiger van de
Rijksverzekeringsbank in de Centrale Beleggingsraad wordt door een kleine meerderheid der
Commissie aanbevolen;
c. de grootst mogelijke meerderheid der Commissie
acht het gewenst, dat het Bestuur der Rijksverzekeringsbank in de vergaderingen van de Centrale Beleggingsraad zal worden toegelaten, ten
einde aldaar adviserende stem uit te brengen
over zaken, de Rijksverzekeringsbank betreffende;
d. de grote meerderheid der Commissie acht het
gewenst, dat aan de Centrale Beleggingsraad de
verplichting wordt opgelegd om jaarlijks een verslag betreffende het door dit lichaam gevoerde
beleid uit te brengen en te publiceren;
e. de grote meerderheid der Commissie beantwoordt
ontkennend de vraag of decentralisatie van het
Invaliditeits- en Ouderdomsfonds door middel
van afzonderlijke bedrijfsfondsen zou kunnen
leiden tot een betere oplossing van het beleggingsvraagstuk;
3. ter voorkoming van storingen op de kapitaalmarkt
in tijden van dalende rentestand, beveelt de meerderder Commissie aan om aan het Verzekeringsfonds
de mogelijkheid te openen gelden, waarvoor op de
kapitaalmarkt geen aantrekkelijke belegging te vinden is, op lange termijn aan de Staat beschikbaar
te stellen tegen vergoeding van een normale rente
voor leningen met lange looptijd.
VERHAAL INGEVOLGE DE ARMENWET
VAN WERKLOZENSTEUN.
Bij arrest van de Hoge Raad van 8 December 1939 is
beslist, dat een werkloze, die steun geniet, is een arme in de
zin van de Armenwet. Het aan een Amsterdamsen werkloze
door Maatschappelijk Steun te Amsterdam voor levensonderhoud verstrekte viel naar 's Raads oordeel onder „kosten van armenverzorging" bedoeld in art. 63 der Armenwet,
waarvoor verhaal ingevolge dit artikel mogelijk is.
Ons hoogste rechtscollege overwoog in genoemd arrest,
dat, waar de Armenwet niet onderscheidt naar de oorzaak
der behoeftigheid, de toepasselijkheid harer bepalingen dan
ook slechts zou zijn uitgesloten, indien zulks op grond van
een afwijkende wettelijke regeling zou moeten worden aan-
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genomen, hetgeen echter ten aanzien van de aan werklozen
toe te kennen ondersteuning niet het geval is.
In de conclusie van den Proc.-Generaal Berger wordt o.m.
overwogen, dat het den appellant in cassatie niet kan baten,
dat het, blijkens de bij het middel aangehaalde Circulaire van
den Minister van Sociale Zaken d.d. 15 September 1933 no.
1382, afd. W. en S., .de bedoeling is geweest, dat, waar een
gemeentelijke instelling van weldadigheid zou optreden als
orgaan voor de steunverlening ingevolge de Rijkssteunregeling, nauwkeurig zou worden toegezien, dat de normale taak
van die instelling, t. w. de armen-verzorging, en de steunverzorging als twee onderscheiden takken van dienst optreden en dat ook de gesteunden dit weten.
Verder concludeert de Proc.-Generaal, dat deze door den
Minister uitgesproken bedoeling dan in het onderhavige
geval blijkbaar niet tot haar recht is gekomen, doch zulks
niet wegneemt, dat de onderwerpelijke instelling van weldadigheid, aan een werkloze ondersteuning verlenende, gelijk
boven betoogd in overeenstemming met de beginselen der
Armenwet, is gebleven binnen de grenzen van hare normale
taak, de armenverzorging, en in overeenstemming met het
door haar beoogde doel, omschreven in art. l, lid l, der
Armenwet.
Daarom valt z.i. niet in te zien, waarom deze kosten van
ondersteuning in het onderhavige geval, waarin het door
opeenvolgende Regeringen blijkbaar gewenste, doch niet in
enige wettelijke bepaling neergelegde, onderscheid tussen
armenverzorging en werklozenondersteuning niet is in het
oog gehouden, niet als kosten van armenverzorging in de zin
der Armenwet, vatbaar zouden zijn voor het, in die Wet zijn
grondslag vindende, recht van verhaal.
Deze argumenten en nog enkele andere meer waren voor
de Hoge Raad voldoende om het ingestelde beroep te verwerpen.
De in het arrest gegeven uitspraak bevredigt ons rechtsgevoel niet. Armenzorg en werklozensteun zijn twee verschillende zaken, behoren dit althans te zijn. De Rijkssteunregeling, dit geven wij den appellant in cassatie volmondig
toe, staat geheel naast de Armenwet. De opvolgende regeringen hebben tussen beide vormen van ondersteuning steeds
een scherp onderscheid gemaakt. Er is verschil, althans er
behoort verschil te zijn, tussen de ondersteuning, die aan een
beroepswerkloze wordt verstrekt, en de werklozensteun van
een bonafide vakarbeider, die door economische factoren
werkloos wordt.
Werklozensteun is maatschappelijk iets anders dan armenzorg. Door het arrest van dé Hoge Raad is echter vastgesteld, dat zolang de onderscheiding tussen steun en armenzorg niet ergens in de wet is belichaamd, ook de steun onder
armenzorg valt. Met deze consequentie, dat formeel tegen
het verhaal ingevolge de Armenwet geen bezwaar kan
worden aangevoerd.
Volkomen onderschrijven wij, hetgeen Prof. Mr. P.
Scholten in zijn annotatie op het arrest in het Weekblad
voor Gemeentebelangen 1940, pag. 60 schrijft: „Hier is ingrijpen van den wetgever noodzakelijk. Het is toch wel volkomen onwenselijk dat de arbeider die weer werk heeft gevonden, de genoten steun zal moeten teruggeven".
Inderdaad. En er is periculum in mora. Wat op zijn Hollands zeggen wil: Er is haast bij, Excellentie!

Ministers, om op korte tijd advies uit te brengen omtrent de
vraag, of en zo ja, welke extra-maatregelen in deze bijzondere tijdsomstandigheden getroffen zouden kunnen worden
ter verhoging van de veiligheid van schepen en hunne opvarenden, in verband met de heersende gevaren ter zee.
Voor zover wij de moeilijke materie vermogen te beoordelen
een zeer gedegen advies, waarvan wij met grote belangstelling kennis hebben genomen.
De Commissie stelt voorop, dat de bestaande voorschriften met betrekking tot de veiligheid ter zee, zoals deze zijn
neergelegd in de Schepenwet en nader uitgewerkt in het
Schepenbesluit, voor normale omstandigheden alleszins voldoende mogen worden geacht, terwijl haar bovendien is gebleken, dat ook de controle op de naleving van deze voorschriften op effectieve wijze geschiedt. De vele onvoorziene
gevaren, waaraan de schepelingen in de huidige omstandigheden blootstaan, maken evenwel afzonderlijke, dan wel uitgebreider voorzorgsmaatregelen noodzakelijk.
Met voldoening werd vastgesteld, dat een aantal rederijen
reeds maatregelen heeft getroffen of bezig is te treffen, welke
de gevaren voor de opvarenden, volgens hun inzicht, zoveel
mogelijk kunnen beperken, doch deze maatregelen zijn niet
uniform. Uniformiteit is echter wel zeer gewenst, opdat
wordt voorkomen, dat bij de opvarenden een gevoel van
onzekerheid ontstaat door het verschil van inzicht, dat door
maatregelen van ongelijke strekking aan de dag treedt. Bovendien acht de Commissie hetgeen thans geschiedt, nog niet
geheel afdoende.
De conclusie, waartoe de Commissie komt, is het advies
aan den Minister:
Ie. Een permanente Commissie in te stellen, waarin naast
ambtelijke instanties, zowel de reders als de opvarenden zijn
vertegenwoordigd, die op korte termijn ten aanzien van de
veiligheid ter zee kan bijeen komen en advies geven aan de
Regering of aan Regeringsinstanties. Hiertoe zou de huidige Commissie! al dan niet aangevuld, kunnen worden gehandhaafd.
In spoedgevallen zou een kern dezer Commissie onmiddellijk kunnen bijeen komen,
2e. De nodige maatregelen te nemen, waardoor de Regering zich de bevoegdheid verschaft een tijdelijk uitvaarverbod uit te vaardigen, indien de omstandigheden daartoe
aanleiding zouden geven.
In het 2e onderdeel van haar advies heeft de Commissie
dan een groot aantal maatregelen, welke op grond van de
huidige ervaring met betrekking tot de gevaren ter zee in
het belang van de veiligheid getroffen zouden kunnen worden, onder het oog gezien. Zij heeft deze maatregelen weer
in twee afdelingen ondergebracht, n.l. Afdeling 1: Maatregelen binnenboord en Afdeling 2: Maatregelen buitenboord.
Het zou te ver voeren om al deze maatregelen in ons
orgaan te bespreken. De verleiding daartoe moeten wij om
der plaatsruimte wille weerstaan. In het belang onzer kamaraden ter zee hopen wij, dat de Regering de voorgestelde
maatregelen -- waarvan verschillende in de vorm van concept-besluit of maatregel zijn gegoten - - in ernstige overweging zal willen nemen.

EEN LEZENSWAARD RAPPORT.
Bij missive van Z.E. den Minister van Waterstaat van
8 December 1939 afd. Vervoer- en Mijnwezen is ingesteld
een Commissie van Advies inzake de veiligheid van de Zeescheepvaart. In de Commissie had o.m. zitting de heer P. de
Vries, Secretaris van de Vereniging van Gezagvoerders en
Stuurlieden ter Koopvaardij.
Reeds op 27 Januari 1940 heeft de Commissie haar rapport uitgebracht, daarmede gevolg gevend aan de wens des

HONGARIJE.
Voorschriften betreffende betaalde vacantie zijn vervat in
de wet op de arbeidsduur, de minimum-lonen en de betaalde
vacantie van 29 Juli 1937 en in een ter uitvoering daarvan
genomen besluit van den Minister van Handel en Nijverheid
van 27 Januari 1938.
Ingevolge de genoemde wet ontvangen in het algemeen
alle arbeiders na één jaar arbeid in eenzelfde onderneming
jaarlijks 6 dagen vacantie met behoud van ioon. Voor be-

VACANTIE MET BEHOUD VAN LOON.
(Vervolg).
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paalde categorieën van werknemers kunnen bij ministerieel
besluit langere verlofperioden worden vastgesteld, welke afhankelijk moeten zijn van de diensttijd van den betreffenden
arbeider en niet meer dan 24 dagen mogen omvatten.
Indien de werknemer op zich neemt, gedurende zijn vacantie tegen vergoeding arbeid te verrichten, verliest hij zijn
recht op het vacantiegeld.
Ingevolge het genoemde ministeriële besluit hebben de
handarbeiders, na vijf jaar bij eenzelfden patroon te hebben
gewerkt, recht op een jaarlijkse vacantie van 8 dagen. Voor
elke drie jaar, dat zij langer in dienst zijn geweest, vermeerdert zich de duur der vacantie met l dag tot een maximum
van 12 dagen. De handelsbedienden ontvangen na een
diensttijd van vijf jaar bij eenzelfden werkgever 12 dagen
vacantie met vermeerdering van l dag voor elke twee jaar
langer diensttijd tot een maximum van 18 dagen. De kantoorbedienden genieten na een diensttijd van drie jaar een verlof
van 12 dagen met vermeerdering van l dag voor elke twee
jaar. Na een diensttijd van vijftien of meer jaren bedraagt
de vacantie 24 dagen.
Bepalingen in individuele arbeidscontracten, welke in strijd
zijn met de wet of met ter uitvoering daarvan genomen
ministeriële besluiten, zijn nietig.
ROEMENIË.
Bepalingen betreffende betaalde vacantie bevat de wet op
het arbeidscontract van 28 Maart 1929.
De artikelen 49 en 50 van deze wet geven den arbeider,
die gedurende een tijd van één tot drie jaar in dezelfde onderneming werkzaam is geweest, recht op een jaarlijks verlof
van 7 dagen; na een diensttijd van drie tot vijf jaar ontvangt
de werknemer 10 en na een diensttijd van vijf tot tien jaar
14 dagen vacantie; na een langere diensttijd wordt zijn verlof voor elk jaar met l dag verhoogd, zonder dat de duur
van die vacantie de termijn van 30 dagen kan te boven gaan.
Bijzondere voorschriften ten aanzien van de hoofdarbeiders
in de handel en de industrie geeft artikel 89 der wet. Deze
werknemers gemeten na een diensttijd in eenzelfde onderneming van één tot drie jaar een jaarlijks verlof van 10 dagen,
na een diensttijd van drie tot vijf jaar 14 dagen en na een
diensttijd van vijf tot tien jaar 21 dagen; na een langere
diensttijd wordt hun vacantie voor elk jaar meer met l dag
verhoogd, eveneens met een maximum van 30 dagen.
De arbeider ontvangt over de periode van zijn verlof een
schadeloosstelling, gelijk aan het salaris, dat hij gemiddeld
in de laatste 3 maanden heeft verdiend.
Het recht op vacantie kan niet bij overeenkomst worden
beperkt of opgeheven.
Indien de werkgever het bovenbedoelde verlof niet geeft,
heeft de arbeider aanspraak op het dubbele van de som, die
de patroon hem zou hebben moeten betalen over de tijd van
de vacantie.
De werknemer, die gedurende zijn verlof in dienst treedt
bij een andere onderneming, verliest zijn recht op vacantie
en moet aan den werkgever het bedrag, dat hij over de tijd
van zijn verlof heeft ontvangen, teruggeven, terwijl hij ook
het volgend jaar geen recht heeft op vacantie.
GRIEKENLAND.
Regelen omtrent betaalde vacantie zijn opgenomen in een
decreet van 8 April 1932, houdende codificatie van de bepalingen der wetten op de arbeidsduur in handels- en andere
ondernemingen.
Ingevolge artikel 19 van dit decreet ontvangen de handelsen kantoorbedienden in zaken, welke minstens 2 werknemers
hebben en gelegen zijn in steden met meer dan 10.000 inwoners, na een diensttijd van één jaar een betaalde vacantie
van 15 dagen. Bij decreet kan deze bepaling worden uitgebreid tot de handelsbedienden in de overige steden.
De werkgever, die weigert de vacantie te geven, kan door
den werknemer worden beschouwd als het arbeidscontract

zonder opzegging te hebben verbroken, en hij moet dezen
het dubbele uitkeren van de schadevergoeding, die hij hem
in dat geval verschuldigd zou zijn.
ITALIË.
Bepalingen aangaande betaalde vacantie geeft het Koninklijk besluit op het arbeidscontract van hoofdarbeiders
van 13 November 1924.
Ingevolge artikel 7 van dit besluit heeft een hoofdarbeider
recht op een jaarlijks betaald verlof van 10 dagen na een
diensttijd van vijf jaar of korter, van 15 dagen na een diensttijd van vijf tot vijftien jaar, van 20 dagen na een diensttijd
van vijftien tot vijf en twintig jaar en van 30 dagen na een
diensttijd van langer dan vijf en twintig jaar.
Van deze regeling kan slechts worden afgeweken door bedingen, welke voor den arbeider gunstiger zijn (artikel 17,
eerste lid).
SPANJE.
Voorschriften aangaande betaalde vacantïe zijn opgenomen in de wet op het arbeidscontract van 21 Nov. 1931.
Ingevolge artikel 56 van deze wet heeft de werknemer na
een diensttijd van één jaar recht op een verlof van 7 dagen
met behoud van loon.
Indien de arbeider gedurende zijn vacantie voor zichzelf
of voor anderen werkzaamheden verricht, welke in strijd zijn
met het doel van die vacantie, verliest hij zijn recht op vergoeding.
Onderschrift
Zodra het rapport van de Hoge Raad van Arbeid inzake het voorontwerp „Vacantie met behoud van loon" is verschenen, komen wij nader
op deze materie terug.

MALIEBAAN 41.
In de statige Utrechtse allee, die Maliebaan heet, is op
nummer 41 een fraai gebouw verrezen, het bondsgebouw
van de Centrale Bond van Werkmeesters, Opzichthouders
en Technici. Op Zaterdag 23 Maart is het officieel in gebruik
gesteld.
Een groot aantal genodigden was om half vier aanwezig,
toen de bondsvoorzitter, collega Jeronimus, de aanwezigen,
waaronder de burgemeester van Utrecht en verschillende
leden van het Gemeentebestuur, een vertegenwoordiging van
de Hoge Raad van Arbeid en vertegenwoordigers van de
overgrote meerderheid van onze bonden, welkom heette.
Zowel collega Jeronimus als de heer Burgemeester memoreerden, hoe innig het lot van onze bond met Utrecht was
verweven, hoe hij daar is gesticht, een handjevol. Hoe hij
groeide. Tot de bond werd wat hij nu is, een innerlijk
krachtige bond, met 4300 leden, wiens werkzaamheden zodanige omvang kregen, dat het oude bondshuis te klein
werd. Als gevolg waarvan nu door samenwerking met den
bekwamen Utrechtsen architect den heer Queré en een bekwame staf van medewerkers een gebouw is ontstaan, dat
schoonheid en sierlijkheid paart aan ruimte en licht. Een
huis onze bond waardig, waar het goed zal zijn om te werken.
Tijdens en na de officiële plechtigheid zijn vele goede
en vriendelijke woorden gezegd en geschenken aangeboden.
Uit alle delen des lands, uit de kringen van hoofdarbeiders,
ambtenaren, handarbeiders en de topleiding van onze Centrale getuigden kopstukken der beweging van de waardering
voor de bondsarbeid, de plaats, die de „bond van Jeronimus"
inneemt in onze mooie N.V.C.
Een getuigenis van kameraadschap was de opkomst van
zovelen, ondanks het feit, dat de officiële ingebruikstelling
was gesteld op de Paaszaterdag. Een getuigenis, die verblijdt. Wie de representanten van onze bonden daar heeft
gezien, vereend in één innerlijke blijdschap, dat een onderdeel van onze beweging dit kon tot stand brengen, is op-

DE NEDERLANDSE VAKCENTRALE
nieuw versterkt in z'n vertrouwen in onze beweging. Waarvan kameraadschap het cement is, om te binden, van hoog
tot laag.
Het gebouw Maliebaan 41 staat daar als een symbool
van de innerlijke kracht van onze werkmeestersbond. Een
symbool ook van de groeiende kracht van onze beweging,
waarvan de bond deel uitmaakt.

HET G. O. EN HET N. O. G.
In „Het Schoolblad" treffen wij een artikelenreeks aan
over het georganiseerd overleg. Daarin wordt uiteengezet
waarom het N. O. G. zich niet bij de C. N. O. P. kan aansluiten. Uit de samenstelling van onze C. N. O. P. zou volgens den schrijver blijken, dat het N. O. G. daarin niet thuis
behoort.
De schrijver acht verbetering van het bestaande overleg
in onderwijzerszaken alleen de weg om de onderwijzers die
zeggenschap te verzekeren, waarop zij, gezien hun maatschappelijke positie en hun aantal, recht hebben.
Dit wordt aldus gemotiveerd: „Duidelijk blijkt uit de
samenstelling van deze beroepsfederatie wel, dat ook daar
weinig weerklank gevonden zal worden voor de speciale
onderwijzerseis: Het onrecht in 1920 hun aangedaan moet
te niet worden gedaan!
Deze «rvaring is niet alleen gegrond op feiten in het verre
verleden, maar wel degelijk ook op die van betrekkelijk
recente datum. We behoeven daarvoor slechts te herinneren
aan de korte duur van het lidmaatschap der Ver. voor het
Nijverheidsonderwijs van deze beroepsfederatie, om de overtuiging bij te brengen, dat sinds 1920 de mentaliteit ten opzichte van de onderwijzers in de C. N. O. P. geenszins is
veranderd."
Dit laatste argument is niet juist, zoals het N. O. G. heel
goed kan weten. De oorzaak van de afscheiding was niet
gelegen in de mentaliteit van de C. N. O. P., maar in binnenlandse oorlogen in de Nijverheidsorganisatie.
Evenmin zijn wij het eens met het verdere betoog: „Waar
het voor ons vaststaat, dat onze stem via welke beroepsfederatie dan ook — minder krachtig tot de Regering zal
doorklinken dan dit nu door middel van het G. O. in onderwijzerszaken het geval is, daar zou het onverantwoordelijk
zijn, zo we ons de financiële offers getroosten, die aan de
toetreding tot de Centrale van Perdok of de C. N. O. P.
verbonden zijn."
Inderdaad; aansluiting bij de C. N. O. P. kost geld. Maar
wij geloven niet, dat de C. N. O.P. voor rechtvaardige verlangens van aangesloten organisaties doof zou zijn. Wat niet
wil zeggen, dat alle verlangens rechtvaardig zijn. Maar als
men eens met ons om de conferentietafel kwam zitten? Zou
dit voor de ambtenarenbeweging, ook voor de leden van het
N. O. G., niet beter zijn dan altijd teruggrijpen naar het
verleden?
SALARIËRING GEMEENTEPERSONEEL.
Vergadering vier centrales,
Bestuurders van de vier centrales van bonden van overheidspersoneel, vertegenwoordigd in het Centraal Georganiseerd Overleg der samenwerkende gemeenten, kwamen
Woensdag 13 Maart j.l. in vergadering bijeen. Onderwerp
van bespreking vormde de salarispositie van het gemeentepersoneel in verband met de toenemende stijging van kosten
van levensonderhoud.
Over het tot heden nog steeds uitblijven van een resultaat
van de beraadslagingen in het rijks georganiseerd overleg
met betrekking tot hetzelfde vraagstuk, het rijkspersoneel en
de onderwijzers betreffende, bleek grote teleurstelling te be»
staan. Algemeen kwam tot uiting, dat door deze gang van
zaken een vruchtbaar overleg over maatregelen voor het
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gemeentepersoneel overeenkomstig die, welke gewenst moeten
worden geacht voor rijkspersoneel en onderwijzers, wordt
belemmerd.
De vergadering sprak de stellige verwachting uit, dat door
een thans vlot verloop van het rijks georganiseerd overleg
ook op korte termijn voor het gemeentepersoneel maatregelen
zullen kunnen worden beraamd, welke een bevredigende
tegemoetkoming aan dat personeel, in verband met de toenemende duurte, zullen inhouden. De hierover door de vertegenwoordigers der centrales gevoerde besprekingen worden
in een dezer dagen te houden vervolg-vergadering voortgezet.
's-Gravenhage, 16 Maart 1940.
VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN DE
SOCIALE VERZEKERING.
Op 29 Februari is in Pulchri Studio te 's Gravenhage door
de kring van directeuren en administrateurs van bedrijfsverenigingen een bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van het
tienjarige bestaan van de Ziektewet.
Mr. H. W. Groeneveld, hoofd van de afdeling arbeidersverzekering van het departement van Sociale Zaken, heeft
op deze bijeenkomst een herdenkingsrede gehouden over
verleden, heden en toekomst van de sociale verzekering.
Spr. zeide onder sociale verzekering te verstaan het geheel
van overheidsmaatregelen, welke er op zijn gericht om ten
bate van de groepen van onze samenleving, welke voor het
levensonderhoud van zich en hun gezin zijn aangewezen op
de opbrengst van hun arbeidskracht, voorzieningen te treffen, voor het geval deze arbeidskracht niet kan worden aangewend en derhalve met haar geen opbrengst kan worden
verworven, hetzij als gevolg van aantasting van de arbeidskracht (door ziekte, ongeval, invaliditeit), hetzij door maatschappelijke oorzaken (werkloosheid).
Deze voorzieningen bedoelen de betrokkenen een inkomen
te verzekeren, dat niet wordt ontvangen als een gunst, maar
als een recht.
In de loop van de jaren zijn van rond 1900 tot rond 1930
in ons land een aantal sociale verzekeringen tot stand gekomen, waarvan de Ongevallenverzekering, de Ziekteverzekering en de Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering een
verplicht karakter hebben, en de vrijwillige Ouderdomsverzekering en de werkloosheidsverzekering een vrijwillig.
Met betrekking tot de organisatie van de verplichte sociale
verzekering heeft steeds geen of slechts geringe geneigdheid
bij de volksvertegenwoordiging, zowel als daarbuiten, bestaan voor een monopoliestelling van enig uitvoeringsorgaan.
De verplichte sociale verzekering is opgezet als een arbeidersverzekering, de geldende verplichte verzekering is principieel beperkt tot degenen, die in loondienst van anderen
werkzaam zijn.
Deze opzet van de verzekering als arbeiders-verzekering
heeft geleid tot belangrijke consequenties voor de opbouw
van de verzekering.
De Nederlandse ziekteverzekering onderscheidt zich in het
bijzonder van de Duitse hierin, dat de verzekering uitsluitend
is een ziekengeldverzekering. De verzekering geeft dus geen
aanspraak op geneeskundige behandeling bij ziekte. Dit
houdt verband met de ontwikkeling van het ziekenfondswezen in ons land, waarbij ongeveer de helft van onze bevolking, arbeiders en niet-arbeiders, is aangesloten. Deze
beperking van de verzekering heeft het mogelijk gemaakt
haar te stellen als een collectieve verzekering. Verzekerd zijn
dus niet de individuele loonarbeiders, maar in een greep alle
loonarbeiders, werkzaam in dienst van eenzelfde onderneming.
Na een opsomming van de bestaande sociale verzekeringswetten, concludeerde spr., dat men zonder gevaar voor gegronde tegenspraak kan stellen, dat de bestaande maatschappij in deze verzekeringswetgeving een zeer te waarderen bezit heeft.

24

DE NEDERLANDSE VAKCENTRALE

Praktisch is op het ogenblik onze arbeidersklasse wettelijk
verzekerd tegen geldelijke gevolgen van ongeval en van
ziekte. En de voorziening, welke wordt genoten krachtens
die verzekering, schijnt en in absolute zin en in relatieve zin
bij vergelijking met hetgeen buitenlandse voorzieningen
geven, zeer bevredigend.
In 1937 werd ingevolge de Ongevallenwet schadeloosstelling toegekend ter zake van 160.000 ongevallen, die in dat
jaar hadden plaats gehad.
In totaal werd over 1937 een bedrag van 13.8 millioen
gulden betaald aan schadeloosstellingen.
Voor de Ziekteverzekering werd over 1937 in 370.000 gevallen wegens ziekte ziekengeld uitgekeerd tot een totaal
bedrag van 12.700.000 gulden.
Ingevolge de Invaliditeitswet werd over 1937 een bedrag
van 33.5 millioen gulden uitbetaald aan invaliditeitsrenten,
ouderdomsrenten en weduwen- en wezenrenten.
Dit maatschappelijk goed is kunnen worden verkregen
zonder al te zware lasten voor het bedrijfsleven. Uitgedrukt
in percenten van het loon, bedraagt de premie voor de verplichte Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering 2.5 pet. en
de premie voor de verplichte Ziekteverzekering 1.5 pet. Voor
de Ongevallenverzekering is een gemiddelde premie minder
gemakkelijk aan te geven.
Het is in elk geval niet gebleken, dat ons bedrijfsleven
door de last der sociale verzekering in de concurrentiestrijd met het buitenland achter zou zijn komen te staan.
Al kan dus voor het heden voldoening worden uitgesproken
over hetgeen in ons vaderland op het gebied van de sociale
verzekering bestaat, zo kan niettemin niet worden gezegd,
dat het bestaande in elk opzicht bevredigt.
De toekomst besprekend, uitte spr. zijn volstrekt geloof,
dat de sociale verzekeringen die toekomst met vertrouwen
zullen kunnen tegemoet gaan.
In de laatste tijd breken zich opvattingen baan, volgens
welke er een rechtsgrond bestaat voor het treffen van sociale
voorzieningen ten aanzien van maatschappelijk zwakkeren in
het algemeen, ongeacht derhalve of het geldt loonarbeiders
dan wel zelfstandigen.
Ook in ander opzicht is de wijziging in de opvatting omtrent de rechtsgrond van de sociale verzekering van belang
voor de ontwikkeling van die verzekering.
De ervaring met de destijds ingevoerde Vrijwillige Ouderdoms Verzekering heeft al spoedig aangetoond, dat langs
deze weg een goede oplossing van het vraagstuk van de
ouderdomsvoorziening van de niet-loonarbeiders niet valt te
verkrijgen.
Een en ander heeft er toe geleid, dat er thans in ons land
een 100.000-tal 65-jarigen en ouderen zijn, die niet in het
genot verkeren van een ouderdomsrente of een daarmede
overeenkomende periodieke uitkering, hoewel zij aan zodanige
rente behoefte hebben. Deze aangelegenheid heeft in en
buiten de Staten-Generaal veel aandacht.
Intussen wordt de oplossing van het ouderdomsvraagstuk
ernstig bemoeilijkt door de omstandigheid, dat naar valt te
voorzien, het rijksbudget voor de volgende jaren extra zal
worden belast met een bedrag van tientallen millioenen voor
de gezondmaking van de financiën van de geldende Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering.
Tenslotte behandelde mr. Groeneveld het vraagstuk, hoe
zoveel mogelijk eenheid te brengen in de onderscheidene
takken van onze sociale verzekering. Spr. betoogde, dat iedere
verzekeringswet een eigen regeling heeft omtrent de kring
van de verzekerden en de wijze van uitvoering, maar dat de
ontwikkeling van onze verzekeringswetgeving doet zien dat
de koers op het bereiken van die eenheid is ingesteld.
Zo zal naar de mening van spreker de bedrijfsvereniging
het aangewezen instituut zijn voor de uitvoering van de
Kinderbijslagwet en de wettelijke Werkloosheidsverzekering.
Met deze toekomstvoorspelling besloot spreker zijn belangrijke en goed gedocumenteerde rede.

BOEKBESPREKING.
50 jaar Arbeidsinspectie 1890—1940.
„Een greep uit het vele"
Onder deze titel verscheen bij J. B. Wolters' uitgeversmaatschappij te Groningen het Gedenkboek ter herinnering
aan het vijftigjarig bestaan der Arbeidsinspectie. De minister van Sociale Zaken schreef daarin een voorwoord, waarin Z.Ex. er op wijst, dat aan de Arbeidsinspectie in de loop
der jaren een voorname traditie eigen is geworden. In het
sociale leven staat de Arbeidsinspectie boven de partijen.
Haar onpartijdigheid kwam nooit in opspraak. Zij is onafhankelijk.
Schoon getuigenis voor deze tak van staatsdienst. Van de
veelzijdige taak, welke de Arbeidsinspectie in ons staatsbestel heeft te vervullen, getuigen de bijdragen, welke door
den Directeur-Generaal van de Arbeid, Dr. Ir. A. H. W.
Hacke, met een kort woord worden ingeleid. Ieder, die in
de vakbeweging arbeidt, zal er iets van zijn gading in vinden. Verschillende foto's verluchten het werk, dat wij in de
aandacht van onze bestuurders aanbevelen.
BESTUURDERSBOND AMERSFOORT.
Op Woensdag 13 Maart j.l. hield onze Bestuurdersbond
een extra ontspanningsavond voor leden, huisgenoten en
introducé's.
Op die avond hield de zo bekende ethnoloog, de Heer Lode
van Gent uit Utrecht, een zeer boeiende lezing over het onderwerp: „Met de camera naar de binnenlanden van IndoChina", opgeluisterd en toegelicht met prachtige gekleurde
lichtbeelden en Inlandse muziek.
Op zijn bekende boeiende, vaak humoristische wijze reisde
hij met ons door dat sprookjesland, met zijn onschatbare rijkdommen aan natuur, kunstschatten, oudheden enz. en bracht
ons op de hoogte met de zeden en gewoonten van de diverse
aldaar wonende volksgroepen.
Dat de aangename spreker dadelijk zijn hoorders wist te
boeien en luid applaus oogstte, behoeft geen betoog.
VROUWEN VREDESGANG.
Wederom zal dit jaar op 18 Mei de Vrouwen Vredesgang
worden gehouden. Het Gemeentebestuur van Amsterdam
heeft toestemming hiertoe verleend.
Het Centraal Comité Vrouwen Vredesgang vormt een
volkomen zelfstandige stichting, met het doel jaarlijks op
\ 8 Mei een betoging te organiseren, genaamd Vrouwen
Vredesgang, die uiting wil geven aan de vredeswil der
Nederlandse vrouwen. Deze Vrouwen Vredesgang mag
nooit dienstbaar gemaakt worden aan een bepaalde actie of
vereniging (art. 2 der statuten).
Alle vrouwen, zonder onderscheid van godsdienstige overtuiging of politieke gezindheid, kunnen er aan deelnemen.
De oproep voor de zevende Vrouwen Vredesgang luidt
als volgt:
,,Over de gehele wereld gaat de roep om vrede, uit
afschuw en vrees voor de oorlog. De bedoeling van de
Vredesgang der Vrouwen in 1940 is deze roep, deze bede
om vrede te versterken. Maar dit niet alleen. Deze innige
wens, die in alle harten woont, vindt immers té zeer zijn
grond in het negatieve, n.l. in afschuw voor de oorlog. De
Vrouwen Vredesgang heeft, nu het oorlogsgeweld rondom
ons woedt, meer dan ooit ten doel de vrouwen zich te laten
bezinnen op het begrip ,,vrede", waarmee bedoeld wordt
de opbouw van een internationale rechtsorde, een internationale gemeenschap op de basis van gerechtigheid en
liefde.
Met dit doel voor ogen kunnen wij ook dit jaar onze
Vredesgang houden. Ons land is er tot dusver voor gespaard
gebleven in de oorlog te worden betrokken. Dit legt aan de
vrouwen van Nederland de taak op, mede te helpen aan
opbouwend vredeswerk."

