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PRIJSSTIJGING EN LOONVORMING.
II.
Is prijsstabilisatie mogelijk?
Wij antwoorden: Ja!
Verdeling van de kosten voor levensonderhoud.
De kosten voor levensonderhoud van een arbeidersgezin
RADIOREDE.
kunnen wij verdelen in:
Op Zaterdag 4 Mei a.s. zal in zendtijd van de H.I.R.O.
1. Uitgaven voor huur, belasting, gas, water, electriciteit,
over de golflengten 415 en 1875 M. een rede worden uitfondsen, schoolgelden, contributies, etc. Deze groep vormt
gesproken door
de z.g. vaste lasten. Iets minder dan de helft van het arCollega A. VERMEULEN
beidsloon wordt aan deze kosten besteed.
over het onderwerp:
2. Uitgaven voor eerste levensbehoeften, welke in ons land
worden geproduceerd. Tot deze groep behoren: brood,
„PRIJSSTIJGING EN LOONVORMING".
boter, vetten, aardappelen, erwten, bonen, vlees, groenten,
De uitzending vindt plaats van 4.45 tot 5 uur n.m.
suiker, textiel en schoenen. Naar onze schatting wordt
"Waar het hier hét vraagstuk van de dag betreft, is een
hiervoor ongeveer 30% van het arbeidsloon besteed.
nadere opwekking tot luisteren overbodig. Wij vertrouwen
3. Uitgaven voor verbruiksartikelen, welke voor een groot
er dan ook op, dat niemand deze lezing zal willen verzuimen.
gedeelte afhankelijk zijn van de prijzen van geïmporteerde
grondstoffen. Voor deze verbruiksartikelen wordt ongeveer 20% van het arbeidsloon besteed.
PERSBERICHT.
Wij maken deze onderscheiding in de verschillende kosDe Bestuursraad van de Nederlandse Vakcentrale hield
ten, om op grond daarvan de prijsstabilisatie te behandelen.
Zaterdag j.l. een vergadering in Hotel Noord-Brabant te
Hoe kan prijsstabilisatie worden verkregen?
Utrecht.
Voor groep l, de z.g. vaste lasten.
Na de behandeling van enige interne aangelegenheden
Wanneer
het de Regering werkelijk ernst is, de prijzen te
werd door één der Bestuurders een inleiding gehouden over
stabiliseren,
dan
zal zij in de eerste plaats maatregelen moeten
het vraagstuk van de Prijsstijging en Loonvorming.
De vergadering, welke zeer druk bezocht was, stelde zich treffen om prijsstijging voor deze groep tegen te gaan. Tot
nu toe heeft de; Regering hiervoor geen hand uitgestoken. Zij
eenparig achter de conclusies van het Dagelijks Bestuur,
zal
moeten beginnen met een verbod voor huuropdrijving. En
welke hierop neerkomen, dat gestreefd moet worden naar
dit
zal
heel spoedig moeten gebeuren, want ons is bekend, dat
prijsstabilisatie met aanpassing van de lonen aan het huidige
bijv. in Haarlem reeds voor 2000 woningen een huurverhoging
kostenpeil binnen zekere grenzen. Geschiedt dit niet, dan
van 10% wordt gevraagd. Voorzover er nieuwe woningen
zal bij verdergaande prijsstijging corresponderende loonsworden gebouwd, waarvan de kostprijs aanzienlijk hoger is
verhoging moeten worden bepleit.
dan vóór de oorlog, zal de Regering rechtstreeks moeten inTenslotte werd besloten, dat aan het einde van de maand
grijpen door het geven van toeslagen op de uit het buitenland
Mei de Nederlandse Vakcentrale een duurtecongres zal
aangevoerde
grondstoffen.
houden, waarin het standpunt van de Ned. Vakcentrale t.a.v.
De stabilisatie van de kosten voor gas, water, electriciteit
de prijsstijging en loonvorming onder de leden der aangeen schoolgelden heeft de Regering in eigen hand, door af te
sloten organisaties zal worden uitgedragen.
kondigen, dat de tarieven van de overheidsbedrijven niet ver* **
hoogd mogen worden.
Ter uitvoering van bovenvermeld besluit van de BestuursDe overige posten: fondsen, contributies, etc. zullen bij een
raad, stelde het Dagelijks Bestuur als datum voor het te
algemene
prijsstabilisatie naar onze mening vanzelf binnen
houden congres vast Zaterdag 25 Mei 1940 en — behoudens
bestaande grenzen gehandhaafd kunnen worden.
toestemming van de militaire en burgerlijke autoriteiten —
als congresplaats de gemeente Amsterdam.
Voor groep 2, de z.g. eerste levensbehoeften.
Omtrent de organisatie van het congres zullen de aanIeder onzer weet, dat de Regering de laatste jaren de prijgesloten bonden binnenkort uitvoerige mededelingen ont- zen van landbouwproducten gestabiliseerd heeft, door uit het
vangen.
landbouwcrisisfonds toeslagen te geven aan de landbouwers.
Wij wekken echter reeds thans op bovengenoemde datum
Hier is dus het toeslagstelsel voor vetten, groenten, granen,
te reserveren.
erwten, bonen en vlees reeds in praktijk gebracht. Alleen zal
de Regering hier meer consequent moeten zijn en niet aan de
Allen op naar het congres van de
landbouw duurtetoeslagen moeten geven, welke op de verN.V.C, op 25 Mei 1940 te Amsterdam!
bruikers worden verhaald. Wij constateren ook hier weer:
VóóR de loonaanpassing.TEGEN de spiraaltheorie tweeslachtigheid. De ene groep krijgt een duurtetoeslag, welke
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op andere groepen verhaald wordt, welke groepen geen loonsverhoging ontvangen. En dan nog te bedenken, dat door het
huidige regeringssysteem van toeslagen de grote landbouwers
het meest bevoordeeld worden.
Voor de huidige regeringspolitiek ten opzichte van suiker,
koffie en thee kunnen wij geen goed woord over hebben. Hier
gaat men de indirecte belastingen opvoeren, een systeem,
waarvan natuurlijk de minst-draagkrachtigen, dus de arbeiders, de dupe worden. Hier veroorzaakt de Regering zelf een
prijsstijging. Waar blijft hier het rechtvaardigheidsbeginsel:
betalen naar draagkracht?
Voor schoenen en textielgoederen zou de prijsopdrijvingswet van invloed kunnen zijn, ware het niet, dat reeds in de
eerste oorlogsmaanden gebleken is, dat die wet ten aanzien
van de genoemde artikelen weinig houvast biedt.
Mocht tenslotte voor deze groep artikelen een prijsstijging
onvermijdelijk zijn, dan zal de overheid ook voor de duurdere
grondstoffen toeslagen moeten geven.
Voor groep 3, verbruiksartikelen, afhankelijk van importprijzen.
Het behoeft wel geen betoog, dat de Regering een prijsstijging van buitenlandse goederen niet kan tegengaan. Maar
wel kan de Regering prijsstabilisatie van importgoederen verkrijgen, door toeslagen aan de bron te geven, m.a.w. bij de
import.
Samenvatting.
Wanneer wij nu samenvattend onze denkbeelden vergelijken met de huidige regeringspolitiek, dan is het duidelijk, dat
om prijsstabilisatie te verkrijgen de Regering van koers zal
moeten veranderen t.a.v. het toeslagstelsel en dat zij in de
tweede plaats het heffen van indirecte belastingen achterwege
zal moeten laten, resp. ongedaan moet maken. Alleen op die
wijze zal naar onze mening bereikt kunnen worden, dat de
minst-draagkrachtigen niet het zwaarst worden belast.
Instellingen voor het uitvoeren van het toeslagstelsel.
De instellingen voor het uitvoeren van het toeslagstelsel zijn
reeds ter beschikking van de Regering, met name genoemd de
A.N.I.C., het landbouwcrisisfonds en de rijksbureaux voor
grondstoffendistributie. Maar wanneer bij de uitvoering van
het toeslagsysteem het werknemerselement en het verbruikerselement tot hun recht willen komen, zal aan de werknemersvertegenwoordiging een behoorlijke plaats in deze instanties
moeten worden toegewezen.
De schaarste.
In het hiervoren behandelde hebben wij de invloed van de
schaarste bewust buiten beschouwing gelaten, omdat door het
optreden daarvan storingen kunnen ontstaan, waarin het toeslagstelsel niet voorziet. Tegenover schaarste helpt alleen
distributie, want wordt distributie niet toegepast, dan zal er
een zodanige prijsstijging kunnen ontstaan, dat de artikelen
buiten het bereik van de koopkracht van de werknemers
vallen.
Wie moeten de kosten van het toeslagstelsel betalen?
Het behoeft wel geen betoog, dat de kosten van het toeslagstelsel en de kosten van de defensie van het Nederlandse
volk grote offers zullen eisen.
Maar wij willen hierbij direct ons principe uitspreken: een
ieder betale naar draagkracht!
En zo gezien is het duidelijk, dat naar onze mening de kosten van het toeslagstelsel, alsmede de noodzakelijke renten
en aflossingen van de oorlogsleningen, gedekt dienen te worden door directe belastingen, door hogere heffingen op winsten en dividenden en door opvoering van de oorlogswinstbelasting. Men hale het geld, waar het is! Er zijn in Nederland
67391 ingezetenen met een hoger inkomen dan ƒ 5000.— per
jaar en er zijn 53565 ingezetenen met een vermogen van meer
dan 50.000 gulden. Daar moet het geld in de eerste plaats
vandaan komen. En verder zal dan de kleine man zijn portie
naar draagkracht hebben te betalen in een verhoging van zijn
inkomstenbelasting. De allerkleinste man, die buiten inkom-

stenbelasting valt, zal er buiten dienen te blijven, want hij
leeft reeds aan de rand van de afgrond.
Conclusies.
Prijsstabilisatie kan dus inderdaad verkregen worden. En
bovendien kan daarbij worden bereikt, dat de „oorlogskosten"
naar draagkracht worden opgebracht. Geen enkele groep zal
zich dan ten koste van de andere kunnen verrijken. Daarom
hebben wij in ons eerste artikel de zaken scherp gesteld: prijsstabilisatie en aanpassing van de lonen aan het huidige
kostenpeil, of verdere prijsstijging met corresponderende
loonsverhoging. Wij herhalen: Regering weest consequent!
(Wordt vervolgd).

WIJZIGING ZIEKTEWET.
Het Bestuur van de N.V.C, richtte zich onder dagtekening
van 4 April '40 met onderstaand adres tot de 2e Kamer der
Staten-Generaal:
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
te 's-Gravenhage.
„Geeft met verschuldigde eerbied te kennen:
Het Bestuur van de Nederlandse Vakcentrale, secretariaat
gevestigd te Amsterdam, Jan Luijkenstraat 42,
dat het Bestuur voornoemd heeft kennis genomen van de
Koninklijke Boodschap d.d. 19 Maart 1940 betreffende
„Wijziging der Ziektewet", gedrukte stukken zitting 19391940, No. 299 en van de daarbij gevoegde „Memorie van
toelichting";
dat met verschillende der voorgestelde wijzigingen kan
worden ingestemd, doch dat tegen enkele andere der voorgestelde wijzigingen in de kring der betrokkenen ernstige
bezwaren rijzen;
dat deze bezwaren nader zijn ontwikkeld in de bij dit
adres gevoegde „Memorie van Toelichting",
Redenen waarom het Bestuur van de Nederlandse Vakcentrale, hiervoren genoemd, Uwe Kamer eerbiedig verzoekt
bij de schriftelijke behandeling en mondelinge gedachtenwisseling ter zake, wel met de ingebrachte bezwaren rekening te willen houden.
Met verschuldigde hoogachting,
Het Bestuur van de
Nederlandse Vakcentrale,
H. M. ROOS, Voorzitter.
H. B. BERGHUIJS, Secretaris."
„Memorie van Toelichting
behorende bij het adres van de Nederlandse Vakcentrale
d.d. 4 April 1940.
ONTWERP VAN WET
no. 2.

Artikel III.
De voorgestelde wijziging betreft een geheel andere structuur van artikel 89 der Ziektewet.
Het bestaande artikel 89 bepaalt, dat een Bedrijfsvereniging kan worden opgericht door een of meer algemeen
erkende centrale organisaties of daarbij aangesloten verenigingen van werkgevers en een of meer algemeen erkende
vakcentralen of daarbij aangesloten verenigingen van arbeiders, indien zij voldoet aan nader te noemen eisen.
Dat in de voorgestelde nieuwe redactie de oprichting van
bedrijfsverenigingen door afzonderlijke verenigingen niet
meer mogelijk is, kan worden aanvaard, wijl de ontwikkeling
van het bedrijfs- en vakverenigingsleven heeft geleid tot de
oprichting van centrale organisaties van werkgevers en
werknemers, welke, voor de gemeenschappelijke belangen
aan alle groepen gemeen, als representante naar buiten optreden.
Echter, in de voorgestelde wijziging van artikel 89 wordt
de oprichting wel zeer sterk gebonden, door te bepalen:
„Als bedrijfsvereniging kan worden erkend een vereniging opgericht door ten minste fu>ee algemeen
„erkende centrale organisaties van werkgevers en ten
„minste twee centrale organisaties van arbeiders".
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Het criterium „twee werkgevers- en twee werknemersvakcentralen" is van dien aard, dat de oprichting ten zeerste
wordt bemoeilijkt en belemmerd.
Wie enigszins bekend is met de verhoudingen in het bedrijfs- en vakverenigingsleven, weet, dat het stellen van deze
eis aan de sterksten de macht in handen geeft om de oprichting van een bedrijfsvereniging te bevorderen, dan wel te
beletten.
Dat mag en kan nimmer richtsnoer zijn voor den wetgever, integendeel, verwacht mag worden, dat ook de minder
krachtigen, die overigens hun taak op correcte wijze vervullen, geen vrijwel onoverkomelijke beletselen in de weg
worden gelegd.
Een meer zuivere toestand, aanpassende bij wat in het
bedrijfs- en vakverenigingsleven is gegroeid, zou zijn, dat
werd bepaald, dat de oprichting van bedrijfsverenigingen
mogelijk zal zijn door ten minste één centrale organisatie van
werkgevers en door ten minste één vakcentrale van arbeiders.
Het Bestuur van de Nederlandse Vakcentrale verzoekt
mitsdien Uw Kamer dringend het voorgestelde Artikel III
zodanig te willen wijzigen, dat de oprichting van bedrijfsverenigingen kan geschieden door ten minste één centrale
organisatie van werkgevers en door ten minste één vakcentrale van arbeiders.
Artikel III punt 6.
Krachtens het voorgestelde zal over het al of niet erkennen van een verzoek om als bedrijfsvereniging te worden
erkend, advies worden ingewonnen van de algemeen erkende
centrale organisaties van •werkgevers en arbeiders.
Dat wil dus zeggen: „bij belanghebbenden".
Zonder te twijfelen aan de goede trouw van de besturen
der hier genoemde organisaties, dient toch te worden vastgesteld, dat een dergelijk advies niet omgeven is met de
waarborgen van strikte onpartijdigheid.
Het zou, naar dezerzijdse mening, juister zijn wanneer
advies werd verzocht aan een onpartijdige commissie, benoemd door den Minister van Sociale Zaken.
Beleefd wordt verzocht een wijziging als hiervoren aangegeven, wel in overweging te willen nemen.
Artikel VI.
In dit artikel wordt voorgesteld, dat reeds bestaande bedrijfsverenigingen, na de in werkingtreding van de voorgestelde wijzigingen, opnieuw erkenning zullen behoeven van
den Minister van Sociale Zaken.
Wanneer onverhoopt door Uw Kamer geen rekening zou
worden gehouden met onze bezwaren, ontwikkeld tegen de
redactie van Artikel III, strekkende tot wijziging van artikel 89 der Ziektewet, dan kan met grote zekerheid worden
vastgesteld, dat verschillende bedrijfsverenigingen aan het
einde van de, in artikel VI genoemde termijn, zullen ophouden te bestaan.
Wat dus in het bedrijfsleven zelf is gegroeid ten aanzien
van de richtige uitvoering van dit onderdeel der sociale wetgeving, wordt mitsdien volkomen vernietigd.
Het is een eis van billijkheid, maar zeer zeker ook een eis
van rechtvaardigheid, wanneer de reeds bestaande bedrijfsverenigingen in staat blijven gesteld haar arbeid verder te
kunnen voortzetten in het belang van de sociale verzekering.
Nog moge worden opgemerkt, dat het wetsontwerp mede
beoogt beperking van het aantal bedrijfsverenigingen.
De resultaten zullen zijn, dat wel enige zullen worden
opgeheven, doch dat een veel groter aantal, zij het dan nu
als vak-bedrijfsverenigingen, zich zullen belasten met de uitvoering van de Ziektewet.
Op grond van het vorenstaande wordt beleefd verzocht
het voorgestelde artikel VI niet te aanvaarden.
Artikel VII.
Ook hier gelden weder de reeds eerder genoemde bezwaren tegen de eis van twee centrale organisaties van
werkgevers en van twee centrale organisaties van arbeiders,
zodat kortheidshalve beleefd naar de aangevoerde bezwaren,
genoemd bij Artikel III, wordt verwezen.
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De positie van de bestaande bedrijfsverenigingen.
De wetgever heeft in de laatste jaren het standpunt ingenomen, bij de uitvoering van de sociale verzekeringswetgeving zo ruim mogelijk de mede-belanghebbenden, werkgevers en werknemers, te betrekken.
Het begrip „zelfdoen" is meer en meer op de voorgrond
getreden.
Als gevolg van de eisen, gesteld om als bedrijfsvereniging
te worden toegelaten, zijn mitsdien een 56-tal bedrijfsverenigingen opgericht.
Erkennende dat dit getal zeker groot te noemen is, dient
echter niet in de eerste plaats op het groot aantal uitvoeringsorganen te worden gewezen, doch moet als criterium worden
gesteld, of een goede uitvoering der Ziektewet voldoende
gewaarborgd is.
In de tien jaren van het bestaan van de Ziektewet is ten
volle tot uitdrukking gekomen, dat de uitvoering der wet
door de bestaande bedrijfsverenigingen met grote zorg is
nagestreefd.
De controle-maatregelen en het toezicht, uitgeoefend door
het College van Toezicht, scheppen bovendien voldoende
waarborgen voor een behoorlijke uitvoering.
Het aan Uw Kamer voorgelegde wetsontwerp vernietigt
zonder meer eenmaal verkregen rechten, door de eis te
stellen dat opnieuw erkenning moet worden verzocht.
Het beknot het bestaansrecht, door aan die eis tot erkenning voorwaarden te verbinden, waaraan door verschillende
bedrijfsverenigingen niet kan worden voldaan.
Het vernietigt of beperkt de rechten en de waarborgen van
het personeel, verbonden aan de hier bedoelde bedrijfsverenigingen, die in deze bedrijfsverenigingen een levenspositie
vonden.
Op grond hiervan verzoekt het Bestuur van de Nederlandse Vakcentrale Uw Kamer beleefd met de hiervoren
ontwikkelde bezwaren wel rekening te willen houden en te
willen uitspreken, dat reeds bestaande en erkende bedrij f 5,verenigingen door wetswijziging niet in haar rechten zullen
worden beknot.
Met verschuldigde gevoelens van hoogachting,
Het Bestuur van de
Nederlandse Vakcentrale,
H. M. ROOS, Voorzitter.
H. B. BERGHUIJS, Secretaris."
PERSONEELFONDSENWET.
Als gevolg van de gebeurtenissen bij de Kon. Holl. Lloyd
in 1935, werd in 1936 een voorontwerp van wet inzake
personeelfondsen aan de Hoge Raad van Arbeid voorgelegd.
Bij zijn advies van 3 Juli 1937 kwam het college tot de
conclusie, dat een wettelijke voorziening op enigszins bredere
basis moest rusten. De Hoge Raad van Arbeid voegde daarom
bij zijn advies een nieuw wetsontwerp. In de subcommissie
van de Hoge Raad zaten destijds als lid Dr. Van den Tempel,
thans Minister van Sociale Zaken, en Prof. Mr. Gerbrandy,
thans Minister van Justitie, als voorzitter. Het baart dus geen
grote verwondering, dat het ontwerp van wet, houdende
wettelijke regeling inzake personeelpensioen- en spaarfondsen, dat bij Kon. Boodschap van 20 Maart 1940 bij de
Tweede Kamer is ingediend, ongeveer gelijkluidend is aan
het ontwerp van de Hoge Raad van Arbeid.
Het wetsontwerp is door de Regering ingediend, omdat
de vraag of het op de weg der Overheid ligt om te trachten
op het gebied der particuliere spaar- en pensioenvoorzieningen teleurstellingen in de gewekte verwachtingen zoveel
mogelijk te voorkomen, door de Regering bevestigend wordt
beantwoord, al zijn de betrokken Ministers (Sociale Zaken,
Economische Zaken en Justitie) er zich wel is waar van
bewust, dat op dit terrein, waar verschillende werkgevers,
door brede sociale opvattingen gedreven, de zorgen van
hun personeel voor de oude dag hebben willen wegnemen
of althans verminderen, niet dan met grote omzichtigheid
van Overheidswege mag worden opgetreden.
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De Regering acht zowel voor pensioenfondsen als voor
spaarfondsen een wettelijke publiekrechtelijke regeling noodzakelijk. Voor uitbreiding van de werkingssfeer van het K.B.
van 31 Maart 1908 werd niet gevoeld; de sanctie van art.
1637s B.W. heeft niet voldoende effect.
Een verplichting tot het toekennen van pensioen wordt
door het ontwerp niet geschapen. De voorgestelde regeling
bindt alleen de werkgevers, die een pensioen- of spaarvoorziening voor hun personeel zullen tot stand brengen c.q.
handhaven, aan bepaalde normen. De grondgedachte van
het ontwerp is, dat de eerste eis moet zijn, dat er is een
zelfstandig, van de bezittingen der onderneming geheel afgescheiden, fonds. Daarnaast zijn voorschriften nodig, die
de belegging der fondsgelden betreffen.
De wet vangt in art. l aan met het geven van een aantal
begripsomschrijvingen. Zij verstaat allereerst onder onderneming een particuliere instelling van welke aard ook. Verder
wordt een omschrijving gegeven van „ondernemer": het
hoofd of de bestuurder van een onderneming. Zo de onderneming buiten Nederland gevestigd is, wordt als hoofd of
bestuurder der onderneming aangemerkt degene, die in
Nederland met de dagelijkse leiding van de zaken hier te
lande belast is. Het ontwerp kent drie soorten fondsen, t.w.
het personeelpensioenfonds, het personeelspaarfonds en het
bedrijfspensioenfonds.
Een personeelpensioenfonds wordt omschreven als een aan
een of meer ondernemingen verbonden fonds —• niet zijnde
een bedrijfspensioenfonds —• waarin gelden worden bijeengebracht, uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestemd tot uitbetaling van pensioenen of andere uitkeringen van soortgelijke strekking, welke op grond van schriftelijke toezeggingen verschuldigd zijn aan personen, die in dienst van die
onderneming of ondernemingen zijn geweest of aan hun
nagelaten betrekkingen. De eis, dat het fonds verbonden zij
aan de onderneming, impliceert, dat de ondernemer of de
onderneming een zekere mate van zeggenschap over het
fonds heeft. Een fonds, gevormd en in stand gehouden door
de in een onderneming werkende arbeiders zonder de daadwerkelijke medewerking van den ondernemer of de onderneming, is niet een aan een onderneming verbonden fonds.
En dat karakter verandert ook niet, indien de ondernemer
enige kleine diensten aan het fonds bewijst, door b.v. voor
rekening van de onderneming de administratie van het fonds
te doen voeren of voor de inning van de premiën te zorgen.
In het algemeen zal van een verbonden zijn van het fonds
aan de onderneming eerst gesproken kunnen worden, wanneer vanwege deze laatste geldelijk in het fonds wordt deelgenomen.
Met pensioen worden op één lijn gesteld andere uitkeringen van soortgelijke strekking. Een pensioenfonds is
vaak aldus opgezet, dat b.v. aan den arbeider zelf pensioen
wordt uitgekeerd, maar aan zijn weduwe of wezen een
bedrag ineens. Die figuur tast het karakter van personeelpensioenfonds niet aan.
Een personeelspaarfonds is „een aan een of meer ondernemingen verbonden fonds — niet zijnde een pensioenfonds
— waarin voor personen, die in dienst van die onderneming
of ondernemingen zijn, en al dan niet door henzelf, gelden
worden bijeengespaard onder de verplichting, dat deze hun
— eventueel vermeerderd met renten en andere baten —
worden uitgekeerd".
Pensioenfondsen en spaarfondsen worden samengevat
onder de naam personeel fonds.
Op de derde vorm, het bedrijfspensioenfonds, komen wij
hierna terug.
Aan den ondernemer wordt verboden aan zijn onderneming
een personeelfonds te verbinden of verbonden te houden, dat
niet aan de volgende voorwaarden voldoet. Allereerst moet
het fonds rechtspersoonlijkheid bezitten. Het fonds moet dus
eigen bestaan en eigen vermogen hebben, zodat de werkgever, die de fondsgelden in zijn eigen zaak aanwendt, zich
aan het vermogen van een ander vergrijpt.
Voorts mag een pensioenfonds of een spaarfonds niet

tevens tot andere doeleinden dienen dan tot hetgeen met een
pensioenfonds, respectievelijk spaarfonds, volgens de gegeven definities beoogd wordt. Een pensioenfonds zal dus
b.v. niet tevens spaarfonds of ziekenfonds mogen zijn.
Alleen wanneer het om bijkomstigheden gaat, behoeft
tegen samensmelting met het pensioenfonds geen bezwaar te
bestaan. Gedacht wordt aan de in de practijk voorkomende
combinatie van begrafenisfonds en pensioenfonds.
Vervolgens moet er een reglement zijn voor het fonds. Dit
zal voorschriften moeten bevatten nopens de samenstelling
van het bestuur en de rechten der bij het fonds betrokken
arbeiders bij beëindiging der dienstbetrekking. Nadere voorschriften zullen worden gegeven bij een algemene maatregel
van bestuur; hierin worden ook andere onderwerpen genoemd, waaromtrent het reglement van een personeelfonds
bepalingen moet bevatten.
De Ministers delen te dier zake alvast mede, dat in het
algemeen met een paritaire samenstelling genoegen genomen
zal kunnen worden. Intussen zal het gewenst zijn, dat de arbeiders de meerderheid in het fondsbestuur hebben, indien
hun bijdragen die van de onderneming overtreffen.
De belegging van de gelden van 'een personeelpensioenfonds is geregeld in de artikelen 4 en 5. Als eerste methode
wordt genoemd belegging in polissen, hetzij van verzekeringsovereenkomsten ingevolge de Ouderdomswet 1919, hetzij van
overeenkomsten van pensioenverzekering en andere overeenkomsten van levensverzekering met een onderneming tot het
uitoefenen van het levensverzekeringsbedrijf.
Over de V.O.V. behoeft aldus de M. v. T. in dit verband
niets gezegd te worden. Zij is bij de wet geregeld en mag
zonder vrees voor tegenspraak de veiligste belegging genoemd worden.
Ook van de belegging in polissen van levensverzekeringsovereenkomsten, gesloten met een levensverzekering-maatschappij, kan gezegd worden, dat zij een „zeer veilige"
methode is. Er zal echter voor gewaakt moeten worden, dat
deze polissen door of vanwege het fondsbestuur niet worden
afgekocht of beleend. Tegen afkoop of belening behoeft geen
bezwaar gemaakt te worden, wanneer de arbeider met toestemming van het fondsbestuur zijn medewerking daartoe
verleent. Het fondsbestuur mag evenwel de toestemming
slechts verlenen, indien het van oordeel is, dat de afkoop of
de belening in het belang van den arbeider gewenst is. Uiteraard moet afkoop ook toegelaten zijn, ingeval de arbeider
overeenkomstig het fondsreglement van zijn aanspraken vervallen is verklaard.
Voor enigszins grote pensioenfondsen kan worden toegelaten, dat het fondsbestuur naar eigen inzicht de fondsgelden
beheert en besteedt, m.a.w. dat eigen risico wordt gedragen.
Gedacht wordt aan fondsen met bijvoorbeeld niet minder dan
50 deelnemers of, indien het fonds mede ten doel heeft het
doen van uitkeringen aan nagelaten betrekkingen van arbeiders, niet minder dan 125 deelnemers. Worden alleen aan
nagelaten betrekkingen uitkeringen gedaan, dan zal het
aantal personen, dat bij het fonds betrokken moet zijn, op
b.v. minstens 250 te stellen zijn. Toelichting, waarom juist
deze gevallen zijn genomen, wordt niet gegeven.
Ten aanzien van de belegging van de gelden dezer fondsen dient in grote trekken de Beleggingswet gevolgd te worden. Intussen zijn er fondsen — met name zeer grote
fondsen — welke onder voortdurende deskundige leiding
staan en waarvoor het niet nodig is vast te houden aan de
begrenzingen der Beleggingswet. Bij algemene maatregel van
bestuur kan nu bepaald worden, dat met hetgeen een pensioenfonds boven een bedrag van ƒ 3.000.000.— te beleggen
zal hebben, slechts voor de helft overeenkomstig de Beleggingswet gehandeld behoeft te worden, terwijl de keuze
van belegging voor de gelden, die boven een bedrag van
ƒ 5.000.000.— in een fonds aanwezig zijn, geheel vrij wordt
gelaten.
Het ontwerp houdt verder rekening met de omstandigheid, dat talrijke particuliere pensioenfondsen niet geheel zijn
opgezet volgens het stelsel van kapitaaldekking van verzeke-
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ringsaanspraken, doch tot op zekere hoogte werken volgens
het omslagstelsel. Bij deze fondsen worden de jaarlijks bijeengebrachte gelden vaak voor een groot deel besteed tot
uitbetaling der lopende pensioenen, terwijl slechts een gedeelte daarvan voor fondsvorming aangewend wordt.
Het bezwaar kan zich nu voordoen, dat de bijdragen van
de arbeiders grotendeels of zelfs volledig besteed worden
voor de uitbetaling der lopende pensioenen, zodat bij beëindiging van het fonds kan blijken, dat arbeiders, die
jarenlang in het fonds hebben deelgenomen, van de offers,
die zij zich aldus getroost hebben, zelf in het geheel geen
vruchten plukken.
Het wetsontwerp ontwerpt nu een soort rangregeling,
welke in de reglementen van de pensioenfondsen met omslagstelsel moet worden opgenomen voor het geval van liquidatie. Deze komt hier op neer. Allereerst krijgen de arbeiders,
die aan het fonds hebben bijgedragen, gedurende een zeker
aantal jaren hun gestorte bijdragen terug. Het reglement
moet bepalen hoe hoog dit is.
Op het aldus bepaalde bedrag, waarop een recht van voorrang geldt, wordt in mindering gebracht het door den betrokkene eventueel reeds aan ouderdomspensioen genotene,
alsmede de waarde van een te zijner beschikking gestelde
polis betreffende een overeenkomst tot uitkering van ouderdomspensioen (uitgesteld pensioen).
Aan gedane toezeggingen betreffende ouderdomspensioen
zullen bij de vereffening geen andere rechten ontleend kunnen
worden, zolang niet is veilig gesteld de waarde der aanspraken, die de gepensionneerden als zodanig kunnen doen
gelden.
Ingevolge art. 6 van het ontwerp brengt het bestuur van
een personeelpensioenfonds periodiek aan den Minister van
Sociale Zaken verslagen uit, waaruit te diens genoegen kan
blijken, dat aan het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt
voldaan en dat de belangen der bij het fonds betrokken arbeiders, gezien de aard der gedane toezeggingen en het
gevolgde financieringsstelsel, voldoende behartigd geacht
kunnen worden. Bij algemene maatregel van bestuur zal dit
nader worden uitgewerkt; de bedoeling is, dat daarbij bepaald
zal worden, dat als regel ieder jaar een rapport moet worden
uitgebracht en eenmaal in de vijf jaren — of, wanneer de
Minister van Sociale Zaken dit voor een bepaald fonds nodig
acht, vaker, doch ten hoogste eenmaal in de drie jaren — een
wetenschappelijke balans. Aldus krijgt de Overheid een volledig inzicht in de stand van zaken bij de personeelpensioenfondsen. Natuurlijk zullen die verslagen „deskundig" moeten
zijn opgemaakt.
Om te kunnen beoordelen of personeelspaarfondsen aan
het bij of krachtens de wet bepaalde voldoen, is voorgeschreven, dat het bestuur van een zodanig fonds jaarlijks een
verslag aan den Minister van Sociale Zaken moet uitbrengen.
Een spaarfonds laat zich niet met verzekering in, en de onzekerheid, die nu eenmaal aan verzekering eigen is, en
daarom speciale voorzieningen vereist, bestaat bij spaarfondsen niet. Ten aanzien van deze fondsen kan daarom volstaan worden met voorschriften betreffende de belegging;
een belegging overeenkomstig de voorschriften der Beleggingswet mag ten deze in het algemeen een voldoende behartiging van de betrokken belangen genoemd worden.
Omtrent deze belegging wordt medegedeeld, dat de Ministers een gevaar zien in het verlenen van hypotheek op incourante objecten, zoals fabrieks- en kantoorgebouwen.
Eveneens is dikwijls riskant het verlenen van hypotheek tot
een groot bedrag op één enkel gebouw of op een complex,
dat één geheel vormt. Daarom worden dergelijke beleggingen,
die de Beleggingswet toelaat, verboden of tot een betrekkelijk laag bedrag gelimiteerd. Anderzijds is er geen bezwaar
in gezien, dat de gelden van een spaarfonds voor een deel
worden belegd in schuldvorderingen ten laste van maatschappijen, welker aandelenkapitaal voor ten minste de helft toebehoort aan een onzer overzeese gebiedsdelen of aan organieke onderdelen daarvan. Ook een belegging in vaste
goederen behoeft niet geheel verboden te worden.
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De ondernemer, aan wiens onderneming een personeelfonds
verbonden is, moet zorgen, dat, zo de betrokken arbeiders
niet allen in het bezit gesteld zijn van een exemplaar van het
reglement van het fonds, zulk een exemplaar te hunner kennisneming op een voor hen toegankelijke plaats in een tot de
onderneming behorend gebouw, aanwezig is. Hij zendt tevens
een exemplaar van het reglement en, telkens na een wijziging,
een exemplaar van de wijziging, zo spoedig mogelijk aan den
Minister van Sociale Zaken. Voorts is aan den ondernemer
en de bestuursleden van het fonds de verplichting opgelegd te
zorgen, dat de bepalingen, welke het fondsreglement bevatten
moet, worden nageleefd.
De voorschriften betreffende personeelpensioenfondsen
zouden weinig uitwerken, wanneer het een ondernemer vrij
zou staan zonder inschakeling van een fonds pensioen aan
zijn arbeiders toe te zeggen. Vandaar, dat het ontwerp den
ondernemer verbiedt om aan arbeiders, in dienst van zijn
onderneming, omtrent pensioenen of andere uitkeringen van
soortgelijke strekking schriftelijke toezeggingen te doen, zonder dat aan de onderneming een personeelpensioenfonds verbonden is, dat beantwoordt aan de voorschriften van deze
wet. Het verbod beperkt zich tot schriftelijke toezeggingen.
Het wetsontwerp laat zich niet in met vrijwillige pensioen.uitkeringen, welke niet op een toezegging steunen, noch met
toezeggingen, gedaan aan arbeiders, nadat zij de dienst reeds
verlaten hadden, en die dus geen arbeider in de zin der wet
meer zijn. Ook mondelinge toezeggingen blijven buiten de
werkingssfeer der wet. Ook vallen daarbuiten toezeggingen,
welke de ondernemer aan een arbeider doet bij de opzegging
van de dienstbetrekking en welke betreffen de uitkering van
een pensioen terstond na de beëindiging van de dienstbetrekking.
Ook staat het den ondernemer vrij om ter waarborging van
de door hem toegezegde uitkeringen:
a. verzekeringsovereenkomsten ingevolge de Ouderdomswet 1919 te sluiten;
b. overeenkomsten van pensioenverzekering of andere
overeenkomsten van levensverzekering te sluiten met een
onderneming tot het uitoefenen van het levensverzekeringsbedrijf, mits bij zodanige overeenkomst:
1. de betrokken arbeider, voor wat betreft de verzekerde uitkering,
als begunstigde wordt aangewezen en deze begunstiging schriftelijk
door hem wordt aanvaard;
2. bedongen wordt, dat — behoudens het geval, dat de arbeider
om een dringende reden, als bedoeld in de artikelen 1639o en p van
het Burgerlijk Wetboek, ontslagen wordt - - de verzekering kan
worden afgekocht noch beleend zonder medewerking van den arbeider;

c. er voor te zorgen, dat zijn arbeiders, daartoe door hem
geheel of ten dele in staat gesteld, zelf overeenkomsten
sluiten.
Eveneens is de inschakeling van een personeelfonds overbodig, wanneer de ondernemer is toegetreden tot een bedrijfspensioenfonds, zoals die in verschillende bedrijven bestaan
(b.v. voor de grafische vakken, de illustratie-bedrijven, het
sigarenbedrijf, de Tilburgse wolindustrie), mits zo'n bedrijfsfonds dan dezelfde waarborgen omtrent de behartiging van
de belangen der daarbij betrokken arbeiders biedt als een
personeelpensioenfonds. Ook ten aanzien van bedrijfsfondsen
is de inzending van periodieke deskundigen-rapporten nodig.
Het ontwerp laat de ondernemers na de inwerkingtreding
der wet nog twee jaren de tijd om zich aan haar voorschriften
aan te passen. Het inwinnen van de nodige adviezen bij verzekerings-deskundigen, het ontwerpen van statuten en reglementen en het verlenen van de eventueel vereiste Koninklijke
goedkeuring, dit alles kost vrij veel tijd. Daarom is een enigszins ruime termijn gesteld.
Indien de Minister van Sociale Zaken van oordeel is, dat
de belangen van de arbeiders voldoende zijn gewaarborgd,
kan dispensatie worden verleend. Dispensatie kan echter niet
verleend worden van het voorschrift dat er een rechtspersoonlijkheid bezittend fonds moet zijn. Die eis is een der pijlers
van de ontworpen regeling.
Ook van het uitbrengen van periodieke verslagen, waar dat
is voorgeschreven, dient geen dispensatie verleend te kunnen
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worden; slechts kan afwijking worden toegestaan van de termijnen, waarbinnen zulk een verslag telkens moet worden uitgebracht.
Ten einde 's Rijks kas niet te behoeven belasten met de
kosten, aan de uitvoering der wet verbonden, is de mogelijkheid geopend om een retributie te heffen, welke bij de inzending van een verslag betreffende een personeelfonds voldaan
moet worden. Zolang een bedrag niet gestort is, wordt het
verslag, waarvoor de storting had moeten geschieden, geacht
niet te zijn ingezonden.
Met het bovenstaande is de hoofdinhoud der wet weergegeven. Zij bevat verder strafbepalingen, overgangsmaatregelen en invoeringsbepalingen, waarop wij wellicht later
kunnen terugkomen. Wij vertrouwen dat de wet haar weg
naar het staatsblad wel zal vinden.
FINANCIERING VAN DE INVALIDITEITS- EN
O UDERDOMS VERZEKERING.
FONDSVORMING OF OMSLAGSTELSEL.
II.
Hoofdstuk II van het rapport der staatscommissie financiering invaliditeits- en ouderdomsverzekering bevat een overzicht van de voornaamste financiële stelsels, t.w.:
a. het stelsel van kapitaaldekking van aanspraken;
b. het stelsel van kapitaaldekking van renten;
c. het stelsel van dekking van de telkenjare verschuldigde
betalingen door daaraan gelijke bijdragen.
Onder het stelsel van kapitaaldekking van aanspraken verstaat de Commissie een financieel stelsel, waarbij bij voortduring de contante waarde van de aanspraken uit hoofde
van de verzekering, verminderd met de contante waarde van
de toekomstige premiën, dus de wiskundige reserve, gedekt
is door vermogen.
Bij deze omschrijving dient men aan het begrip premiën
een ruime betekenis toe te kennen, met name dienen daaronder, behalve de op regelmatige tijdstippen verschuldigde
betaling uit hoofde van verzekering, bovendien verstaan te
worden bijdragen, die als premie-aanvulling benodigd zijn.
Dit stelsel gold voor de inwerkingtreding van de Bezuinigingswet, die de door de Staat te betalen annuiteiten sterk
verminderde. Bij volledige toepassing van het stelsel en een
rentevoet van 4 % zou de wiskundige reserve (het vermogen
dus) stijgen van 1523 millioen in 1940 tot 3760 millioen in
1990, waarna het weer enigszins zou dalen (3751 millioen
in 2000).
De meerderheid der Commissie heeft zich vóór het hier
besproken stelsel verklaard, waarbij zij van oordeel is, dat
het nakomen der verplichtingen jegens de verzekerden op
de meest doeltreffende wijze gewaarborgd is, indien een vermogen het fonds in staat stelt de verschuldigde uitkeringen
te doen. Nochtans achten niet alle der tot deze meerderheid
behorende leden onder alle omstandigheden de hierbovengenoemde consequenties van het stelsel noodzakelijk. Speciaal
hadden de hierbedoelde leden het oog op de bestemming van
eventuele winsten.
Hiertegenover wijst de minderheid der commissie op het
feit, dat het financiële stelsel van kapitaaldekking der aanspraken met zich brengt de belegging van zeer aanzienlijke
bedragen. Wel erkent zij, dat in theorie het kapitaaldekkingsstelsel van aanspraken alle vereiste waarborgen tot zekerstelling van de aanspraken der verzekerden inhoudt; ook zij
zouden daarom dit stelsel zonder bezwaar kunnen aanvaarden, ware het niet, dat zij menen, dat er in de practijk moeilijkheden rijzen; onder meer moet h.i. het beleggingsprobleem — de kern van het gehele vraagstuk — onoplosbaar
worden geacht.
Voorts merken de tot deze minderheid behorende leden
op, dat toepassing van het door de meerderheid verdedigde
stelsel van kapitaaldekking der aanspraken reeds thans een
hervatting van de betaling van aanzienlijke Staatsbijdragen
ten behoeve van de sociale verzekering met zich zou brengen.

Daardoor nu worden de op de Staat rustende lasten terstond
aanzienlijk verzwaard; bovendien heeft het weinig zin dat
de gemeenschap, die nu aan de ene kant lenen moet voor
begrotingstekorten en dus schulden maakt, aan de andere
kant spaarfondsen creëert.
In deze gedachtengang achten de hier aan het woord zijnde
leden het thans zeker overbodig, dat de Staat hogere bijdragen voor de sociale verzekering opbrengt dan voor het
dekken van lopende uitgaven benodigd zijn.
De meerderheid acht deze gedachtengang niet juist. Vooreerst werd er op gewezen, dat, daar het stelsel van premieheffing en daarop berekende rente-uitkeringen op „selfsupporting"-basis uitgaat van het besparen der premiën en
het kweken van een rente van 4 % per jaar van de bespaarde
bedragen, een wijze van financieren dient te worden gevolgd,
die zowel de besparing zelve als het kweken van rente over
de besparingen zoveel mogelijk waarborgt. Daarom werd
het niet verantwoord geoordeeld de premiën te bestemmen
voor uitkeringen, in de verwachting, dat de maatschappij
zelve dan wel zal zorgen voor een beparing tot een gelijk
bedrag en dus voor de vermogensvorming, welke zal moeten
plaats vinden om in de toekomst de gelden te kunnen opbrengen, waarmee de toekomstige rente-aanspraken betaald
zullen worden.
Ook werd door verschillende leden aangevoerd, dat men
het in de fondsen bijeengebracht vermogen niet moet zien
als gemeenschapseigendom, doch als een speciale waarborg
voor de bijzondere groep van de bij de fondsen verzekerden,
waarbij dit vermogen geacht zou moeten worden door besparing te zijn verkregen.
Onder het stelsel van kapitaaldekking van renten verstaat
de Commissie dekking door vermogen van de kapitaalwaarde
der lopende renten en betaling door de Staat in de vorm
van Staatsbijdragen van het verschil tussen de contante
waarde der in enig jaar toegekende renten met de over dat
jaar ontvangen premiën. Het ,,self-supporting" karakter der
premiën dient voorts te worden behouden. Uiteraard geeft
dit stelsel, toegepast op het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds, tot veel minder aanzienlijke vermogensvorming aanleiding dan het hiervoor besproken stelsel ten aanzien van
het gecombineerde fonds zou geven, immers wordt in laatstbedoeld stelsel wél, in tegenstelling tot het kapitaaldekkingsstelsel van renten, de wiskundige reserve van de verzekeringen, waarbij nog geen rentetoekenning heeft plaats gevonden, door vermogen gedekt.
Volgens dit stelsel zou bij een rentevoet van 4 % de Staat
jaarlijks moeten bijdragen in 1950 9 millioen, verder stijgende
bedragen tot maximaal 90 millioen in 1990. Het vermogen
zou oplopen tot rond 1500 millioen (bij het kapitaaldekkingsstelsel tot 3760 millioen).
Slechts één lid betoonde zich principieel voorstander van
het stelsel van dekking der kapitaalwaarden van de toegekende renten. Zijn argumenten, voor zover die betogen, dat
in beginsel met een geringere fondsvorming dan bij het
kapitaaldekkingsstelsel van aanspraken nodig is, kan worden
volstaan, onderschrijven echter ook de voorstanders van het
omslagstelsel.
Het bezwaar van den voorstander van het stelsel van
kapitaaldekking van renten tegen dat van kapitaaldekking
van aanspraken is niet van technische aard.
Zijn opvatting berust voornamelijk hierop, dat bij een
financieel stelsel, dat minder kapitaalvorming eist, de door
geringere belegging vrijkomende gelden ter voorziening in
andere sociale behoeften kunnen worden gebezigd.
De overige leden der commissie vonden dit stelsel te
optimisisch. Op den duur moet deze regeling vastlopen. Bepaald bezwaar bestaat tegen de voorstelling, als zouden ook
op den duur de lasten der verzekering wel meevallen.
De dekking van de contante waarde van de toe te kennen
renten ad rond 145 millioen gulden dient in het verzekeringsplan van den voorstander van dit financieringsstelsel te geschieden door de premiën.
Een Staatsbijdrage is hier niet op haar plaats, immers in
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de eerste periode zijn de zich voordoende overschotten van
de premiën boven de te reserveren bedragen niet aan de
Staat ten goede gekomen, doch voor sociale doeleinden
besteed.
Aangezien nu de premiën in de toestand van evenwicht
en gebaseerd op het huidige niveau rond 54 millioen gulden
bedragen, is bij dit plan dus perpetueel een premieverhoging
noodzakelijk ten bedrage van rond 90 millioen gulden. De
dan te vorderen premie moet dus gesteld worden op het
ruim 2a/o-voud der tegenwoordige premie.
Onder omslagstelsel verstaat de Commissie een financieel
systeem, waarbij men, uitgaande van de huidige financiële
toestand van het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds, zuiver
gewaardeerd als practisch gegeven, de financiering der tot
dit fonds behorende verzekeringen -wil bewerkstelligen onder
vermijding van verdere vermogensvorming.
De premiën worden bij het omslagstelsel direct verbruikt
voor de uitbetaling van de vervallen rente-termijnen en de
kosten voor genees- en heelkundige behandeling van alle
tot het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds behorende „selfsupporting" en ,,niet-selfsupporting" verzekeringen, slechts
het saldo van lasten —• vervallen rente-termijnen en kosten
voor genees- en heelkundige behandeling — en baten —
premiën en interest van gevormd vermogen — wordt telkenjare als Staatsbijdrage voldaan.
Bovendien zijn als Staatsbijdragen verschuldigd de kosten
van administratie, Deze komen op dezelfde wijze als bij de
tevoren besproken stelsels als jaarlijkse kosten ten laste van
de Staat.
Het jaarlijks saldo van lasten voor de Staat loopt van
4 millioen in 1940 tot 141 millioen in 2000.
Het omslagstelsel is in principe het stelsel van de Bezuinigingswet 1935, zij het dan, dat van verdere aanwas van
vermogen krachtens de bij die wet voorgeschreven regeling
zou worden afgezien.
De voorstanders van het omslagstelsel achten dit inzonderheid aanbevelenswaard, omdat bij toepassing van dit
stelsel het niet nodig zal zijn reeds aanstonds de Staatsbijdragen in de sociale verzekering tot een belangrijke hoogte
op te voeren. De nadelige saldi, die in de eerste decennia
moeten worden bijgepast, belopen slechts betrekkelijk beperkte bedragen.
Bovendien wordt het bezwaar vermeden van de noodzakelijkheid een steeds groeiend vermogen te beleggen, met
de daaruit voortvloeiende overvoering van de kapitaalmarkt.
De meerderheid der Commissie kan zich daarmede niet
verenigen. De eeuwigdurende Staatsbijdrage bij dit stelsel
bedraagt in de evenwichtstoestand omstreeks 134 millioen
gulden, terwijl daarenboven door de Staat, evenals bij de
reeds besproken stelsels, de administratiekosten ad rond
8 millioen gulden verschuldigd zijn; dit nu moet onaanvaardbaar worden geacht. Ook reeds in een minder ver verwijderde toekomst is het perspectief bij dit stelsel weinig
gunstig.
De grote omvang der Staatsbijdragen doet de meerderheid
vrezen, dat te eniger tijd het opbrengen daarvan onmogelijk
zal blijken.
Deze vrees gronden zij op de jongste ervaring, waaruit
de moeilijkheid voor het fourneren van aanzienlijk mindere
Staatsbijdragen overduidelijk gebleken is. Het argument van
de minderheid, dat de achtereenvolgende verminderingen
van de Staatsbijdragen juist daarom zo gemakkelijk doorgevoerd werden, omdat deze dienden voor sparen en men
sparen in moeilijke tijden zo gemakkelijk uitstelt, maar dat
het storten van Staatsbijdragen, die moeten dienen om uitkeringen te doen en waarbij elke onderbreking een onmiddellijke vermindering dier uitkeringen zou betekenen, niet
zo licht zal worden nagelaten, onderschrijven zij niet.
Bij het omslagstelsel wordt gespeculeerd op de mogelijkheid, dat ook zonder Overheidsbemoeiing de ter uitvoering
daarvan noodzakelijke vermogensaanwas in de maatschappij
zelve zal plaats vinden. Het veronderstelt een vermogensvorming bij de gemeenschap, hetzij van de belastingbetalers,
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hetzij van de Staat zelf, welke hen in staat stelt later grotere
lasten dan thans te dragen. Zulk een anticipatie getuigt,
aldus de meerderheid der commissie, van een zekere lichtvaardigheid, die zij niet verantwoord acht.
Ten slotte komende tot de beantwoording van de onder I,
sub b, in de opdracht vervatte vraag, meent de grote meerderheid der leden, dat voor de financiering van de „selfsupporting" invaliditeits- en ouderdomsverzekeringen uitsluitend het kapitaaldekkingsstelsel van aanspraken een zodanige zekerheid geeft, dat het als financieel stelsel voor
bedoelde verzekering moet worden aanbevolen.
Na de beslissing over dit punt bleek de grote meerderheid
der Commissie het noodzakelijk te achten het Invaliditeitsen Ouderdomsfonds te splitsen in een Verzekeringsfonds en
een Aanvullingsfonds, naar de wijze waarop de voor de uitkeringen benodigde middelen worden samengebracht. Het
Verzekeringsfonds zou alleen de verzekeringen en een gedeelte van verzekeringen inhouden, waarvoor de netto-lasten
in de gevorderde en nog te vorderen premiën hun dekking
vinden (de ,,self-supporting" verzekeringen), terwijl in het
Aanvullingsfonds de verzekeringen en respectievelijk delen
van verzekeringen zouden worden begrepen waarvan de uitkeringen volledig voor rekening van de Staat komen.
EEN BELANGRIJKE WIJZIGING DER
ONGEVALLENWET
IS IN WERKING GETREDEN!
In het Staatsblad 882 van 1940 is opgenomen het Koninkklijk Besluit van 16 Maart 1940, tot bepaling van het tijdstip, waarop de Artikelen II, III, VI en Vil van de wet van
19 October 1939, Staatsblad No. 803, houdende wijziging
van de Ongevallenwet 1921 in werking zullen treden. Daarbij
is bepaald, dat de datum van inwerkingtreding zal zijn
l April 1940.
Vooral Art. VI der wet van 1939 is voor onze leden van
belang. Daarbij is wijziging gebracht in de bepalingen, welke
aangeven de wijze van berekening van het dagloon. Van
de in Art. 7 der Ongevallenwet, 2e lid sub I en II aangegeven bepalingen kan ingevolge de in werking getreden
wijziging bij algemene maatregel van bestuur worden afgeweken ten aanzien van:
Ie. den werkman, die behoort tot die werklieden, ten
aanzien van wie aannemelijk is, dat zij zonder het bestaan
van buitengewone werkloosheid, in het betrokken bedrijf
geregeld in de onderneming, waarin het ongeval plaats had,
zouden werken, maar die uitsluitend wegens het bestaan dier
werkloosheid gedurende het aan het ongeval voorafgaande
jaar of een gedeelte daarvan slechts bij tussenpozen of bij
afwisseling in de onderneming hebben gewerkt;
2e. den werkman, die behoort tot die werklieden, ten aanzien van wie aannemelijk is, dat zij zonder het bestaan van
werkloosheid, als onder I bedoeld, in het aan de dag van
het ongeval voorafgaande jaar gemiddeld op meer dagen in
dezelfde onderneming of in hetzelfde of een soortgelijk bedrijf
in dezelfde gemeente of in naburige gemeenten gewerkt
zouden hebben, dan zij in dat jaar inderdaad gemiddeld
hebben gewerkt;
3e. den werkman, die bij wijze van werkverschaffing is
te werk gesteld en daarvoor een geldelijke uitkering geniet;
4e. de werklieden of een gedeelte der werklieden in de
daarbij te noemen bedrijven.
De berekening van het dagloon kan dientengevolge voor
den betrokken werkman aanmerkelijk gunstiger worden dan
onder de oude bepalingen mogelijk was.
Wij zouden onredelijk zijn, wanneer wij hier niet melding
maakten van het feit, dat door de jurisprudentie van de
Centrale Raad van Beroep in de oude bepalingen, die wel
wat rigoureus waren, vaak mitigatie werd gebracht. Zo besliste dit college meermalen, dat bij het zoeken van een aan
den betrokken werknemer gelijksoortigen arbeider ook moest
worden gelet op de vooruitzichten op werk, welke deze
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tijdens het ongeval had, en op de gedwongen werkverzuimen
wegens weersomstandigheden van aan hem gelijksoortige
arbeiders.
Nu de wijziging in werking is getreden, is, wat tot dusver
jurisprudentie was, neergelegd in een wetsvoorschrift, dat
bovendien van verdere strekking is en wij menen goed te
doen de aandacht van onze bestuurders hierop te vestigen.
SALARISSEN
RIJKSPERSONEEL EN ONDERWIJZERS.
Comité van Twaalf bijeen.
Het Comité van Twaalf, gevormd uit de zes centrales van
bonden van overheidspersoneel welke vertegenwoordigd zijn
in het rijks georganiseerd overleg, kwam Vrijdag 5 April bijeen ter bespreking van de stand van zaken met betrekking tot
de salariëring van rijkspersoneel en onderwijzers in verband
met de toenemende duurte.
Grote teleurstelling kwam tot uiting over het feit, dat
sedert de laatstgehouden vergadering van het rijksoverleg op
8 Maart j.l. de centrales nog geen enkel bericht bereikte over
de toegezegde vervolg-vergadering van dat overleg, waarin
de regering van haar nader standpunt, mede gehoord de uiteenzetting der centrales in de vergadering van 8 Maart, zou
doen blijken.
De vertegenwoordigers der centrales stelden zich nu op
het standpunt, dat met de langdurige vertraging van het
overleg het geduld van het personeel wel op een zware proef
wordt gesteld en dat het een hoogst redelijke eis moet worden
geacht, dat onverwijld zal blijken, of het georganiseerd overleg tot enig voor het personeel gunstig resultaat zal kunnen
geraken, hetgeen de centrales nog altijd noodzakelijk achten.
Het Comité besloot, zich te wenden tot den Voorzitter van
het rijksoverleg, respectievelijk tot den Minister van Binnenlandse Zaken, ten einde te pogen te verkrijgen, dat de toegezegde vergadering van genoemd overleg dezer dagen zal
worden gehouden, ter beëindiging van de beraadslagingen
over de salarispositie van rijkspersoneel en onderwijzers.
's-Gravenhage, 5 April 1940.
SALARISSEN EN DUURTE.
Bespreking met den Minister.
Een delegatie uit het Comité van Twaalf, gevormd uit
de centrales van bonden van overheidspersoneel vertegenwoordigd in het rijks georganiseerd overleg, welke Dinsdag
9 April een onderhoud had met den voorzitter van dat overleg, zal op Zaterdag 20 April door den minister van binnenlandse zaken, onder welk departement de ambtenaarszaken
ressorteren, in audiëntie worden ontvangen.
Onderwerp van bespreking zal zijn de gang van zaken in
het rijks georganiseerd overleg met betrekking tot de behandeling van het salarisvraagstuk in verband met de toenemende kosten van levensonderhoud.
's-Gravenhage, 15 April 1940.
VACANTIE-OORD VAN DE CENTRALE POSTBOND
„BOS EN HEI"
op de Veluwe aan het Uddelermeer.
Van dit vacantie-oord kan ook gebruik gemaakt worden
door de leden van bij onze Nederlandse Vakcentrale
(N.V.C.) aangesloten organisaties.
De regels van het huis zijn:
1. Ontbijt 7.30—9 uur;
2. Kopje koffie 11 uur;
3. Koffie-tafel 12.30—13.30 uur;
4. Kopje thee 16 uur;
5. Warme maaltijd 18 uur;
6. Kopje thee of koffie 20 uur;

7. Zij, die tochtjes gaan maken, kunnen het twaalfuurtje
meenemen, mits de vorige avond het verzoek daartoe
wordt gedaan;
8. Voor extra verteringen behoort een bon te worden
gegeven;
9. Voor het gebruik van de badkamer is een bon van
25 cent verschuldigd;
10. Er wordt op vertrouwd, dat men ieder telefoongesprek
betaalt (per bon aanvragen);
11. Geen fooien;
12. Beschadiging aan gebouw, meubilair of servies moet
tegen de door den Beheerder te bepalen prijs worden
vergoed.
Logies-prijs 1940:
ƒ 2,75 per dag en per persoon.
ƒ 1,40 voor kinderen tot en met 10 jaar.
ƒ 2,.— voor kinderen van 11 en 12 jaar.
ƒ 2,75 voor kinderen van 13 jaar en ouder.
Geen omzetbelasting; geen fooien.
De betaling geschiedt aan den Beheerder van het Vacantieoord, tegen door hem af te geven nota.
Men kan het verschuldigde logies ook bij vooruitbetaling
voldoen door storting op postrekening 5577', ten name van
„Bos en Hei", Vacantie-oord C.B.P.T.T. aan het Uddelermeer, 's-Gravenhage.
Aanvragen logies
uitsluitend aan het Bondskantoor C.B.P.T.T., Beeklaan 417,
's-Gravenhage-West. (Telefoon 330732).
Hoe is „Bos en Hei" te bereiken?
Per spoor tot Amersfoort, Harderwijk of Apeldoorn. Verder per bus, die bij het Vacantie-oord stopt.
Autobus. Van Amersfoort duurt de reis naar het Vacantieoord ongeveer één uur; van Apeldoorn uit een half uur en
vanaf Harderwijk circa 35 minuten.
Bij de chauffeurs van de bussen zijn retours verkrijgbaar,
welke een onbeperkte geldigheidsduur hebben. De prijs van
deze retours bedraagt: van Amersfoort af ƒ l,—•, van Apeldoorn af 60 cent en van Harderwijk af 75 cent.
Een volledige dienstregeling op aanvraag verkrijgbaar
(5 et. postzegels insluiten) bij Fa. T. van Maanen te Harderwijk.
Boot Amsterdam-Harderwijk.
Bootdienst, Men kan ook reizen van Amsterdam per boot
naar Harderwijk (duur + 5 uur).
Tarieven en dienstregeling verstrekt op aanvrage N.V.
Stoombootmaatschappij Holland—Veluwelijn, gevestigd te
Harderwijk.
Bad- en zweminrichting. Bad- en zweminrichting: De
gasten kunnen van de Bad- en zweminrichting in het Uddelermeer gebruik maken.
Kinder-spelen. Kinder-spelen: Voetbal, Schommel, Wip
en Zandbak.
Ook dam- en schaakspelen, sjoelbak en tafel-tennis aanwezig.
Artikelen ten verkoop. Artikelen ten verkoop: Op „Bos en
Hei" zijn tegen billijke prijs verkrijgbaar: sigaren, sigaretten,
chocolade enz., ansichten, postzegels, foto's en filmen.
Verder: eau de cologne, toiletzeep, haarnetjes, tandenborstels, tandpasta, scheerzeep, scheermesjes, haar- en krulspeldjes, diverse crème-soorten, enz.
Voorts allerlei verfrissende dranken.
Het terras. Het terras is ook voor het publiek toegankelijk.
De logeergasten kunnen dus ook vrienden en familie, die
niet op „Bos en Hei" logeren, tot een bezoek uitnodigen.
Taxi. Taxi tegen billijk tarief bij: A. Anneyes, Achterstraat 9 te Garderen. Telefoon 6.

