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afgegeven verklaring, dat h{\ geen andere openbare betrekkingen
beklee.lt dan die van:
rechter in de arrondissements-rechtbank te Asr>en;
plaatsvervangend voorzitter van den militieruad voor Drenthe ;
zoodat de heer Pelinck geen openbare betrekking bekleedt
onvereenigbaar met het lidmaatschap dezer Kamer.
Uw Commissie stelt mitsdien voor, den heer Pelinck tot lid
der Kamer toe te laten, zoodra zal zn'n gebleken, dat hü de
bjj art. 9 1 , juncto art. 87, der Grondwet bedoelde eeden (beloften en verklaring) heeft afgelegd.
De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie.

VERGADERING VAN VRIJDAG 5 JULI 1907.
(GEOPEND TE 1 1 UREN.)

Ingekomen : een Regeeringsbescheid. — Verslag uitgebracht
over den geloofsbrief van het. nieuw gekozen lid , den
heer mr. E. Pelinck. — Voortzetting van de behandeling
van het wetsontwerp houdende regeling van het Arbeidscontract.

Voorzitter: de heer Schinmielpenninck van d e r Oijc.
Tegenwoordig, met den Voorzitter, 41 leden, te weten de
heeren :
Bevers, Franssen, Dojes, van Waterschoot van der Gracht,
't Hooft, van Velzen, Reekers, Godin de Beaufort, van Houten,
van WeldereD Rengers, de Jong, Brouwers, Prinzen , Merkelbach , Breebaart, Rahusen , Staal, Waller, Stork, Vermeulen,
van den Biesen, Sickenga, van Wassenaer van Rosande, Woltjer,
Hovy, Heerkens, van der Does de Willebois, van Lamsweerde,
van Beyma, Kist, von Fisenne, Regout, Bosch van Drakestein,
Scholten, van Asch van Wh'ck, Vening Meinesz, Havelaar,
Laan, van Heeckeren en van Löben Sels,
en de heer Minister van Justitie.
De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering
worden gelezen en goedgekeurd.
De Voorzitter deelt mede, dat is ingekomen een missive
van den Minister van Koloniën, ten geleide van het rapport
ter zake van den aanleg van een spoorweg over den Soebangpas.
Deze missive wordt voor kennisgeving aangenomen; het
rapport zal in de boekerij der Kamer worden geplaatst.
De heer Stork brengt het volgend verslag uit:
Uw Commissie, in wier handen is gesteld de geloofsbrief,
met bijbehoorende stukken, van den heer mr. E. Pelinck, door
de Provinciale Staten van Drenthe benoemd tot lid der Eerste
Kamer, ter vervanging van den heer mr. J. J. Willinge, heeft
de eer het volgende verslag uit te brengen:
De heer Pelinck heeft overgelegd:
1". een uittreksel uit de notulen der Statenvergadering van
Drenthe van 14 Juni 1907, waaruit blijkt, dat hn' met 24 van
de 30 uitgebrachte stemmen is benoemd tot lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal;
2'. een uittreksel, voor zooveel zyn persoon betreft, uit de
den 22sten Maart 1907 vastgestelde lijst der hoogstaangeslagenen
in de provincie Drenthe voor 1907, waarop onder n°. 65 voorkomt: mr. Egbertus Pelinck, geboren den 16den Februari 1854;
3*. een door hem zelf, onder dagteekening van 3 Juli 1907,
Handelingen der Staten-Generaal. — 1906—1907. — I.

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het
wetsontwerp houdende WIJZIGING EN AANVULLING VAN DK BEPALINGEN
IN HET BlRGKBLIJK W E T B O E K OMTRENT HUUR VAN DIENSTBODEN KN
WERKLIEDEN EN DAARMEDE SAMENHANGENDE ARTIKELEN IN DAT WKTHOKK,
ALSMEDE IN DB WETBOEKEN VAN KOOPHANDEL EN VAN BUBGELTLIJKE
RKGTSVORDBRING, IN DB WET OP DE REOTEBLIJKE ORGANISATIE EN
HET BELEID DER JUSTITIE, KN IN DE FAILLISSEMENTSWBT (35 van de

zitting 1905-1906).
De beraadslaging wordt hervat.
De heer van Raalte, Minister van Justitie, zet zijn rede
voort en zegt: Mijnheer de Vooiv.itter! De heer Regout, die
zich overigens met de hoofdzaken ten aanzien van de bepalingen
van dit wetsontwerp omtrent het reglement vereenigde, en aan
enkele dier bepalingen, reeds gisteren door mij genoemd, onvoorwaardelijk zijn adhaesie schonk, had daartegen echter drie
bezwaren.
Over twee dier bezwaren, vooreerst dat wordt voorgeschreven,
dat een reglement vooraf moet worden gebracht ter kennis van
de arbeiders, en verder, dat zij van hun instemming met hetgeen daarin wordt bepaald , schriftelijk moeten doen blijken ,
heb ik gisteren gesproken Ik heb toen aangetoond, dat die bezwaren tot veel geringer proportiëu behooren teruggebracht te
worden, dan in de rede van den heer Regout is aangenomen.
Ik kom nu tot het derde bezwaar van dien geachten afgevaardigde; heb ik hem wel begrepen, voor hem eigenlijk het gewichtigste.
Het bezwaar ziet waarlijk meer op hetgeen de geachte spreker
in het wetsontwerp hiiieininterpretirl heeft, dan op hetgeen het
wetsontwerp in werkelijkheid voorschrijft.
Vergeten wy niet, dat men hier te doen heeft met een stuk
van liet arbeidscontract. De tijd waarin de werkgever krachtens
zyn willekeur eenvoudig een reglement decreteerde, en dat eenvoudig oplegde zonder te vragen of de arbeiders daarmede al dan
niet instemmen , is voorbij en de heer Kegout zal dien tijd ook
niet terug verlangen.
Wij hebben dus te doen met een stuk contract, dat wederzijds
alleen bindt, als beide partijen zich daarmede vereenigen.
Nu schryft het wetsontwerp voor, dat, als in een bestaand
reglement wijzigingen worden voorgenomen , die wijzigingen eerst
gedurende een korten tyd in handen moeten worden gesteld
van de arbeiders, opdat zij zich kunnen beraden en het slot zal
zijn , dat alleen wanneer zij zich met de wijzigingen hebben
vereenigd , het gewijzigd reglement voor hen bindende kracht
zal hebbeu.
Nu meent de geachte afgevaardigde, dat daaruit zou volgen ,
dat de werkgever met ieder van zyn individueele arbeiders zou
moeten overleggen omtrent die wijzigingen en zich aldus van
ieders toestemming zou moeten vergewissen.
De geachte afgevaardigde heeft in zyn fabriek het constitutioneel régime. Er is daar een fabrieksraad , een vertegenwoordiging uit de werklieden, met welke overleg gepleegd wordt, en
er komt geen wet in die fabriek tot stand dan met gemeen overleg.
En zyn bezwaar is , dat thans het overleg tusschen patroon en
arbeider op een gemakkelijke wy'ze geschiedt door tusschenkomst
van den fabrieksraad , maar dat dit in het vervolg niet meer
zou kunnen of liever, dat men daarvan, ten aan/.ien van reglementswijziging, geen gebruik meer zal kunnen maken.
Ik meen, dat dit uit het artikel niet volgt.
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Wanneer do geachte spreker een wijziging in het reglement
wil brengen — komt die wijziging maar niet plotseling op en
verlangt hij niet dat zij aanstonds zal aangebracht worden; hn'
heeft er eenigen tijd reeds over gedacht en Dieft alle gelegenheid
om daarover te raadplegen degenen wien het aangaat, — dan
zal, als het zóó ver is, dat overleg, zooals het op dit oogenblik
plaats heeft, met dien fabrieksraad blijven plaats hebben. li[\
zal door diens tusscheukomst tot zijn arbeiders spreken, maar
het eind zal moeten zijn dat, wanneer zij zich met die wijzigingen
vereenigen en meenen dat ze bindend moeten zijn, hü zal moeten
vorderen dat worde ingeleverd een gedrukte strook, zooals ik
gister bedoelde, en waarin, zoo stel ik het mij voor, vermeld zou
staan: „De ondergeteekeude verklaart, dat hij na in de gelegenheid te zyn geweest zich te beraden, instemt met de wijziging
van het reglement: geteekeud, bijv. Jan Jansen." Inderdaad,
wanneer het bezwaar van den geachten afgevaardigde is, dat
hij met de thans door hein gevolgde zeer aanbevelenswaardige
gewoonte l»ü het voeren van onderhandelingen niet meer zou
kunnen voortgaan, meen ik dit te moeten ontkennen. Ik kan
in het wetsontwerp niets vinden, dat dit zou beletten en wanneer
op deze wijze kan worden voortgegaan, is ook het bezwaar, ik
zal niet zeggen geheel opgeheven, maar toch tot zeer geringe
afmetingen teruggebracht.
Een der belangrijkste bepalingen in een reglement is die omtrent de boeten, die veelal bij reglement worden vastgesteld,
maar die ook buiten de fabriek bij andere categorieën waar het
arbeidscontract geldt, bij schriftelijk aangegane overeenkomst
kunnen worden bepaald.
Het betoog van den heer Regout over de noodzakelijkheid
om voor sommige gevallen bö fabrieksreglement boete te bedreigen en zijn instemming er mede, dat niet is aangenomen
een amendement in de Tweede Kamer voorgesteld, waarbij dat
zou verboden worden, had de strekking om het recht van bestaan
dier boete in het licht te stellen, hetwelk dan ook bij het wetsontwerp wordt erkend.
Waar nu die boete, die niet in alle fabrieken wordt opgelegd,
maar die, zooals de geachte afgevaardigde met sprekende voorbeelden heeft aangetoond, noodig kan zijn, wordt toegelaten
door de wet, is het wenschelijk dat dit onderwerp geregel il worde.
Laat ons de zaak eens objectief beschouwen. De werklieden,
niet alleen hier te lande, maar overal, beklagen zich bitter over
het hatelijke van een ongebreideld boetestelsel. Eu wanneer wij
vragen: kunnen wij dat wraken? dan moeten wij inderdaad antwoorden: Neen. Dat hatelijke ligt niet alleeu. en misschien niet
eeus zoozeer hierin, dat de opbrengst dier boeten komt in den
zak van den patroon, maar vooral hierin, dat de werkgever, die
op dit gebied doen kan wat hij verkiest, rechter is iu eigen zaak.
Ik geloof' wel te kunnen zeggen, dat er op het geheele gebied
van het maatschappelijk leven geen tweede voorbeeld van een
dergelijke faculteit als die bij het ongebreidelde boetestelsel
bestaat) is aan te wijzen. Misschien kon men vroeger wijzen op
de algemeene voorwaarden bij de contracten van aanneming bij
aanbesteding van publieke werken. Daar kon de directie het
boetebeding toepassen en de boete inhouden on daarbij handelde
nog niet eens een persoonlijk belanghebbende wat de werkgever wèl is. Toch weten wij hoe eene algemeene oppositie
tegen die bepalingen in de aannemerswereld in ons land is ontstaan,
die ten gevolge had dat in die algemeene voorwaarden belangrijke
veranderingen gebracht werden Dit is het eenige voorbeeld,
dat analogie heeft met het boetestelsel in de fabriek.
Geen wonder dus, dat de arbeiders tegen dit korte recht ten
profijte van den werkgever protesteeren en geen wonder dat
men, een wet op het arbeidscontract makende, daaromtrent
voorschriften moet geven.
En wat is nu het groote bezwaar, dat ik gehoord heb van den
heer Regout, en ik meen dat de heer Stork zich in dit opzicht
uitdrukkelijk aan de rede van den heer Regout heeft gerefereerd?
Dat niet is voorgeschreven de bestemming van die boeten, die
niet ten voordeele van den werkgever mogen komen.
I >i' heer Regout zegt: ten aanzien van disciplinaire straffen
bij iudustrieele arbeiders, maar wanneer wij het artikel naslaan
vinden wij daar: „Zij" — dat zijn de boeten — „mogen noch
onmiddellijk, noch middellijk strekken tot persoonlyk voordeel

van den werkgever zelven of van dengene, wien deze de bevoegheid heeft verleend den arbeiders boete op te leggen."
Mij dunkt, dat uit bet verband duidelijk spreekt, dat het eenige
wat men heeft willen uitsluiten is het rechtstreeksch of middellijk
geldelijk voordeel, hetzij van den werkgever, hetzij van een ander,
aan wien hü het recht van boete-oplegging geeft gegeven. Maar
verder reikt de bepaling niet en hoe men daaruit nu kan lezen
een volstrekt verbod om die boeten te doen storten iu eenig
een ziekenfonds, spaarfonds of'andere instelling, zooals men die
aan fabrieken heeft, kan ik mij niet voorstellen.
Ik zeg dat niet lichtvaardig, want deze zaak heeft een
geschiedenis In het ontwerp van den lieer Drucker stond dezelfde
bepaling als hier, met een klein redactieverschil, dat niet ter
zake doet, en deze bepaling werd toegelicht als volgt:
„Het Ontwerp, zich aansluitend b;j art. 10 der wet van
7 Mei 185t5 (Staatsblad n°. 32), zoogenaamde Tuchtwet, verbiedt iu art. 10 alleen, dat de werkgever zelf of de door hem
met de oplegging der boete belaste personen uit de boete
voordeel trekken; het laat dus toe, dat het bedrag tot weldadige
of algemeen nuttige doeleinden wordt aangewend, gelijk enkele
werkgevers gewoon zijn te doen. Dat dit voor.-chrift niet op
bezwaar zal stuiten, mag uit de Enquête met zekerheid worden
opgemaakt."
Nu krijgen wij in het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer
een uiting, dat men zou gewenscht hebben eeu aanduiding van
do bestemming van die boeten in de wet zelf en Minister Loeff
antwoordt daarop in de Memorie van Antwoordt:
„Uitdrukkelijk bü de wet de bestemming dier gelden aan te
geven schijnt niet gewenscht. Eene bepaling als het ontwerpDrucker ten deze bevat, komt den ondergeteekeude veel meer
verkieslijk voor ên is derhalve in het gewijzigd ontwerp opgenomen."
De vraag, welke bestemming aan de boeten kan worden gegeven, is dus inderdaad onder de oogen gezien.
Een andere bedenking ten aanzien van de boeten was, dat er
geen cumulatie mogelijk is van boete en schadevergoeding voor
eenzelfde feit, dat men niet voor eenzelfde feit boete kan opleggen en bovendien in rechten schadevergoeding eischen.
Daartegen is de geachte afgevaardigde vooral te velde getrokken.
Hij heeft gezegd: gelukkig bestaat er hier een échappatoir,
en dat is door niemand minder dan door den heer Drucker in
de Tweede Kamer aan de hand gedaan. Wat de heer Drucker
bedoelde en aan de hand deed was echter volstrekt niet een
ontduiking vau deze bepaling. Wanneer het geldt de orde,
zooals de geachte afgevaardigde op het oog heeft, den goeden
gang van zaken in de fabriek, een behoorlijke behandeling van
werktuigen, gereedschappen en dergelijke, dau is de boeteeen
geëigende straf en doet het er eigenlijk weinig toe, uit het
oogpunt van het afdoende van die straf, wat er met het geld
gebeurt. Dan is de beteekenis van de boete vooral ook, dat
ze preventief zal werken , en dat degeen die het eenmaal ondervonden heeft, dat door hein een zeker deel van zijn loon wordt
verbeurd, op dezen grond niet licht ten tweeden male in dezelfde
fout vervalt. Uit dit oogpunt dus beschouwd , doet het niets ter
zake wat ten slotte met de boete geschiedt. Maar nu kan inderdaad door een arbeider aan den fabrikant op allerlei wijze
een meer of minder aanzienlijke schade zijn berokkend. De geachte
afgevaardigde heeft ons uit zijn eigen ervaring laten zien wat de
financieel niet onbedenkelijke gevolgen kunnen zijn van herhaald
verzuimen, en zoo kunnen wij ons andere gevallen denken.
Wanneer het dus geldt niet alleen boete op te leggen by wijze
van straf in den zin waarvan ik sprak , wanneer het werkelijk
te doen is om verhaal van schade, dan heeft men ook geen
boete op te leggen, dan kan men — dat is juist de beteekenis
van de wet — volstaan met een vordering tot schadevergoeding.
Wat heeft nu de heer Drucker willen zeggen? Blijkbaar dit,
dat, wanneer er nu door den werkgever wordt gepretendeerd
een nawijsbare schade , die hy ook in rechten zou kunnen waarmaken — want dat is het eenige waarom het hier gaat — en
wanneer dat nu is zoo volkomen apert — en in andere gevallen ,
als het niet serieus en apert is, verlangt de geachte afgevaardigde het niet —, dat de arbeider het niet kan tegenspreken ,
dan behoeft het geen proces te worden en kan de arbeider vrij-
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willig zijn verplichting' erkennen'1 en in de verrekening niet het
loon, ingevolge art. 1038 r, toestemmen. Ik kan volstrekt niet
toegeven , en niet toelaten, als ik het zoo zeggen mag, dat dit
voorgesteld wordt als iets, dat eigenlijk is de wet ontduiken.
Het had eenigermate den schijn alsof de geachte afgevaardigde
deze voorstelling ingang wilde laten vinden, maar dit is juist de
inhoud der wet.
Daaruit hlijkt, dunkt mij, overtuigend, dat het volkomen rationeel is , dat niet te gelyk voor hetzefde feit wordt toegelaten
schadevergoeding en boete, üat zou dubbel zyn, althans gezien
aan den kant van den arbeider.
ü e heer Uegout: Ik heb vun cumulatie in het geheel niet
gesproken , maar alleen van vervanging van het eene middel
door het andere.
De heer van Kaalte, Minister van Justitie: My'nheer de
Voorzitter! Ik moet reeds veel van de aandacht van de vergadering vorderen, en tracht my dus te bekorten. Daarvoor
moet ik verschillende bedenkingen te gelyk refuteeren. Nu is
hetgeen ik nu behandeld heb voor een groot deel ter sprake
gebracht door den heer Regout en voor zoover dat niet door hem
is geschied, houde hy' my' ten goede, dat ik hem daarbij zoo in
het debat heb betrokken. Ik heb eenvoudig de beide punten
te gelyk willen behandelen.
Mijnheer de Voorzitter! Wy komen tot de bepalingen, die
speciaal betreffen de rechten en de verplichtingen van partyen,
in het byzonder die welke betrekking hebben op het loon.
Al aaustonds de veelbesproken bepaling van art. 1638 c,
waarin wordt voorgeschreven, dat de arbeider zyn aanspraak
op het loon behoudt voor een betrekkelijk korten tyd, wanneer hy ten gevolge van ziekte of ongeval buiten zyn schuld
verhinderd is geweest zyn arbeid te verrichten, en waarbij
een dergelijke bepaling voorkomt volgens welke voor een
korten, naar billijkheid te berekenen tijd, het loon doorloopt,
wanneer de arbeider, hetzij ten gevolge van de vervulling eener
door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde
verplichting, die niet in zijn vrijen tyd kon geschieden, hetzij
ten gevolge van zeer bijzondere, buiten zijn schuld ontstane,
omstandigheden, verhinderd is geweest zn'n arbeid te verrichten.
Nu IQ de eerste plaats, om het kort te zeggen, het doorloopen
van het loon in geval van ziekte.
Het heeft my werkelijk eenigszins verbaasd, dat hiertegen
een bezwaar is geopperd, niet alleen, maar dat dat bezwaar een
zoodanigen omvang heeft verkregen, als in de discussie het
geval is geweest. Ik meen, dat de heeren die deze zaak ter
sprake brachten, niet voldoende hun aandacht hierop gevestigd
hebben, dat aan dit art. 1638r vooraf gaat art. 16386, waarin
deze regel wordt vooropgesteld:
„Geen loon is verschuldigd voor den tyd gedurende welken
de arbeider den bedongen arbeid niet heeft verricht."
Wauneer wy du3 een oogenblik ons indenken in het geval,
dat de bepaling, die nu voorkomt omtrent het doorloopen van
het loon bij ziekte, wegviel, dan zou men in ons Nederlandsch
Burgerlijk Wetboek schrijven, dat in geval van ziekte — ook
b\j werkelijk serieuse, niet voorgewende ziekte —, als de arbeider inderdaad niet werken kan, de uitbetaling van het loon
automatisch ophoudt.
Nu wil ik vragen: is er iemand die dit in ons Nederlandsch
Burgerlijk Wetboek zou willen neersehryver. ? Ik kan het mij
niet voorstellen, omdat dit waarlijk indruischt tegen al onze
nationale opvattingen. Zoo doen wy hier te lande niet, — niet
in onze huisgezinnen, niet op onze kantoren, niet in tal van
andere verhoudingen en zoo doen wy ook niet op onze fabrieken.
Het zou dus precies het tegenovergestelde uitdrukken van wat
ons volk gevoelt, wat de rechtsovertuiging der geheele natie is,
en waarvan ons Hurgerly'k Wetboek de uitdrukking behoort te
zijn: dat kan niet. Daarom — wanneer men eenmaal voorop
heeft gesteld den regel dien ik heb aangeduid, moet de wetgever in de tweede plaats deze vraag stellen: hoe zal het thans
met de uitbetaling van het loon in geval van ziekte gaan, en
dan moet hy die vraag beantwoorden naar de opvattingen die
op het oogenblik onder ons volk heerscheu en die opvattingen

zu'n niet anders dan die welke in dit wetsvoorstel zijn nedergeschreven.
Mynheer de Voorzitter! Het woord door den geachten afgevaardigde den heer Hickenga, gisteren gesproken, is my uit het
hart gegrepen, waar hij het wetsontwerp in zyn geheel gekarakteriseerd heeft als een codificatie van hetgeen wy toch reeds
in onze gebruiken, zeden en opvattingen hebben opgenomen en
als recht erkennen. Dit wetsartikel is daarvan een sprekend voorbeeld.
Nu spreekt het vanzelf, dat, wanneer er zal zyn — zooals
er by ons ten aanzien van de ongevallen een wettelyke cegeling
van de ongevallenverzekering is — een wettely'k geregelde
verplichte ziekteverzekering, en wanneer daaraan de werkgever — zooals bij de Ongevallenwet — bydragen moet krachtens de wet, of vrijwillig bijdraagt krachtens overeenkomst met
zyu arbeiders, het spreekt, zeg ik, vanzelf, dat van dat loon
in geval van ziekte moet worden afgetrokken, datgene wat de
arbeider ontvangt uit de door my aangegeven bron , want als
dat niet gebeurde zou de ziekte van den arbeider ten gevolge
hebben, dat de werkgever tweemaal betaalde , eenmaal in den
vorm van een bijdrage in de verzekering en nog eenmaal in
den vorm van loon. Daarom is het volstrekt geen inconsequentie
van de wet, zooals de geachte afgevaardigde uit Overyssel, de
heer Stork, het deed voorkomen, dat volgens het tweede lid van
het artikel de aftrek wordt toegelaten, maar wordt dit volkomen
gerechtvaardigd door de voor de hand liggende redenen, die
ik aangaf.
Een andere reden van bestrijding van het artikel is geweest
in deze Vergadering, dat geen rekening is gehouden met den
zoogenaamden Karenz-tyd en dat niet voor den eersten tyd althans
het loon ophoudt. Wat ik straks gezegd heb, Mijnheer de Voorzitter, geldt ook in dit verband, maar daar komt nog by', dat,
wanneer men een wettelijke regeling op het oog heeft als de
ziekteverzekering en dergelyke, men rekening moet houden met
het feit, dat nu eenmaal bestaat en niet ontkend kan worden, dat
er gesimuleerd wordt en moet men dus goeden en kwaden op
dezelfde wyze behandelen en een Karenz-tyd voorschrijven, maar
hier geldt het een ander geval; hier moet men niet uitsluitend
denken aan degenen die simuleeren, niet denken dus aan het
misbruik in de eerste plaats, maar aan de werkelijkheid, zooals
zy zich voordoet, hier waar het de regeling betreft van het
burgerlyk recht, moeten wy voorzian in het verüinderd zijn tot
het verrichten van den arbeid door inderdaad bestaande en gebleken ziekte.
Komen wy echter aan de behandeling van de ziekteverzekering,
dan zyn wy ineen gansch anderen gedachtengang en dan zal —
het is by' de behandeling in de Tweede Kamer genoegzaam
gebleken — war hier wordt voorgesteld, en naar ik hoop zal
worden aangenomen, niet praejudicieeren op wat dan te behandelen zal zyn.
De heer Regout heeft opgemerkt, dat by de Staatswerkplaatseu de gewoonte een andere was, en by onderbreking van den
arbeid het loon niet zoude doorloopen, maar in de Memorie van
Antwoord — blad/.. 85 en de noot aldaar — heb ik medegedeeld,
wat inderdaad voor de artillerie-inrichting te Hembrug en andere
inrichtingen van de landmacht het gebruik is. Voor zoover in
fabrieken niet de gewoonte is om te handelen als in het artikel
is omschreven, kan men op de tot nu toe gevolgde wijze voortgaan, want het artikel bevat aanvullend recht, zoodat men mag
afwijken.
Men vreest, dat dit een bron van last en ongenoegen zal
geven, want tegen de afwyking van de wettelyke norm zullen,
meent men , de arbeiders opkomen.
Maar heeft men dau in het buitenland van dergelyke nadeelige
gevolgen gehoord? En is het rationeel, waarschynlyk, dat zij
zich zullen openbaren ?
Op het oogenblik is veelal de zaak reeds aldus geregeld, men
zal derhalve eenvoudig op den tegenwoordigen voet doorgaan. Ik
zou kunueu begrijpen dat er ongenoegen zou ontstaan, wanneer
thans het locu by ziekte overal doorliep en de wet dit kwam
verbieden, maar waar voortgegaan zal worden op de gewone
wijze, behoeft gpen stoornis gevreesd te worden.
In verband met deze bepaling staat ook 1638 y, de verplichting
om ten aanzien van inwonende dienstboden te zorgen voor

544
33ttc VEBGADEBING.
35.

5 J U L I L90T.

Behandeling van het arbeidscontract.

verpleging eu geneeskundige behandeling in geval van ziekte.
Dit is nu wel dwingend recht. Hier ontmoet ik den beer
Waller, die over dit punt het volgende gezegd heef't: .De twijfel
rysl of maat.schappelüke verhoudingen er bij zullen winnen,
indien men bij den meester het gevoel van aansprakelijk te zijn
voor de belangen zijner dienende huisgeuooten en den wensch
om die belangen, uit hoogere overwegingen, naar eisch to behartigen, aantast en daardoor zn'n gezag ondermijnt eu vernietigt.
Niemand wordt gebaat door de vervanging van den toestand
van wederzijdsch vertrouwen, door zulk een, waarin een ommiddellijk .beroep op de wet eu een haastige gang naar den kantonrechter gewoonte wordt."
Dat dit gevoel van aansprakelijkheid en de wensch om de
belangen der dienende huisgeuooten naar eisch te behartigen ,
behooreu te bestaan, onderschrijf ik ten volle en onvoorwaardelijk, maar de passage uit de Memorie vau Antwoord,
waaraan de geachte afgevaardigde aanstoot nam, is geschreven
naar aanleiding van een niededeeling in het Voorloopig Verslag
dezer Kamer, dat er vele streken in ons land zijn, waarin do
opvatting van de zedelijke verplichting, welke men tegenover
de arbeiders, i. c. tegenover zn'n inwonende dienstboden, heeft,
lang niet aldus bestaat.
Het bezwaar van den geachteu afgevaardigde gaat niet tegen
den inhoud van deze bepaling, maar hij meent, niet dat de
bepaling indruischt tegen onze rechtsovertuiging, integendeel,
zij spreekt z. i. zóó vanzelf, dat de wet haar niet behoeft voor
te schrijven. Maar dit standpunt acht ik niet vol te houden.
Ik gevoel veel voor de gedachte, welke deze redeneering bezielt,
maar ging zij geheel op, dan zou men nimmer een Burgerlijk
Wetboek voor zijn volk kunnen maken. De hoogste eisch, dien
men aan een zoodanig stuk onzer nationale wetgeving stellen
kan en moet, is, dat het overeenkomt met wat het volk gevoelt
en als juist erkent; en zegt men nu, dat wat het volk zelf wel
gevoelt niet in wetsbepalingen behoeft geformuleerd, dan zou
men geen Burgerlijk Wetboek noodig hebben. Het is geen
gebrek van het Burgerlijk Wetboek, dat het codificeert, wat
reeds leeft onder de natie ,m maar juist een verdienste.
Ook in andere landen zijn de toestanden en verhoudiugen
niet zoo gansch verschillend van de onze; met allen rechtmatigen nationalen trots mogen wij ons niet verheven achten
boven de andere beschaafde volken van Europa. Welnu, bij de
meeste Europeescue beschaafde natiën bestaat een dergelijke
bepaling van dwingend recht. Vooreerst in Duitschland, waar
ook voorgeschreven is, wat hier bepaald wordt, ook als een
bepaling van dwingend recht. In Zwitserland vinden wij in den
Zwitserschen federalen code op het verbintenissenrecht, dateerende
van 1881 en geldende voor geheel Zwitserland, het volgende:
„Lorsque celui qui a engagé ses services vit dans Ie ménage
de son maïtre et qu'il contracte, sans sa faute, une maladie
passagere, Ie maitre doit lui procurer a ses propres frais les soins
et les secours niédieaux nécessaires."
Een dergelijke verplichting wordt zelfs in Frankrijk onder
het bestaande recht aangenomen en volgens de jurisprudentie
dezelfde leer mutatis mutandis gehuldigd. Ik geloof dus dat het
bezwaar van den geachten afgevaardigde niet in al zijn consequentiën kan worden volgehouden.
Nu het bezwaar van den heer van Houten, die een bedenking
van geheel anderen aard heeft geopperd, n a zeide, dat het
artikel onaannemelijk zou zijn, omdat het veel te ver gaat, te
kras is. Het artikel luidt:
„De werkgever is verplicht in geval van ziekte of ongeval
van eenen bij hem inwoneuden arbeider, zoolang de dienstbetrekking duurt doch uiterlijk tot een tü'd van zes weken, voor
diens behoorlijke verpleging en geneeskundige behandeling zorg
te dragen, voor zooverre daarin niet uit anderen hoofde is
voorzien."
Nu was naar aanleiding dezer slotwoorden, bij het afdeelingsonderzoek, de vraag ontstaan, of, indien bü het huren van een
dienstbode was overeengekomen, dat de ouders in geval van
ziekte in de verpleging zouden voorzien, daarmede aan den
eisch was voldaan. Het antwoord op die vraag in de Memorie
van Antwoord gegeven, was: ja, mits dan ook de ouders volbrengen, wat zij op zich genomen hebbeu. De geachte afge-

vaardigde is daartegen opgekomen, tegen mn'n beweren al zoo
dat een dergelijke voorziening niet voldoende was, indien niet
werkeln'k gepresteerd werd wat de ouders op zicb genomen hadden.
Dit was althans een van de gezichtspunten van zijn rede. Nu
moest ik dit voorbehoud toch wel maken, want onderstel bn'v.
dat de moeder na dien lijd sterft, of dat de dienstbode de
dochter is van een ambtenaar bü de belastingen, die iutusschen
naar elders wordt overgeplaatst, is dan de heer of de vrouw des
huizes af' van hun verplichting, door die afspraak, die in geheel
andere omstandigheden is gemaakt? Ik geloof'dat het antwoord
op die vraag ontkennend zou moeten luiden.
Van groot belang i s , dat ieder dien plicht zal kunnen nakomen op de wijze die bij zijn levensomstandigheden bet beste past.
De wet heeft daaromtrent geen bepaald voorschrift gegeven. Die
dit wil doen door de dienstbode bij de ouders te laten verplegen of
in een ziekenhuis, kan dit doen; dat is in de discussie in de andere
Kamer gebleken. Wanneer men nu zegt: er zijn veel gezinnen die
het niet te breed hebben en niet voor de dienstbode zorgen kunnen,
al zouden zij willen, dan antwoord ik, dat in dergelijke gezinnen
de verhouding met de dienstbode dikwerf veel vertrouwelijker
is dan in andere en dat men dan wel raad zal schaffen. Men
kan volstaan met de dienstbode te laten verzorgen in een
ziekenhuis of dergelijke inrichting en haar daar zoo noodig
kosteloos doen opnemen. Men kan er ook voor zorgen dat de
ouders of anderen de verplichting op zich nemen. In elk geval,
de bezwaren tegen dit artikel blijken, als men het juist opvat,
wat breed uitgemeten eu zullen zich in de practyk niet voordoen , ook hier weder omdat het wetsontwerp zich in dit opzicht
aansluit aan hetgeen tot nog toe ook hier te lande als billijk
en juist wordt beschouwd.
Thans nog een enkel woord over de gedwongen winkelnering.
Men weet dat ik nu behandel de gevallen, waarin de strijd
tegen de gedwongen winkelnering op deze wijze wordt gevoerd,
dat een private straf wcrdt ingevoerd, hierin bestaande dat de
arbeider hetgeen hij ter voldoening van zijn loon in den gewraakten vorm genoten heeft, mag behouden en verder hetzij
in den vorm van verhoogd loon of op andere wn'ze terugkrijgt
datgene waarop hij aanspraak heeft volgens de regelen, die de
vaststelling en de voldoening van het loon beheerschen.
Waartegen men nu opkomt is, dat hij die medegewerkt beeft
tot het contract, ten slotte voordeel heeft bij een overtreding,
welke hij zelf begaan heeft.
Ik wensch dit even onder de oogen te zien.
Men ducht daarvan de schromelykste gevolgen.
Men zegt: hij die op deze wijze profiteert van een kwaad
waaraan hij zelf medeplichtig is, doet een gemeene daad ; hij
wordt een aqcnt provocateur, gelijk de heer Kist zeide. De verschillende sprekers stemmen allen hierin overeen: geen civiele
poena, maar geef ons liever een strafwet.
De heer Kist, die de eerste was die dit onderwerp ter sprake
bracht, deed het naar aanleiding van art. I6'ó7p, hetwelk bepaalt in welke bestanddeelen, behalve geld, het loon mag worden
vastgesteld, waarvan sanctie gevonden wordt in het artikel zelf
en daarmede in verband ook in art. 1638;'.
Dit laatste zegt, dat, als het loon in audere bestanddeelen is
uitgekeerd dan de wet voorschrijft, die voldoening van het loon
nietig is; de arbeider behoudt het recht van den werkgever
het verschuldigde loon te vorderen, zonder gehouden te zijn het
reeds ontvangen loon terug te geven.
De zaak is zoo geregeld, dat, voor zoover het loon is vastgesteld in andere bestanddeelen dan de wet veroorlooft, het geldelijk bedrag zal worden gewaardeerd en vervolgens vermenigvuldigd met 5 , zonder dat evenwel het geheele wettige loon
daardoor met meer dan '/s mag worden overschreden.
De heer Kist is de behandeling van dit onderwerp begonnen bü
een bespreking van dit artikel over de vaststelling van het loon.
Ik moet daarop eenigen nadruk leggen omdat — de geachte spreker
houde het mü ten goede — wat hy by die geledenheid van de
vaststelling van het loon besprak, eigenlek de zaak niet stelde
in het juiste licht.
De geachte spreker heeft een aardig en handig voorbeeld aangehaald, dat zich ook bg de beantwoording getnakkelyk laat
hauteeren.
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Hü zeide: laat ons nemen het geval, dat het loon bepaald
wordt op f 550 per jaar en dan nog een pak Zondagskleeren en
een overjas.
Nu wensch ik den geachten afgevaardigde te doen opmerken,
dat aan dit voorbeeld , dat hü niet uit het leven gegrepen heeft
— zulke gevallen komen niet dagelyks voor — een kleinigheid
ontbrak waarop het juist aankomt.
De geachte afgevaardigde heeft niet medegedeeld, dat in zoo'n
geval die werkgever kleermaker is of althans iemand, die in
relatie staat met een inrichting waarin het swealing systct» wordt
toegepast en kleeren goedkoop worden gemaakt. Dat behoort er
bij; de onderstelling is, dat die arbeider door dien werkgever uit
winstbejag benadeeld is geworden. Met andere woorden, het
artikel over de loonbepaling en de berekening van het loon,
is het artikel waarmede de r\j van voorschriften tegen de gedwongen winkelnering wordt geopend. Al staat het op deze
laats, toch is het niet minder waar, dat het in verband geracht moet worden met de gedwongen winkelnering, waardoor
de arbeider het slachtoffer van den werkgever wordt. Er moest
dus by gezegd zyn, dat na eenigen t\jd die kleeren onbruikbaar
bleken, althans minder waard waren dan de arbeider er voor
heeft betaald , dat hü dus bedrogen is uitgekomen.
Men moet deze -bepaling niet in abstracto beschouwen, maar
in den gedachtengaug waarin zy' is gemaakt, en dan heeft deze
geheele bepaling ten doel de gedwongen winkelnering tegen te
gaan.
Het is onweersprekelijk, dat dit de bedoeling van het voorstel
van den aanvang af is geweest, en dat er hier ook verband
bestaat met de sanctie waarvan gesproken wordt in art. 1638 ƒ,
hetwelk de heer Kist ook in het vervolg van zijn rede heeft
ter 3prake gebracht.
Nu wensch ik te herinneren aan hetgeen gisteren gezegd is
door den geachten afgevaardigde uit Overijssel, den heer
Stork: het gaat niet aan om te zeggen: deze arbeider heeft
vrijwillig een contract aangegaan. Dat is een verkeerde gedachtenloop. Men moet hier denken aan hetgeen laatstgenoemde
geachte afgevaardigde gisteren heeft toegegeven en wat ik reeds
releveerde, dat de arbeider in vele gevallen is de oeconomisch
zwakke en blootstaat aan willekeurige handelingen van den
werkgever.
Dat moet men hierbij en in het algemeen bij de bepalingen
die zich tegen de gedwongen wiukelneering keeren wel in het
oog houden , en wanneer wy de zaak van dien kant beschouwen,
dat de arbeider niet vr\j is een dergelijk contract aan te gaan,
maar zich eenvoudig heeft te onderwerpen, omdat hü voor
vrouw en kinderen moet zorgen , krijgt men een geheel anderen
indruk van de gansche zaak en kan men zich niet op de contractvrijheid beroepen.
Daarbü moet men twee zaken in het oog houden. In de
eerste plaats, dat de vordering vervalt na zes maanden, dus
6 maanden nadat het contract is aangegaan. Als die verloopen
zijn, vervalt de vordering. En ten tweede, dat hier aan den
rechter de macht gegeven is om met de omstandigheden van
ieder geval rekening te houden. En dat is een zaak van groot
belang.
Laat ons gezamenlük dit deel van art. 1638»' nog eens lezen.
Het luidt:
«Niettemin is de rechter bevoegd, bij toewüzing van de vordering des arbeiders, de veroordeeling te beperken tot zoodanig
bedrag als hem met het oog op de omstandigheden van het
geval billijk zal voorkomen, doch uiterlük tot de som, waarop
de door den arbeider geleden schade door hem wordt gewaardeerd.
.Ieder vorderingsrecht des arbeiders krachtens dit artikel vervalt na verloop van zes maanden."
W auneer men nu een sprekend geval heeft, waarbü een toeleg aanwezig is om er den patroon te laten inloopen, en daarover een strüd ontstaat voor den rechter, zou men dan werkelyk
meenen, dat de rechter niet in staat is te waardeeren welke
schade de arbeider loopt? Als het blykt, dat deze in het geheel
geen schade geleden heeft, zal hü eenvoudig een klein bedrag
stellen.
Datzelfde geldt ook bü gedwongen winkelnering in andere
gevallen. Art. 1637* luidt: «Ongeoorloofd en nietig is elk beding,
enz." En ook daar heeft men de bekende sanctie en de tusschenHandelingen der Staten-Generaal. — 1906—1907. — I.

komst van den rechter in het volgend artikel, nl. art. 1057/.
Nu roept men in deze om beteugeling door de strafwet. Ik meen,
dat de kiem van een zoodanige regeling reeds in dit artikel
gelegen is, anders zouden de woorden ongeoorloofd en nietig
tweemaal hetzelfde zeggen. Maar de zaak is hier juist gestigmatiseerd als ongeoorloofd met de bedoeling hier de mogelijkheid
van een latere strafwettelijke bepaling te iutroduceereu. Het
aandringen op een strafwettelijke bepaling in deze Hooge Vergadering heeft mü verbaasd, ik heb dat begrepen in de Tweede
Kamer van de sociaal-democratische afgevaardigden, en kan
mü voorstellen , dat een strafwet op dit gebied een kolfje naar
hun hand zou zyu. Maar het heeft mü bevreemd, dat in deze
Hooge Vergadering wordt aangedrongen op een strafwet,
waar dat niet absoluut noodig blijkt. De bedoeling van het
ontwerp is ook , dat er een strafwet komen zal als dat noodig
is, maar dat eerst de ervaring uitspraak zal doen over de
toepassing van deze civielrechtelüke poena. Wellicht zal
geen strafwet noodig blüken en dan is dat des te beter.
De geachte afgevaardigde, de heer Kist, is veel te lang een
sieraad geweest van het Nederlandsch openbaar ministerie om
niet, hoezeer hü ook in die qualiteit voortdurend met de overtreders van de wet in aanraking gekomen is, mü toe te stemmen,
dat in iedere strafbedreiging toch ook zit een zekere preventieve
werking, en dat is juist ook de bedoeling van de rij van bepalingen, die wy hier behandelen. Van zoodanige bepalingen
gaat preventieve werking uit.
De heeren zeggen, dat het misbruik van gedwongen winkelnering ru al bezig is langzamerhand te verdwynen. Welnu, een
bepaling als deze zal dat verdwijningsproces niet anders dan
kunnen bevorderen ; en blykt dat het geval te zyn, dan hebben
w\j geen strafwet noodig.
Wat intusschen in deze bepaling rten geachten afgevaardigde
en anderen met hem hindert, is, dat niet wordt verordend een
restitutio in integrum. Wanneer twee partüen met elkaar — ik
kom nu niet terug op hetgeen ik gezegd en verzocht heb bü
dit punt speciaal in het oog te houden, dat hier de twee partüen wel gelyk gerechtigd heeten, maar het in werkelükheid
niet zijn — een overeenkomst overtreden of er zich niet
aan houden, en ze wordt bü voorbeeld door den rechter ontbonden, dan moet plaats hebben een restitutio in integrum; alles
moet teruggebracht worden tot zoodanigen toestand als te voren
bestond. Maar dat kan eenvoudig in deze zaak niet. Wanneer
ten gevolge van een ongeoorloofd beding aan een arbeider waren
zijn verschaft tegen te hoogen prüs of van te geringe qualiteit
en de waren zijn verteerd, of andere benoodigdheden en die
benoodigdheden zün versleten, dan kunden zü eenvoudig niet
meer worden teruggegeven , vooral niet in het eerste geval. De
restitutio in integrum, zooals men zieh die denkt, is dus onmogelük.
Vandaar dat men moest komen tot een bepaling als hier wordt
voorgesteld. Nu kan men zeggen, dat dat in sommige gevallen,
die men zich kan fantaseeren — of ze iu werkelükbeid zullen
voorkomen betwüfel ik — de werking zal hebben, die de heeren
vreezen. Ik hoor rondom mü zeggen , dat de tusschenkomst van
den rechter in een dergelük geval niets geeft, maar ik vraag
weer: waarom niet V Is de Nederlandsche rechter niet in staat
om een dergelük geval te beoordeelen ?
Waarom de Nederlandsche rechter niet en de buitenlandsche
wel '1 Volgens het Duitsche recht byv. wordt in gevallen die
hiermede volkomen analoog zijn, aan den rechter gegeven de
bevoegdheid om naar gelaug van de omstandigheden te oordeelen, en in onze eigen wetgeving zijn de voorbeelden talrük,
waar een dergelüke taak aan den rechter wordt opgelegd. Ik
kan dat onmogelijk hier in den breede ontwikkelen zonder te
veel van de aandacht te vragen, maar wie b\j voorbeeld wil
opslaan de artt. 1406, 1407 en 1408 van ons Burgerlek Wetboek,
waar het geldt het bepalen van schadevergoeding in gevallen
van onrechtmatige handelingen, zal zien, dat daar voor verreweg
het grootste deel de beoordeeling en bepaling der schade
wordt overgelaten aan den rechter. Slaat men de artikelen op,
men zal getroffen worden door de volkomen overeenstemming
van hetgeen daar aan den rechter wordt opgedragen en hetgeen
wü hem hier opdragen. De rechter mag toch geacht worden
genoeg onderscheidingsvermogen te hebben om van elkander
te kunnen scheiden een geval, zooals ik in de eerste plaats
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stelde, eii eeu geval waarin wij werkelyk te doen hebben met
een slachtoffer om zoo te '/eggen , waarin een arbeider zijn patroon
er in heeft willen laten loopen.
Het resultaat waartoe ik in dit opzicht kom , is, laat ons de
werking van deze maatregelen tegen een misbruik, dat toch
reeds verdwijnt, eens afwachten. Laat de ervaring daaromtrent
verder uitspraak doen en wanneer het nu werkelijk blijkt na
eenige jaren, dat op deze wijze men er niet komen kan,
welnu, dan zal moeten worden overgegaan tot een wijziging.
Ik heb nog eeu paar woorden te zeggen over het eindigen
der dienstbetrekking en den opzeggingstermijn en in de eerste
plaats eeu kort woord over dezen laatste.
De geachte afgevaardigde, de heer van Houten, heeft — ik
kan er onmogelijk in den breede op ingaan , maar ik moet er
toch een enkel woord van zeggen — betoogd , dat de werking
van deze wet zou zijn, dat men zou komen tot een korten
opzeggingstermijn. Daardoor, zegt men, zal de arbeider nadeel
ondervinden ten gevolge van onderscheidene artikelen , in zijn
voordeel geschreven, want hg zal komen in de schadelijke
positie, dat hij werkt onder een korten opzeggingstermijn.
Hierop is het antwoord: maar dan zal de werkgever onder
denzelfden termijn werken. Het een kan niet zonder het ander.

hij vol: er wordt hier wel nieuw recht ingevoerd en bepaald
dat, wanneer de schadevergoeding in de door mij bedoelde ge
vallen betaald is, maar de verbreking der dienstbetrekking onder
zoodanige bijzondere omstandigheden heeft plaats gehad, dat de
schade door de vergoeding niet gedekt wordt, men by den rechter
kan komen om verdere vergoeding.
Dit heeft betrekking op een speciaal geval, dat iuen zich kan
denken in de maatschappij, maar hoe dit ook zou kunnen worden
toegepast in gevallen waarin het betreft de dienstboden, kan ik
mij niet voorstellen. In theorie kan het natuurlijk, maar er staat
in het artikel, dat, indien een der partijen de dienstbetrekking
heeft opgezegd met uitbetaling der schadevergoeding, het recht
ontstaat om verdere schadevergoeding in rechte te vorderen, indien
een en ander niet zoodanige bijzondere omtUuuUghedea gepaard is
gegaan, dat de berokkende schade niet geacht kan worden te
zijn vergoed.
Nu zal toch wel de eerste eisch zyn voor een toewijzing der
vordering, dat men de schade bewijst, en nu zou ik van den
geachten afgevaardigde gaarne, hoewel dit niet gemakkelyk
schijnt, eens de formuleeriug hooren vau eeu afdoend geval,
waarin tegenover een dienstbode de toepassing heeft plaats gehad,
de schadeloosstelling is ontvangen en nu een vordering moet
worden ingesteld op grond van dit artikel. ■
De heer van Houten: Dat is voor den werkgever geen be
Deze gedachteugang is in het dagelijksch leven zoo geheel
anders, dat ik de toepassing er van niet waarschijn lijk acht.
zwaar.
Over de beëindiging vau de dienstbetrekking by werkstaking
De heer van Kaalte, Minister van Justistie: J a , Mijnheer is, in tegenstelling met de discussie in de Tweede Kamer hier
de Voorzitter, dat zegt de geachte afgevaardigde, en dat is weinig gezegd. Zeer te recht heeft de heer Sfcork gezegd, dat het
juist het argument, dat ik tegen hem wil gebruiken, dat is staangeld by werkstakingen een ondergeschikte rol speelt, en
voor den werkgever wel een bezwaar, en dat zal in de practijk de beteekenis daarvan veel meer uitkomt by iudividueele ver
voor den werkgever hoe langer hoe meer een bezwaar worden. breking van de dienstbetrekking. Ik ben dit gebeel met den ge
Wanneer hy een korten opzeggingstermijn verkiest, hij wete, achten afgevaardigde eens, en in de Tweede Kamer heb ik dit
dat die oingeüeerd ook voor hem geldt, en dus deelt hij ook in herhaaldelijk op den voorgrond gesteld. Ook beu ik met hem eens,
alle gevolgen daarvan , die ik niet in den breede behoef uiteen dat de reden van dit verschijnsel is, dat de werkstaking, met
te zetten, maar die iedereen narekenen kan. Dan heeft hij zijn een hoogst zeldzame uitzondering, steeds eindigt met een
arbeiders gebracht in deze positie, dat zn', om zoo te zeggen, op verzoening. Ik zeide in de Tweede Kamer byua woordelyk het
elk oogenblik, zonder eenige waarschuwing, den dienst vol zelfde : «gelijk op eiken oorlog vrede volgt, zoo ook op dezen
oorlog".
komen rechtmatig kunnen verlaten.
Mijnheer de Voorzitter! Als men de zaak van deze zijde be
Intusschen kan het voorkomen, dat bij een werkstaking de
schouwt , dan moet men inzien . dat het geheele bezwaar van werkgever daarin vindt een dringende reden om zijnerzijds de
den geachten afgevaardigde in de practyk van het leven zich dienstbetrekking te doen eindigen , en daarbij kan dan ten aan
niet zal doen gelden.
zien van enkele arbeiders het verhaal op het staangeld een rol
In art. 1639 o, tot de bespreking waarvan ik thans overga, spelen. Met het oog daarop ziet de heer Stork een bezwaar
wordt gezegd , dat het volstrekt niet onrechtmatig wordt, maar tegen art. 1639 o.
volkomen geoorloofd is en blijft, om zonder inachtneming van
Maar is dit gegrond ? Het beëindigen van de verhouding op
den opzeggingstermijn de dienstbetrekking te doen eindigen, deze wyze en om deze reden is niet onwettig; maar een van
behalve nog wanneer er daartoe een dringende reden bestaat: de voorwaarden is uu, dat de dringende reden, die daartoe aan
1°. wanneer de wederpartij daarin toestemt; 2'. wanneer men leiding geeft, aan de wederparty onverwyld wordt medegedeeld. En
te gelijker tijd daarbij toekent de bij de wet bepaalde schade nu meent de geachte afgevaardigde, dat de eisch onvervulbaar
loosstelling.
i s , dat de werkgever aan al zyn — wellicht 2000 — arbeiders
individueel het feit, dat hij de staking van den arbeid beschouwt
Dat staat uitdrukkelijk in het artikel vermeld.
Nu heb ik althans deze satisfactie, dat de geachte afgevaar als een dringende reden, moet mededeelen.
digde uit Friesland nu toch heeft toegegeven, dat op dit punt
Mijnheer de Voorzitter! Hoe moet nu die mededeeling, wat
de Memorie van Antwoord de zaak weer in een behoorlijk licht den vorm betreft, volgeus de wet geschieden? Om die vraag te
heeft gesteld.
beantwoorden moet men zich in de bedoeling van het artikel
Ja, Mijnheer de Voorzitter, het is dus nu volkomen duidelijk indenken. Wat het artikel bedoelt, wat het wil voorkomen, is
geworden, er kan nu geen quaestie meer over zijn, hoewel men dit; er wordt door een van de beide partyen aau de andere
een anderen indruk zou krijgen bij het lezen van het Voorloopig party een dringende reden gegeven om de dienstbetrekking te
doen eindigen. Daarna echter verandert er niets in de feitelyke
Verslag van deze Kamer.
Laat ons nu eens nemen een geval uit het gewone dienst- verhouding, geen van de beide partijen spreekt er over, maar
bodenrecht. Wanneer men zonder aanvoering van reden een maanden later gebeurt het een of ander en gaat eeu van de twee
dienstbode wegzendt, betaalt men 6 weken loon of zooveel minder partyen zich beroepen op dit maanden geleden gebeurde voorval
als de opzegtermijn nog te loopen heeft. Welnu, hetzelfde recht en zegt: ik vind daarin een reden om de dienstbetrekking te
zal gelden volgens het nieuwe ontwerp, en dit is een van de doen eindigen. Dit heeft het artikel willeu verhinderen. Men
voorbeelden waaruit blijkt, dat ook in dit opzicht niet gebroken moet aanstonds laten merken dat die dringende reden inge
wordt met hetgeen ten onzent reeds gewoonte was, en de meening, roepen wordt; men moet er geen tyd overheen laten gaan. Wan
dat in ons dien9tbodenrecht groote veranderingen zouden worden neer men het artikel zoo inziet, blykt dat men het bezwaar, dat
gebracht door dit ontwerp, dus inderdaad eeu verkeerde opvat de geachte afgevaardigde op het oog had, kan ontgaan by eeu
werkstaking door een mededeeling in de courant, door een aanting is.
Te dezen aanzien verandert er niets. Maar, werpt mij de geachte
lakking in de fabriek, door de mededeeling aan een comité, enz.
afgevaardigde uit Friesland tegen, maar art. 1639s. Inderdaad
Ir is geen bepaling in de wet die uitdrukkelijk zegt hoe dit moet
de geachte afgevaardigde is nu eenmaal tegen dit wetsontwerp gebeuren en die zou uitsluiten een vau de methoden die ik zoo juist
ten strijde getrokken en ook na hetgeen ik ten aanzien van het heb aangegeven. Het bezwaar dat de geachte afgevaardigde heefr,
punt dat ons nu bezighoudt, heb in het midden gebracht, houdt is dus zeer problematiek. De Memorie van Antwoord had niet
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alleen het OOg op werkstakingen, maar stelde de zaak zeer alge
meen voor en zeide in dit, verband, dat het voorzichtig kan /-y u
individueel te werk te gaan. Het gebeurt bovendien nooit dat
«» M I N de relatie tus.->chen werkgever en werklieden wordt
afgebroken en het staangeld verbeurd wordt. Het geldt altyd
slechts enkelen en tegen die enkelen kan men zonder bezwaar
ook individueel optreden.
Nu, vóórdat ik kom tot het fbrmeele gedeelte, nog een woord
over het collectieve arbeidscontract.
De heer Waller heeft dit belangrijk onderwerp ter sprake
gebracht. Het wetsontwerp bevat daaromtrent niet veel, maar
iets, en dit is van gewicht. De geachte afgevaardigde scheen van
meening te zijn, dat wat in het wetsontwerp te dien aanzien
voorkomt, van my afkomstig is; dat ik dit er in gebracht heb. Hy
vergist zich. Hij citeerde den Minister Loeff, waar deze by de
schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer betoogde, dat
voor een regeling van het collectieve arbeidscontract de tijd
niet gekomen was, omdat die regeling nergens bestond en de
vakorganisatie daartoe niet voldoende ontwikkeld was.
Dat heeft mijn geachte ambtsvoorganger volkomen te recht
gezegd. Zulk een regeling vau het collectief arbeidscontract
bestaat nog nergens.
De geachte spreker heeft mijn rede over dit wetsontwerp, in
de andere Kamer gehouden, gelezen, hg' is zoo vrieudelg'k. ge
weest daaruit te citeeren ; welnu, als hij haar nog eens naslaat,
zal hg zien dat ik toen reeds zeide wat ik thans zeg: behalve
in Australië en in een enkel kanton van Zwitserland bestaat der
gelijke regeling nergens, de ty'den zijn daarvoor nog niet ry'p.
Trouwens, zoodanige regeling zou zijn van publiekrechtelijken
aard, men moet dan met het inwendig leven der vakorganisatie,
hetzg men de organisatie der arbeiders, hetzij men die der
werkgevers op het oog heeft, gaan rekenen.
Het is dus een zaak van publiekrechtelyken aard , welke in
dit wetsontwerp niet thuis zou behooren.
Nu heeft de geachte spreker het verschil tusschen de regeling
▼au het collectief arbeidscontract en wat hier geschiedt, wel goed
ingezien en dat alles ook wel uit elkander gehouden, maar niet
altijd met de noodige cousequentie, en vandaar de kleine ver
warring, welke is ontstaan.
Op dit punt, namelijk dat de collectieve arbeidsovereenkomst
nog niet moest geregeld worden, is Minister Loeff zich volkomen
gelyk gebleveD en ik zie de zaak volstrekt niet in een enkel
opzicht anders in.
Trouwens, de zaak heeft in de juridische wereld in ons land
in de laatste jaren zeer de aandacht getrokken.
In 1905 heeft de Nederlaudsche Juristenvereniging over dit
onderwerp beraadslaagd.
Aan de hand van zeer belangrijke adviezen, onder andere
van mr. Nelissen, lid van den Hoogeu Raad, die daaromtrent
een prae-advies van hooge beteekenis uitbracht, en aan de
hand van de discussie, kan men wel zeggen, dat de communis
opinio der juristen in ons land is, dat voor het oogenblik aan
een wettelijke regeling nog niet te denken is. Een minimum
willen eigenlijk allen , ook zij die het meest een regeling zelf
zouden bestryden, bijv. een ander lid van den Hoogeu Raad,
die veel over dit onderwerp heeft geschreven, mr. Eyssell. Dat
minimum is hetgeen in het wetsontwerp wordt voorgesteld : de
erkenning van bet collectief arbeidscontract, als een contract
dat in ons rechtssysteem wordt opgenomen.
Ware die erkenning niet opgenomen, dan bleef de vraag open
of hier een burgerrechtelijke overeenkomst in eigenlijken zin
aangegaan wordt, omdat bij een collectief arbeidscontract, ge
sloten tusschen een vereeuiging van werkgevers en een vereeniging van werklieden, wel een afspraak wordt gemaakt, maar
niet iets, dat onmiddellijk in de practy'k werkt, ja zelfs iets,
waarvan het twijfelachtig is of het dit zal doen.
Wat is het collectief arbeidscontract?
Het stelt alleen de arbeidsvoorwaarden vast, welke by' de iudividueele arbeidsovereenkomst indien die later tusschen een
werkgever en een werkman bij het collectief contract betrokken
gesloten wordt, zullen zyn in acht te nemen.
Wanneer nu de individueele arbeidsovereenkomst niet tot
stand komt, heeft de geheele collectieve arbeidsovereenkomst
nog geen beteekenis en dat was de reden vau twg'fel, of de

collectieve arbeidsovereenkomst als een gewone overeenkomst
volgeus ons rechtssysteem bestaanbaar was. Dit wetsontwerp
maakt aan dien twg'fel een einde en verleent aan het collectief
arbeidscontract toegang tot ons recht. De quaestie of het een
rechtsgeldig contract is kan niet meer gesteld worden.
Daaraan verbindt het artikel dit enkele uiuar zeer belangrijke
rechtsgevolg, dat, wanneer by het individueel contract wordt
afgeweken van de voorwaarden bij het collectief contract gesteld,
de rechter op de vordering der belanghebbenden zoodanige
afwgkende overeenkomst kan vernietigen.
Nu is dit de dwaling van den geachten afgevaardigde , dat
wat te dezen opzichte in het wetsontwerp staat door mg er in
gebracht zou zyn. Ik heb wel een verandering — naar mijn be
scheiden meening e^n verbetering — aangebracht, maar dat was
niet een uitbreiding, maar een beperking. En als de geachte
afgevaardigde naast elkander wil leggen het wetsontwerp van
Minister Loeff, zjoals het het laatst luidde, en het tegenwoordige
voorstel, dan zal hein blg'ken, dat de beperking vooral ligt in de
definitie van het collectief arbeidscontract, die wg beiden gaven ,
maar die ik , ook naar aanleiding van het licht dat over dat
oorspronkelijk voorstel was opgegaan, heb veranderd.
Nu heeft de geachte afgevaardigde zeer behartigenswaardige
woorden geuit over de gevaren der collectiviteit in het algemeen.
Voor een groot deel onderschrijf ik die volkomen , maar ik
geloof toch , dat die gevaren zich juist niet zullen voordoen in
het geval dat wg hier bespreken. De geachte afgevaardigde
maakte een tegenstelling tusschen een vereeuiging van vakgenooten, die op hun eigen vakbelaugen het ooghadleu, en vereenigingen die collectief handelen willen met andere bedoelingen.
Hier hebben wy te doen met vakvereenigingen, die eenvoudig
de arbeidsvoorwaarden waaronder zy dagely'ks werken , in hun
eigen vak, behandelen en behartigen.
Ik wil van dit punt niet afstappen zonder te zeggen waarom
ik het een zeer belangrijk onderwerp vind
Men kan wel zeggen, zooals onder anderen de geachte afge
vaardigde uit Friesland gedaan heeft, dat het eigenlijke wapen
der arbeiders is de werkstaking, maar hy zal my' toch toegeven ,
dat werkstaking is oorlog; dat dit, hoe men ook over de nood
zakelijkheid moge oordeelen, een wapen is dat aan beide kanten
kwetst en nadeel toebrengt, en dat het een ideaal zou zyn, als
de werkstaking verdween.
En wat zien wg nu ? Dat juist in de laatste jaren, als na zulk
een werkstaking de vrede gesloten wordt, een collectief arbeids
contract wordt aangegaan. Nu ligt de vooruitgang juist hierin,
dat men zonder voorafgegane werkstaking een collectief contract
sluit. Wanneer men in ons land zich niet aan een illusie over
geeft, by deze aanvaukelgke erkenning van het nieuwe instituut,
door te onderstellen, dat het collectief arbeidscontract een
krachtig middel kan zg'n tot bevordering vau de industrieele
vrede, dan kan ook dit strekken tot aanbeveling vau het wets
ontwerp. Wanneer de geachte afgevaardigde de zaak van deze
zy'de beschouwt, zal hy' zich, naar inyn meening, wel met dit
voorstel kunnen vereeuigeu.
De rede, gisteren door den geachten afgevaardigde den heer
't Hooft gehouden, die zooveel belangrijke punten behandelde,
welke ik moet laten rusten, was voor een groot deel gewijd
aau de bepaling waarby' een wg'ziging wordt gebracht in de
wet op de rechterlijke organisatie, hiertoe strekkende, dat de
kantonrechter in het vervolg over het geheele gebied van het
arbeidscontract de competente rechter zal zijn.
De geachte afgevaardigde heeft dit punt ingeleid met de
betuiging, dat, als dit wetsontwerp in de Tweede Kamer was
verdedigd door den ambtsvoorganger van dezen Minister, het er
anders zou hebben uitgezien. Daartegen moet ik al dadely'k
opkomen. Wanneer de geachte afgevaardigde had gezegd: wan
neer dit wetsontwerp in de andere Kamer was verdedigd door den
voorganger van dezen Minister zou die verdediging zooveel beter
geweest zyn , dan zou ik de eerste zyn om dat te erkennen ;
maar dat heeft hy niet gezegd.
De heer ' t Hooft: Ik heb dat niet gezegd met het oog op
dit speciale punt, maar in het algemeen.
De heer vau Kaalte, Minister van Justitie: De geachte afge-
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vaardigde heeft het in ieder geval gezegd ten aanzien van dit punt:
daarin meen ik mij niet te vergisson. Hg heeft zy'n oordeel geïntroduceerd a propos van het overbrengen van de competentie
bij deu kantonrechter. En daartegen moet ik opkomen , omdat
de geachte afgevaardigde over het hoofd heeft gezien, dat in
dit opzicht in het wetsontwerp door m\j niets hoegenaamd is
veranderd, zoodat het er dus onmogelijk anders zou hebben
uitgezien, al was het ook niet door mij verdedigd.
Daarmede hangt samen een misvatting, waarop ik den geachten afgevaardigde gisteren reeds attent heb gemaakt.
Het is onjuist, dat dit wetsartikel is ingevoegd by de mondelinge beraadslaging.
De heer 't Hooft: Dat heb ik ook niet gezegd.
De heer van Kaalte, Minister van Justitie: Het is onjuist,
dat daarover niet heeft plaats gehad een afdeelingsonderzoek.
De heer 't Hooft: Dat is juist.
De heer van Kaalte, Minister van Justitie: Wanneer de geachte afgevaardigde het juist acht, dat het wel degelijk aan het
onderzoek onderworpen is geweest, dan geeft hü mij eigenlijk
toe, wat ik wilde betoogen, namelijk dat liy onwillekeurig vervallen is in enkele feitelijke dwalingen. Dit artikel stond namelijk
niet in het wetsontwerp van den heer Drucker, daar deze zich
had gedacht een invoeringswet, maar Minister Cort van der
Linden is uitgegaan van het standpunt, dat het gewenscht was
de voor de invoering noodige bepalingen aanstonds in het wetsontwerp op te nemen.
En zoo is voor het eerst in 1901 in het wetsontwerp van den
heer Cort van der Linden het tegenwoordig art. VII opgenomen,
zoodat reeds sedert 1901 de juristen in ons land, die iu zaken van
wetgeving belang stellen en die bijv. het Weekblad van hel Recht
lezen, waarin de wetsvoorstellen plegen te worden opgenomen,
gelegenheid hebben gehad er kennis van te nemen.
In het wetsvoorstel van myn geachten ambtsvoorganger heeft
datzelfde artikel eveneens van den aanvang af zijn plaats gevonden en het spreekt vanzelf, dat het ook in de afdeelingen is
onderzocht. Er zijn by de mondelinge behandeling kleine veranderingen gebracht ten aanzien van de procedure, maar
dat is bier van ondergeschikt belang, in dit artikel is niets
veranderd.
De heer 't Hooft: Dat heb ik ook niet gezegd; ik heb gezegd,
dat daarover geen debat is gevoerd.
De heer van Kaalte , Minister van Justitie: Daarin heeft de
geachte afgevaardigde gelijk. In de Tweede Kamer is hierover,
terwijl het in de afdeelingen is onderzocht, geen woord van
critiek gesproken. Wat zullen wy daar nu uit concludeeren ?
Ik had de redeneering begrepen, zooals ik ze opvatte, maar nu
de geachte afgevaardigde erkent, dat het artikel van den aanvang af in het wetsvoorstel heeft gestaan, begrijp ik zijn redeneering niet meer. Niemand is in de afdeelingen tegen het
artikel opgekomen Wat is daaruit af te leiden P Dat de
Tweede Kamer, in haar geheel, er mede instemde.
Dat is de eenige logische conclusie. De andere bepalingen,
die ik verder laat rusten, hebben toch met deze zaak in zooverre wel iets te maken, dat er over het proces bij den kantonrechter, dagen lang is gedebatteerd, en dat gedurende
die lange discussie niemand diens competentie zelf als een
bezwaar tegen het wetsontwerp heeft aangevoerd. Men had
daar alle gelegenheid toe, maar ook toen is het niet geschied.
Waarom niet? Mij dunkt, omdat men begrepen heeft, dat het
eigenlijk vanzelf sprak, dat men, nu men een verandering
ging brengen in de rechterlijke organisatie in verband met
de verandering, die men bracht in het Burgerlijk Wetboek,
ook zonder verdere onderscheidingen te maken, de geheele
berechting van alle zaken onder het arbeidscontract vallende,
bracht bij deu kantonrechter. Men vond dat blijkbaar daarom
gewenscht, omdat toch verreweg de meeste gevallen van dien
aard zullen zijn, dat zü volgens onze tegenwoordige organisatie
toch by den kantonrechter zouden komen, want, zooals in de

discussie gisteren al gebleken is, ten aanzien vau het contract
van de in de drie artikelen van het Burgerlijk Wetboek bedoelde personen niet de werkgevers, is de kantonrechter competent, ook wanneer het betreft een bedrag hooger dan f 20»).
Art. 39, 8". maakt den kantonrechter bevoegd voor een
onbepaald bedrag in deze. Het feit is niet weg te redeneeren,
dat in onze tegenwoordige rechterlijke organisatie ten aanzien
juist van dit gedeelte van het arbeidscontract, dat in dit wetsontwerp geregeld wordt, een uitzondering wordt gemaakt op
den algeraeenen regel. Wanneer byv. met een monteur, die een
hoog traktement heeft, en aan wien practisch zeer moeilijke
werkzaamheden worden opgedragen, wordt overeengekomen,
dat hg voor elke machine, die hy door zijn schuld bederft, een
hooge boete zal betalen, zeg van f 500 of van f 1000, dan komt
het geding daarover voor den kantonrechter.
De tegenstelling, die de geachte afgevaardigde, de heer 't Hooft,
heeft gemaakt, laat ik geheel voor zijn rekening; maar zelfs
wanneer ik klakkeloos aanneem, dat ze juist is, dat men in art.
39, 8°., strikt moet nemen de woorden: nakoming van de overeenkomst, zelfs in dien gedachtengang valt daaronder dit geval,
en anders kan men zich ook andere gevallen denken, die er
toch ongetwijfeld wèl onder vallen.
Zooveel is zeker, dat reeds op dit gebied, in onze tegenwoordige rechterlijke organisatie, de kantonrechter competent is
onafhankelijk van het bedrag. Kan men nu — met het oog op
gevallen, waarin hoogere bedragen in het spel zyu —dat veilig
aan den kantonrechter overlaten?
Ik antwoord daarop: ongetwijfeld, en ik zeg dat niet enkel,
omdat ik van deze plaats de eer en de bekwaamheid van onze
kantonrechters heb hoog te houden, ik zeg dit niet enkel omdat
ik meen, dat ons kan ton rechterlijk personeel gerust mag worden
gesteld naast het personeel van onze rechtscolleges, in het bijzouder van de rechtbanken, en dat er volstrekt geen reden is om
aan te nemen, dat het alleen uitzondering zou zijn. dat onze
kantonrechters zijn bekwame rechters, — ik apprecieer zeer de
vriendelijkheid, die de geachte afgevaardigde heeft gehad, om
in zijn rede onder die enkele uitzonderingen ook een kantonrechter te noemen, die ni\j zeer na staat, — maar ik wensch
dat meer algemeen te zien opgevat. Ik meen, dat waarlijk niemand
met de hand op het hart kan beweren, dat in doorsnede ons
kantongerecht-personeel zou achterstaan by het personeel van de
rechtbanken. Zoo is de feitelijke toestand in ons land niet.
Hoe dat ook zy, in ieder geval is reeds uit hetgeen ik aanvoerde, gebleken, dat onze tegenwoordige wet dat vertrouwen
aan den kantonrechter geeft. Maar waarom doet de wet dat nog
meer? Dat is, omdat — de geachte afgevaardigde uit Gelderland
zal toch wel de eerste zyn om dit toe te stemmen — het
belang, de moeilijkheid van de gedingen en vau de rechterlyke
beslissingen volstrekt niet altyd in rechte reden staan tot het
bedrag. Er komen voor den kantonrechter zaken voor, die juridisch
en technisch veel meer moeilijkheid opleveren dan de meeste
zaken voor de rechtbank. De kantonrechter wordt dus reeds
nu geroepen tot beslissing van veel moeilyker zaken dan het
hier geldt.
Het is dus eigenlijk minder juist, om, zooals de heeren doen,
de meening te vestigen by de leden, die misschien van deze
zaken niet zoo op de hoogte zyn, alsof voor het eerst moeilijke en
lastige beslissingen zullen worden gebracht ter competentie van den
kantonrechter. Heden ten dage geschiedt dat reeds evenzoo. en
bovendien, voor den kantonrechter is de regeling vau het gedingeen zeer eenvoudige.
Uesteld een werkgever uit de groot-industrie heeft geschil met
een zyner arbeiders en hy staat er op, dat dit uitgemaakt wordt in
rechten, dan is dat een zaak, die op eenvoudige manier kan afloopen.
Men heeft eenvoudig maar een zyner ondergeschikten een procuratie in hauden te geven, waarmede hy gaat naar de zitting van
het kantongerecht en daar wordt de zaak behandeld op een eenvoudige, practische en zeer weinig kostbare manier.
Maar wanneer het belangen geldt, waarbij tegen proceskosten
of andere kosten niet behoeft te worden opgezien, dan kan een
geding voor het kantongerecht op volkomen dezelfde wijze behandeld worden, als voor de rechtbank. Men kan den by stand inroepen van een rechtsgeleerde, er kunnen heen en weer schriftelijke
conclusies worden gewisseld , pleidooien worden gehouden in

Vel 148.

541)

Eerste Kamer.

38ftfl V E R G A D E R I N G . — 8 J U L I 1907.
35.

Behandeling van het arbeidscontract.

optima forma; de zaak kan worden geïnstrueerd evengoed zijn; maar in de tweede plaats het veel grooter bezwaar, dat,
als by de rechtbank. Dat is echter niet iets, dat alleen in de waar deze regeling eeu groot terrein bestrijkt, verschillende
toekomst /al gebeuren , maar dat ouder ons tegenwoordig recht bepalingen, die aanleiding geven tot critiek. op den voorgrond
bestaat. Het gevolg is, dat dan een dergelijk proces van niet komen, waardoor langzamerhand de hoofdlijnen uit het oog
korter duur is dan voor de rechtbank en ook allicht zooveel worden verloren, en ongetwijfeld komt het toch in deze Verkost als by de rechtbank, maar daar kan degene niet over gadering juist daarop hoofdzakelijk aan.
klagen, die juist bezwaar heeft, dat hier zaken voor den kantonOngetwijfeld zal ook dit werk en deze wet haar gebreken
rechter gebracht worden, die voor de rechtbank behooren.
hebben , zal deze wet by de practische toepassing feilen, onvolHet hoofdbezwaar van den geachten afgevaardigde 't Hooft komenheden , leemten aan het licht brengen, misschien van den
is geweest, dat dit moest praejudiceeren op een principieele aard als door sommigen wordt gevreesd, misschien juist niet van
regeling van de moeilijke vraag van de rechtspleging in burger- dien aard , maar van een aard, als \vy op het oogenblik geen
lijke zaken.
van allen voorzien.
Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer
De geachte spreker is op dit punt niet gelukkig geweest
— hy sta iny toe, dat ik die zoo vrijmoedig uitspreek — omdat, Hovy heeft de vraag gesteld, indien dit aldus mocht bly'ken, wat
wanneer zyn bezwaar gegrond ware , dat wat hier plaats had , zal dan de goede weg zyn om daarin verbetering te brengen?
zou doorwerken en men zou voortgaan op den weg van telkens
Het antwoord is: die goede weg zal dan een herziening zyn
incidenteel ingrijpen in ons burgerlijk procesrecht, dit al waar van de wet, als de practyk de noodzakelijkheid daarvan aan
had moeten zön in het geval dat de geachte afgevaardigde aan- het licht brengt.
wees , en nu hebben wy pas die zaak medegemaakt in de Tweede
De geachte afgevaardigde de heer Hovy heeft mij gevraagd, of
Kamer, juist met het resultaat, dat het argument zich keert ik niet zou kunnen toezeggen, dat een dergelijk berzieningstegen den geachten afgevaardigde. Immers bh' het wetsontwerp ontwerp binnen een nu vastgestelden tyd zou kunnen worden
betreffende het onderzoek naar het vaderschap
is een poging ingediend. Dit is niet doenlijk, en wanneer de geachte afgevaardigde
gedaan om de berechtitg te brengen by- den kantonrechter, dit nader wil overwegen, zal hy dit niet my inzien. Wat meer
maar die is mislukt, omdat de Tweede Kamer niet wilde prea- is, dit is niet noodig, want indien werkelijk de ervaring mocht
judieieeren op een latere principieele regeling.
leeren, dat in de practyk zaken aan het licht komen, die het
Men heeft gezegd: omdat by - het arbeidscontract om zeer goede wenschelyk maken de wet in enkele onderdeden te revideeren,
redenen uldus gehandeld is, zien wij daarin geen motief om nu zal dit gebeuren. De heer Stork zeide, dat een zoodanige herzieningswet in ons land niet spoedig komt. Hy noemde als
telkens aldus te doen.
Nu beu ik het met de rede vau den geachten afgevaardigde, voorbeeld de Ongevallenwet en zeide: hoe lang is er niet geop de conclusie na, geheel eens, en ik zou my daarbij kunnen klaagd over de nadeelige gevolgen van de Ongevallenwet en de
nederleggeu , ware het niet, dat ik mij te beklagen had over verschillende bezwaren, die de practyk heeft doen kennen, en
het feit, dat de geachte spreker wel de argumenten heeft mede- er gebeurt niets om daarin verandering aan te brengen.
gedeeld van den voorsteller vau het amendement, waarnaar hg
De geachte afgevaardigde deed met dit voorbeeld niet een
verweea en wel heeft laten hooren de argumenten van den heer gelukkigen greep; hij had my geen beter voorbeeld aan de hand
Heemskerk, die onder de omstandigheden waaronder hy sprak, kunnen doen. Wat was een groot bezwaar tegen de Ongevallen wet?
toen hy geroepen was het amendement te bestrijden, zeide van Dat een behoorlijke regeling van de ziekteverzekering ontbrak,
achteren te betreuren, dat hij by het arbeidscontract niet anders en nu op dit oogenblik, terwijl in 1903 de Ongevallenwet is inhad gestemd, maar dat hij heeft gezwegen vau den Minister.
gevoerd, is reeds in de Tweede Kamer in de sectiën behandeld
een wetsontwerp tot invoering van de verplichte ziekteverzekeDe heer 't Hooft: Gij hebt gezegd dat als het alleen op ring en tot wyziging van de Ongevallenwet in verband daarmede.
een zeker bedrag aankwam, gij daartegen geen bezwaar zoudt Ik gryp dus het voorbeeld van den geachten afgevaardigde met
beide handen aan en voeg er nog een tweede aan t o e
hebben.
Op het eind van 1905 zijn ingevoerd de Kinderwetten en
De heer vnn Rnalte: Minister van Justitie: Maar waar ik wel nadat die wetten een jaar hadden gewerkt is van Kegeeringsbezwaar tegen heb, dat is dat de geachte spreker niet aan de wege een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop die wetten
Vergadering heeft medegedeeld dat, indien het bewuste amen- werken en naar de bezwaren die zich in de practyk voordoen.
dement is ingetrokken of verworpen, dit gebeurd is — ik mag Ik heb van de verschillende voogdijraden in ons land bedit zonder al te groote onbescheidenheid herinneren — almede schouwingen en inededeelingen ontvangen en op het oogenblik
teD gevolge van de houding van den Minister, want indien is aan myn Departement in bewerking een voorstel tot wyziiemand dat amendement met klem en nadruk heeft bestreden, ging van het burgerrechtelijk gedeelte dier wetten.
dan is hy het geweest en hy heeft dat gedaan op dezelfde
Een tweede voorbeeld dus van een revisie van een nieuwe
gronden als de geachte afgevaardigde hier heeft doen hooren.
wet, indien na eenigen tyd de ervaring leert dat wyziging
Ik ben het juist geweest, die de Kamer gewaarschuwd heeft: noodig is. Zoo zal het, indien het noodig is, ongetwijfeld ook
men neme dit amendement niet aan en praejndicieere niet. hier gaan. Na den ontzaglijken arbeid , die jaren lang aan de
Men trekke uit het gebeurde by het arbeidscontract geen ver- voorbereiding van dit wetsontwerp is ten koste gelegd, een arbeid
die nu vermeerderd is door het aandeel, dat ook deze Kamer,
keerde gevolgtrekking.
En nu ten slotte. Zooals bekend is, is dit wetsontwerp niet door haar onderzoek in de afdeelingen en door de belangrijke
van mijn hand en ook niet onder mijn leiding samengesteld. redevoeringen hier gehouden, daarin heeft gehad, is het in het
Daarom, al heb ik my met de behandeling in de Tweede Kamel- algemeen belang te wenschen, dat op dien ontzaglijken arbeid
en hier zeer gaarne en over het geheel met instemming belast, de kroon wordt gezet door de aanneming van dit wetsontwerp.
sta ik toch tegenover dit wetsontwerp op een eenigszins meer I Ik hoop dat de uitslag overeenkomstig dien wensch moge zijn.
objectief standpunt dan waarop een Minister gewoonlijk tegenover een door hem verdedigd wetsontwerp staat; en daaraan
De vergadering wordt voor een half uur geschorst, daarna
ontleen ik de vryheid om ook zonder terughouding mijn meening hervat en de beraadslaging voortgezet.
te zeggen.
Welnu, ik beschouw dit wetsontwerp als een ontwerp, dat,
De heer Regout: Mynheer de Voorzitter! Het is myn gewet geworden, zal zyn een wet van hooge beteekenis, een wet, woonte bij de replieken zeer kort te zyn en ook in dit geval
die een belangrijk deel van ons burgerlijk recht op over het bestaat er geen aanleiding daarvan af te wyken , vooral omdat
geheel bevredigende en met de hedendaagsche rechtsovertuiging ik verleden week reeds in zoo buitengewone mate aanspraak
van ons volk overeenkomende wyzo regelt. Indien ik tegen de heb gemaakt op het geduld der Kamer.
algemeenheid van de regeling één bezwaar zou hebben, dan zou
Bovendien is het arbeidscontract, vooral door de andere Kamer,
het vooreerst zijn een persoonlijk bezwaar, namelyk dat de ver- maar ook hier zoo uitvoerig behandeld en besproken , dat het
dediging in deze Kamer, waar het ontwerp in zyn geheel aan my niet wenschelyk voorkomt om in dit stadium van het debat
de orde is, zeer nioeilyk is, omdat er zooveel gezichtspunten nog in een bespreking a fond van détails in te gaan.
Handelingen der Staten-Genenu?J. — 1906—1907. — I.
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De Minister heeft getracht aan te tooueii, dat vele mijner
grieven niet die ernstige gevolgen zullen hebben welke ik
daarvan veronderstel.
Het spijt mij dat de Minister er niet in is geslaagd mij in
dit opzicht te overtuigen. Alle bezwaren, door my hier verleden
week na rn'pe overweging medegedeeld, hebben wel degelijk
de ernstige gevolgen , welke ik daaraan heb toegekend.
Het doet my genoegen dat ik my kan beroepen op het getuigenis van mijn geacht medelid, den heer Stork, die verklaard
heeft op grond van zjjn nog langduriger ondervinding als
werkgever, bijna woord voor woord te kunnen onderschrijven
wat door mjj hier is gezegd têQên dit wetsontwerp. Het verschil
van zienswijze tussehen den Minister en mij is vooral toe te
schrijven aan het zeer uiteenloopend standpunt, ingenomen
door een Minister van Justitie, vooral rechtsgeleerde, en dat van
een Kamerlid , tevens industrieel.
Ik zal dit slechts door twee voorbeelden toelichten.
Wanneer de Minister andermaal heeft verdedigd de opname
van dit wetsontwerp met al zijn détails in ons Burgerlijk Wetboek, dan kan ik mü dat zeer goed verklaren van de zijde van
den jurist, die uitgaat van het standpunt, dat al die détails
betrekking hebben op een civielrechtelijke handeling; maar als
practicus geef ik verre de voorkeur aan het Duitsche stelsel,
waar men in het Burgerlijk Wetboek alleen heeft opgenomen
de hoofdbeginselen, en daarentegen de kleine bijzonderheden
heeft overgelaten aan speciale arbeidswetten.
Een ander voorbeeld betreft hetgeen de Minister heeft gezegd ten aanzien van het reglement.
De Minister meent, dat er toch geen groot bezwaar aan verbonden is om aan het slot van elk exemplaar van een reglement
of een reglementswijziging een souche te hechten en die door
de arbeiders te laten onderteekenen.
Natuurlijk, als het een tiental arbeiders geldt, heeft dit absoluut
geen bezwaar, maar in het door mü aangehaalde geval verleden
week hier genoemd, wanneer er bijv. 1200 arbeiders zijn, is het
zeer ingewikkeld en omslachtig om van elk dier arbeiders de
onderteekening voor het reglement en voor elke reglementswijziging te vragen en bovendien telkens te controleeren of ook
niemand daarbij vergeten is.
Nu zouden de werkgevers zich nog gaarne die moeite getroosten,
wanneer het inderdaad een practisch nut had, maar dat is niet
het geval, al meende de Minister die zaak ook heel smakelijk
te maken door de verklaring, dat dit nu juist eens een bepaling
was absoluut in het belang der werkgevers, en als voorbeeld
werd aangehaald art. 1638e betreffende de uitbetaling van het
volle loon in geval van ziekte. Immers, zegt Zijn Excellentie, de
arbeider kan zich beroepen op dat artikel om de nitkeering
van het volle loon te eischen en dan is het van groote
waarde voor den werkgever als hij het schriftelijk bewijs in handen
heeft, dat vau die bepaling is afgeweken
Naar mijn meening vergist de Minister zich, want aan het
slot van art 163S/- wordt bepaald, dat men van het artikel kan
afwijken, niet alleen bij schriftelijke overeenkomst, maar ook
bij reglement
Wanneer nu maar in het wetsontwerp ware bepaald, dat een
reglement volle rechtskracht heeft, indien één exemplaar in de
fabriek is opgeplakt op een voor de arbeiders steeds goed zichtbare wyze en een ander exemplaar gedeponeerd ter griffie van
het kantongerecht ter inzage voor een ieder, en bij een reglementswijziging de geldigheid onder diezelfde voorwaarde zal intreden,
wanneer het ontwerp gedurende ten minste eeu vollen opzeggingstermijn ter inzage van de arbeiders heeft gelegen, dan zou die
regeling evengoed volle rechtskracht hebben als een schriftelijke
onderteekening vau de arbeiders en dezen worden hierdoor volstrekt
niet geschaad , omdat de inhoud van het reglement steeds boveu
bedenking voor iedereen vaststaat.
De Minister heeft zich m. i. ook vergist, wanneer hu" zegt,
dat het geld der boeten mag worden gestort in een fabrieksziekenlonds, in het geval, door my genoemd, namelijk wanneer
de werkgever ten gevolge van een beding met zijn arbeiders,
een zeker vast percentage van de bijdrage der arbeiders in dit
fonds stort.
Dit is beslist niet geoorloofd.
Door de storting van die boeten in dat fonds [vermeerdert

znn batig saldo, waardoor natuurlijk indirect de geheele bijdrage vermindert, en dus ook het vaste percentage, hetwelk de
werkgever bijdraagt. Dit nu zou voorzeker indirect een voordeel
voor den werkgever zijn, hetgeen in art. 1637 u uitdrukkelijk is
verboden.
Nu wil ik ook een enkel woord zeggen over de quaestie van
ontduiking der wetsbepalingen, en in verband met hetgeen de
heer Stork gezegd heeft over de afwijking der bepalingen van
niet dwingende kracht.
Volgens inn'n meening is iu dit wetsontwerp zeer duidelijk
onderscheiden tussehen bepalingen van dwingende en van niet
dwingende kracht, en is daardoor aan deze laatste beslist het
karakter van aanvullend recht toegekend.
Uit dien hoofde meen ik, dat een werkgever, die in een reglement of een schriftelijke arbeidsovereenkomst het eerste artikel
laat luiden als volgt: „Alle bepalingen dezer wet, voor zoover
zij niet van dwingende kracht zijn, worden bij deze uitgesloten",
en daarop laat volgen een reeks van artikelen waarin betreffend
de uitgesloteue bepalingen een regeling wordt getroffen, zoo
mogelijk in overleg met zyn arbeiders, niet handelt tegen den
geest van dit wetsontwerp.
Wat nu betreft de bepalingen van dwingende kracht, mag
naar myn meening geen ontduiking plaats hebbeu, tenzij in
het welbegrepen wederzijdsch belang van werkgever en arbeider.
Daarom is het ook myn bedoeling in dit opzicht alleen zijwegen te bewandelen na behoorlijk overleg met de arbeiders
of hun gedelegeerden. Ik geloof dat dit een eeuigszins
geruststellende verklaring is, al wil ik toegeven, dat het eigenlijk
niet is als het behoort en het wenschelijk is by herziening
dergelijke leemten uit het wetsontwerp te doen verdwijnen.
Met deze korte opmerkingen en een dankbetuiging aan den
Minister voor de overigens zeer welwillende wijze waarop hij
mijn rede heeft beoordeeld, zou ik reeds mijn repliek kunnen
beëindigen, ware het niet dat ik mij gedwongen gevoel een
enkel woord in het midden te brengen naar aanleiding van
hetgeen hier is gezegd over mijn conclusie, ten deele door de
heeren 't Hooft en Stork, maar vooral door den heer van Houten.
Wanneer door een parlementair veteraan vau groote beteekenis
zooals de geachte afgevaardigde uit Friesland, aan den Benjamin
der Kamer op een zeer geduchte wyze de les wordt gelezen ,
dan past dezen laatste voorzeker met alle bescheidenheid een
ernstig en onbevangen gewetensonderzoek.
Nu wil ik wel zeggen , dat ik er nooit iets vernederends, maar
integendeel iets zeer verheffends in gevonden heb, wanneer
iemand, achteraf zyn dwaling inziende, dit rondborstig bekent
en zoo mogelyk op den ingeslagen weg terugkeert.
Dit op den voorgrond stellende, moet ik echter verklaren,
dat ik iny in dit geval van absoluut geen schuld bewust ben
en het standpunt, verleden we'k hier ingenomen, ten volle
wensch te handhaven.
Het was voor my inderdaad geen verrassing, toen mijn conclusie geen genade kon vinden in het oog van den heer vau
Houten , maar ik betreur het zeer, dat die geachte afgevaardigde
op een onbillijke wijze zijn verbittering tegen dit wetsontwerp
voor een deel heeft gekeerd tegen dengene, die hem niet tot
het uiterste wil volgen.
Ieder lid dezer Kamer — ik zeg dit ook aan het adres van
den heer 't Hooft — heeft het volste recht myn conclusie iu de
scherpste bewoordingen af te keuren, maar het gaat niet aan
om aan mijn motieven eeu beteekenis te geven die ik er zelf
niet iu heb gelegd.
Dat nu wordt gedaan in het bijzonder door den geachteu afgevaardigde uit Friesland, wanneer hy reeds in den aanhef zijner
rede my verwijt, dat ik my veroorloof een wet, die ik verkeerd
acht, aan het land op te leggen in de verwachting, dat daaruit
indirect in den vorm en in de samenstelling van nieuwe sociale
ontwerpen verbetering zal ontstaan, en nog veel scherper wordt
dat door dien geachten afgevaardigde aangedikt waar hij op bladz.
483 der Hautlelinfien zegt:
„De geachte afgevaardigde uit Limburg, de heer Regout, heeft
zijn stem ten gunste van dit wetsontwerp gemotiveerd in dezer
voege, dat hy meende dat deze regeling, als een soort van straf,
opgelegd aan ons volk, ten gevolge zou hebben, dat verdere
sociale wetten beter voorbereid in deze Kamer zouden komen,
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maar ik zou den geachten afgevaardigde willen verzoeken te neer de 49 andere leden dezer Kamer eens mijn voorbeeld zouden
overwegen, of de straf in dat geval wel aan den schuldige zal volgen, zou die handeling dan niet zijn een discrediteeren voor
worden opgelegd."
dit Staatslichaam 'i
De heerStork heeft hierin aanleiding gevonden om te spreken
Mijnheer de Voorzitter! Ieder lid dezer Kamer, die volkomen
van vivisectie van het Nederlandsehe volk en de heer Fraussen alle bezwaren tegen dit wetsontwerp door my hier te berde
noemde het — als ik mij niet bedrieg — een krachtproef.
gebracht deelt, maar evenals ik van meening is, dat dit wetsWelnu, Mijnheer de Voorzitter, de voorstelling alsof dat mijn ontwerp met zyn vele gebreken, ook ter wille van de goede
motief is geweest bij het nemen vaneen beslissing omtrent mijn bepalingen, die er in voorkomen, beter is dan de bestaande
stem is ten eeueniuale onjuist.
toestand, waarbij de dagelijks in ons leven voorkomende arbeidsIk heb verleden week aan het slot mijner rede m\jn stem ge- verhoudingen geheel ongeregeld zijn, kan evenals ik zijn stem
motiveerd en nu wil ik wel erkennen „ dat ik dit misschien ge- aan dit wetsontwerp niet onthouden, maar al degenen die over
daan heb op een te beknopte wijze als gevolg van het feit, den inhoud van dit wetsontwerp denken zooals de heer van
dat, toen ik reeds zeven kwartier gesproken had, ik de Kamer Houten . kunnen mijn voorbeeld niet volgen zonder dat zij op
niet langer wilde vermoeien.
zich zelf zouden moeten toepassen de discrediteerende conclusie,
Maar al was mijn verklaring beknopt, aan duidelijkheid heeft die de heer van Houten ten onrechte aan mjj heeft toegedacht.
zij niets te weuschen overgelaten.
Immers tusschen het standpunt van dien geachten afgevaarIk heb nl. op de volgende wijze toegelicht waarom ik niet digde en het mijne bestaat ten aanzien van dit wetsontwerp
tegen dit wetsontwerp wil stemmen:
een hemelsbreed verschil.
„Voor een klein gedeelte is hierop wellicht van invloed, dat
De heer van Houten is t"genstander van een uitgebreide
ik, zelf industrieel zijnde, niet gaarne door mijn eigen stem de wetgeving op sociaal gebied, ik heb reeds meermalen ook hier
lasten wil afwentelen, die door deze wet op mijn schouders worden verklaard daarvan een beslist voorstander te zyn.
gelegd, maar vooral en hoofdzakelijk wil ik niet tegen dit wetsDe heer van Houten ziet geen overwegend bezwaar in den
ontwerp stemmen, omdat ik hier niet te kiezen heb tusschen iets tegenwoordigen, niet wettelijk geregelden toestand der arbeidsgoeds en iets slechts, maar de keuze helaas is beperkt tusschen verhoudingen; naar mijn vaste overtuiging, die ongetwijfeld
twee kwaden. Eenerzyds de bestaande, ongeregelde, ook zeer ook door de groote meerderheid van deze Kamer gedeeld wordt,
ongewenschte toestand, anderzijds dit wetsontwerp met goede is wettelijke regeling van het arbeidscontract in hooge mate urgent.
bepalingen, doch vooral met vele gebreken, doch daarbij — en
De heer van Houten vindt als het ware niets goeds iu dit
hierop leg ik den nadruk — mijn persoonlijke vaste overtuiging, wetsontwerp, terwijl zijn enkel lichtpunt, de grootere emancipatie
dat, indien dit ontwerp in deze Kamer wordt verworpen, wij van de gehuwde vrouw, in de oogen van de overgroote meerdertoch geen practische regeling van het arbeidscontract hebben heid dezer Vergadering wellicht veeleer als een zwarte plek zal
te wachten, zoolang de tegenwoordige gebrekkige organisatie worden beoordeeld. Ik daarentegen heb reeds verleden week
van wetgevenden arbeid op sociaal gebied blijft voortbestaan, uitdrukkelijk gezegd, dat er ook vele goede bepalingen in het
maar ook overtuigd, dat, indien er wel een degelijke reorganisatie wetsontwerp voorkomen, toen ik, mü beklagend over de uittot stand komt, er geen bezwaar zal bestaan om in de naaste zondering ten aanzien van personen in publiekrechtelijkeu dienst,
toekomst de voornaamste gebreken uit dit ontwerp te lichten." mü op de navolgende wijze heb uitgedrukt: „Ik heb er vooral
Dat waren dus de motieven, die mij geleid hebbeu tot het bezwaar tegen , dat, wanneer de Staat, naast vele goede begeven van de richting aan mijn stem.
palingen, welke ontegenzeggelijk in dit wetsontwerp voorkomen,
Ik heb daarbij tevens uitgesproken de hoop, dat dit ontwerp, ook tal van onpractische voorschriften opdringt, die slechts onnadal het tot met verheven zal zijn, tot indirect qeoolg zal hebben een noodige kosten en plagerijen zullen veroorzaken, dat de Staat
betere voorbereiding van onze toekomstige sociale wetgeving, en dan begint met zich zelf daarvan vry' te stellen."
er ook bijgevoegd — hetgeen de heer van Houten ook vergeten
Ik heb du3 toen reeds wel degelijk gesproken van de vele
heeft — dat hierdoor ook spoedige herziening van deze wet zal goede bepalingen.
worden bevorderd.
Na deze toelichting zal toch eenieder moeten erkennen, dat er een
Hetgeen nu door mij als een gewenscht gevolg werd geacht hemelsbreed verschil bestaat tusschen het standpunt van den heer
na de aanneming van dit wetsontwerp, is door den heer van van Houten en het mijne.
Houten ten onrechte bestempeld tot een hoofdmotief voor mijn
Wellicht zn'n er leden iu deze Kamer die vinden, dat, wanneer
stem ten gunste van de aanueming zelf.
ik per slot van rekening vóór het wetsontwerp zal stemmen, ik
Een dergelijke onjuiste voorstelling is niet toelaatbaar, al my dan liever had moeten onthoudeu van die eenigszins scherpe
wil ik gaarne aannemen, dat er absoluut geen kwade trouw in critiek en ter motiveering van mijn stem ten gunste van het
het spel is geweest.
wetsontwerp veeleer de ook volgens mij iu dit wetsontwerp voorDe heer van Houten heeft mij ook verweten, dat ik bij de komende goede bepalingen had moeten ophemelen.
beoordeeling van dit wetsontwerp een te eenzijdig standpunt
Zeker, Mijnheer de Voorzitter, dat had ik ook kunnen doen,
heb ingenomen als industrieel.
maar een dergelijke handelwijze, schijnbaar rationeeler, zou in
Ik wil er aan herinneren, dat ik verleden week, om de redenen werkelijkheid in hooge mate onpractisch zijn geweest, want indien
toen medegedeeld, mij bij de bespreking van het wetsontwerp alle leden dezer Kamer, die vóór dit wetsontwerp zullen stemmen,
in hoofdzaak meende te moeten beperken tot den invloed van deze er zieh vooral op gingen toeleggen om de goede hoedanigheden
wet op industrieele ondernemingen, maar ik kan dien geachten daarvan op te hemelen en hier een optische redevoering hielden,
afgevaardigde de verzekering geven, dat bü het nemen van een zooals de heeren Hovy en van der Feltz, dan zou de Regeering
beslissing omtrent de richting van mijn stem alle licht- en bij slot van rekening nog gaan meenen, dat dit wetsontwerp
schaduwzijden van het wetsontwerp in zijn geheelen omvang, een prachtexemplaar is van een goede, sociale wetgeving en
ook rekening houdende met den bestaanden ongeregelden toe- daarin een spoorslag vinden om op diezelfde wijze voort te gaan.
stand, den doorslag hebben gegeven, en als bewijs hiervan wil
Neen, de Kegeeriug mag en moet zelfs weten, dat vele leden
ik nog aanhalen, dut naar mijn meening de bezwaren verbonden in deze Kamer, die vóór dit wetsontwerp stemmen, zich volaan den thans bestaanden niet wettelijk geregelden toestand komen bewust zijn van de groote gebreken die er aan kleven
veel grooter zijn ten aanzien van meerdere andere maatschappe- en het alleen aanvaarden als een noodzakelijk kwaad, ter wille
lijke verhoudingen dan juist in de grootindustrieën, waar veelal van de goede bepalingen en om een einde te maken aan den
reeds nu door reglementen, gebruiken en anderszins veel minder thans bestaanden ongeregelden , zeer ongewensehten toestand,
rechtsonzekerheid bestaat.
en tevens in de hoop, dat spoedig door een wetswijziging aau
Wanneer de heer Stork zelfs zoover is gegaan om te veronder- die bezwaren zal worden te gemoet gekomen.
stellen , dat inijn conclusie een andere zou geweest zjjn indien
Mijnheer de Voorzitter! Nu wil ik nog deze opmerking maken.
ik ïnü vry voelde als werkgever, dan kan ik hem verklaren, dat
Wanneer er in deze Kamer vele ledeu zijn, die verleden week
ook zonder dien invloed ik mij niet verantwoord zou achten na het aanhooren van mijn critiek vermoed hebben, dat ik
om tegen dit wetsontwerp te stemmen.
tegen dit wetsontwerp zou stemmen, dan is dat — hoe paraDe heer van Houten heeft ook nog deze vraag gesteld : wan- doxaal het ook moge klinken — voor mij een buitengewoon
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groote voldoening, wat daaruit blijkt, dat er vele leden Rijn, die
evenals ik van oordeel zijn, dat dergelijke groote gebreken in
een sociaal wetsontwerp niet moesten voorkomen.
Maar dan voeg ik er onmiddellijk by, dat de gebreken van
dit wetsontwerp niet erger zijn dun degene die ik in de laatste
jaren gewoon ben te ontmoeten in al onze sociale wetten en
wetsontwerpen.
Nu wil ik hier niet eens spreken van het onpractische ontwerpziekteverzekering, ook niet van het indertijd ingediende en weer
ingetrokken , onpractische ontwerp-arbeidswet, nog minder van
de twee wetsontwerpen op de verzekering tegen invaliditeit en
den ouden dag, die achtereenvolgens onder twee Ministeries
van verschillende richting in overijling samengesteld, telkens het
daglicht zagen kort vóór het einde van een wetgevende periode.
Nog minder zal ik spreken over een algemeenen maatregel van
bestuur tot uitvoering van de Arbeidswet, die zoo onpractisch
i s , dat hü door de arbeidsinspectie in meerdere opzichten
dikwijls niet kan worden gehandhaafd.
• Neen , ik wil alleen even wijzen op de Ongevallenwet, omdat,
na de verwerping door deze Kamer, daarvan een verbeterde
editie is tot stand gekomen.
Welnu, de Ongevallenwet behelst veel meer en erger gebreken
dan dit wetsontwerp. Het schijnt dat naar aanleiding van de
voorgenomen technische herziening er adressen zijn gezonden
om ten aanzien van 150 bepalingen een herziening te doen in
treden. Bovendien wordt de ia deze Kamer zoo te recht aangevallen
immoreele bepaling van art. 1637 r, ten aanzien van de betaling
ynn het vijfvoud van het ongeoorloofd bestanddeel van het loon,
in haar slechte gevolgen verre overtroffen door de bepaling van
art. 8 der Ongevallenwet, die ten aanzien van jeugdige arbeiders
stelselmatig simulatie en bedrog kweekt door als premie voor
dat bedrog soms tot 250 pet. van het volle loon uit te betalen.
Wanneer ik nu hier van die Ongevallenwet eens een volledig
zondenregister zou openen, dat er veel donkerder zou uitzien
dan hetgeen ik verleden week hieromtrent betrekkeliik dit wets
ontwerp heb geschilderd, dan zou dit toch op deze Kamer veel
minder indruk maken, omdat het een wet geldt, die alleen be
trekking heeft op de industrie, terwijl by het arbeidscontract
iedereen betrokkeu is.
Nu wil ik hierdoor geenszins zeggen, dat deze Kamer partijdig
oordeelt, wanneer het een wet betreft die alleen voor de industrie
geldt, maar het blijft een onloochenbaar feit, dat men de be
zwaren beter voelt en tast. wanneer zij betrekking hebben op
toestanden waarin men zelf medeleeft.
Mag ik nu daarvan eens een eigenaardig staaltje vertellen.
•laren geleden, na het verschijnen van de Pauselijke Encycliek
.Rerum Novarum", outwikkelde zich in België een beweging
cnd-r den uaam van .democratie chrétieune". en een harer
\0)rmannen hield hier en daar lezingen om voor zijn denkbeelden
propaganda te maken, aanvankelijk alleen betreffend de sociale
verhoudingen op industrieel gebied.
Toen ik ook een van die lezingen had bijgewoond, was mijn
m e n i n g , op grond van mijn ervaringen als industrieel, dat
werkelijk in die stellingen veel goeds was, maar ook zeer veel
onpractisch en zelfs gevaarlijks.
Eenige dagen daarna ontmoette ik een groot-grondbezitter,
die ook een dergelijke lezing had aangehoord en vol lof was
over den spreker en hem noemde: M hommc adwirable, avec
tin bien nnblc i-ocur.
Het duurde niet lang of dezelfde propagandist hield ook
lezingen over de toestanden op landbouwgebied, waarbij hü
o. a. ook sprak over pacht-contractcn, doch daarbij beslist veel
gematiguer was dan toen hij de industrieele toestanden bad
besproken.
Eenige weken later ontmoette ik toevalligerwijze dienzelfden
groot-grondbezitter en nieuwsgierig of zijn opinio over dien
persoon nog dezelfde zou nj'n, informeerde ik daarnaar. Het
bleek dat er wel eenige verandering was ingetreden, want uu
was het niet meer: uu liommc adinirable, urn- nu bien uublveoeitr,
maar : uc m'en parlez pas, c'esl Ie plus grand ioriitlixle du monde.'
W M dat nu partijdigheid van dien groot-grondbezitter?
V olstrekt niet, maar die achtenswaardige per>oon voelde en
begreep eerst recht de werkelijke bezwaren van de geopperde
denkbeelden, toen het toestanden gold, waarin liij zelf medeleefde.

Zoo is bet ook met dit wetsontwerp. Hier beseft men het
groote gewicht der bezwaren veel beter, omdat zij betreffen
toestanden, waarin men zelf meeleeft, en zich daardoor meer
rekenschap geeft van de gevolgen dier bezwaren.
Maar is dit uu voor mij reden genoeg om tegen dit wets
ontwerp te stemmen ?
Hoe zou men het wel vinden, wanneer ik hier herhaaldelijk
verklaar, dat ik een beslist voorstander ben van een uitgebreide
wetgeving op sociaal gebied en bij slot van rekening tegen alle
sociale wetsontwerpen zou stemmen, omdat, helaas, ten gevolge
van onpractische voorbereiding, in sociale wetten en wetsont
werpen, zooals ik verleden week zeide, naast het goede, ook
een groote beslist abnormale hoeveelheid slechte waar wordt
aangeboden?
Neen, al9 voorstander van sociale wetgeving, niet alleen met
het woord, maar ook met de daad, wil ik ook hier niet repressief
optreden door dit wetsontwerp eenvoudig te verwerpen, terwijl
naar mijn vaste overtuiging in geval van verwerping toch geen
practische regeling van het arbeidscontract is te wachten zoolang
de tegenwoordige gebrekkige organisatie van onzen wetgevenden
arbeid op sociaal gebied blijft voortduren.
Nu zegt de heer 't Hooft zeer optimistisch, dat als wij dit
wetsontwerp verwerpen, wij over drie maanden een betere editie
hier kunnen verwachten.
Toen die geachte afgevaardigde dit zeide, heb ik hem er eens
op aangekeken of ik soms eenige ironie op zijn lastig te door
gronden gelaat kon ontdekken.
Maar in ieder geval zal bij den heer Stork evenals bij mij
toch op dit punt geen illusie meer mogelijk zijn, nu wij gisteren
gehoord hebben, dat deze Minister voor de practische bezwaren
eigenlijk zóó weinig gevoelt, dat volgens zijn verklaring al
hetgeen door den heer Stork en mij gezegd is hem geen enkel
nieuw gezichtspunt heeft geopend.
Mn'nheer de Voorzitter, ik wil dus niet repressief handelen
door tegen dit wetontwerp te stemmen; maar van den anderen
kant wil ik ook zoo krachtig mogelijk preventie/ optreden, en
daarom heb ik verleden week met nadruk gewezen op de vele
gebreken , welke in dit wetsontwerp voorkomen, opdat daarmede
bij een eventueele herziening rekening kunnen worden gehouden,
en tevens heb ik den weg aangewezen, die naar mijn vaste
overtuiging moet worden bewandeld om door een deugdelijke
wetgevende organisatie op soc aal gebied zoo spoedig mogelijk
een vruchtbare herziening van deze wet tot stand te kunnen
brengen, en op indirecte wijze het zeer gewenschte gevolg zal
worden verkregen, dat wij in de toekomst bevrijd blijven van
eeu verdere reeks van onpractische sociale wetten.
De heer van den Biesen : Mijnheer de Voorzitter! Liles jitriri
oporW. Het is tijd, dat de strijd beëindigd worde, en daarom
slechts een kort woord.
De Minister heeft gezegd: vallen de bedienaren van den gods
dienst als zoodanig onder de nu vigeerende bepalingen omtrent
verhuur en huur vau diensten , dan vallen zij ook onder dit
ontwerp. Vielen zij vroeger niet onderde vigeerende bepalingen,
die dit onderwerp regelen, dan vallen zij er nu ook niet onder.
En verder zeide de Minister zoo uitdrukkelijk mogelijk, dat de
bedienaren van den godsdienst als zoodanig niet ouder dit
wetsontwerp vallen.
Welnu, Mijnheer de Voorzitter, ik beu hiermede tevreden,
veel meer zelfs dan indien de Minister verklaard had , dat bij
een latere novelle de geestelijken buiten dit wetsontwerp zouden
worden gebracht; want dan ware het principe erkend , dat zij
er eigeulijk onder vallen , maar dat zij er door vrijgevige be
palingen voor het oogenblik buiten gebracht worden.
Ook had ik niet gaarne gehoord, dat de geestelijken als zoo
danig niet ouder dit ontwerp vallen , omdat de erkende kerk
genootschappen zouden zijn publiekrechtelijke lichamen en dat
daarom dit wetsontwerp op geestelijken geen vat heeft, want
dan ware ook het principe erkend, dat zu" er eicreiilijk wel onder
vallen, maar dat door de omstandigheid, dat zij deel uitmaken
van publiekrechtelijke lichamen, dit wetsontwerp op hen geen
vat heeft. Natuurlijk, liefst had ik gehoord dat de Minister
erkende, dat de erkende kerkgenootschappen zijn publiekrech
telijke lichamen en dat, afgescheiden van die erkenning, de
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geestelijken ook niet vallen onder dit wetsontwerp; maar al
wat men gaarne heeft, krijgt men daarom nog niet.
De tweede zaak die inü verwijderd hield van Zijn Excellentie
was deze, dat ik vreesde, dat door dit wetsontwerp de wet van
1815, regelende de Zondagsviering en het verbod van arbeid op
Zondag, grootendeels zou worden te niet gedaan, maar door de
uitdrukkelijke verklaring van den Minister dat de Zondagswet
van 1815 geheel en al intact blyft en de bepalingen betreffende
Zondagsarbeid in dit wetsontwerp in het minst niet ten doel
hebben aan de wet van 1815 te derogeeren, ben ik tevreden
gosteld en zal ik voor dit wetsontwerp stemmen.
De heer van Houten: Mijnheer de Voorzitter! De eerste
spreker na de pauze heeft de uiting van den geachten afgevaardigde uit Gelderland geridiculiseerd, dat wij bü verwerping
van dit wetsontwerp het recht hadden binnenkort een beter
ontwerp te verwachten. Hij heeft dit geridiculiseerd; waarom,
is van zyn standpunt moeilijk te begrijpen. Stond iemand op
mijn standpunt, dat den tegenwoordigeu toestand dragelijk
vindt, men zou kunnen zeggen : de Minister zal zich niet licht
wagen aan de indiening van een nieuw wetsontwerp, maar
wanneer men staat op het standpunt van dien geachten
spreker, dat een nieuw wetsontwerp noodig is, en wanneer dit
ook het standpunt van de Regeeriug is, waarom zou de Regeering
dan niet onmiddellijk werk maken van het redigeeren van een
ontwerp, waarbij de hoofdgebreken van deze regeling waren
vermeden ? Ik wil' wel zeggen, dat, indien de Regeering mü'u
diensten daarvoor wenscht, ik ten volle bereid ben mede te
werken om haar een beter ontwerp te bezorgen. Ik ben ten volle
bereid om daartoe mede te werken in een commissie, waarin
ook de heer Drucker zitting heeft. Dan heeft men bn'dit ontwerp
en binnenskamers zouder dat I''hoimenr est engagi; een debat
tueschen juristen, waarbij dan mogelijk als derde zitting zou
nemen iemand die ook op de hoogte der zaak is, zooals de heer
Lohman. Onder presidium van den heer Lohman zou ik gaarne
met den heer Drueker willen medewerken om de Regeering
een goed ontwerp te brengen. Wanneer de Regeering zegt:
neen, dan vraag ik toch: waarom niet? Waarom moet zulk
een zaak aan den heer Drucker alleen worden toevertrouwd ? In
dat „neen" ligt een opzettelijke eenzijdigheid bij de voorbereiding
van dit wetsontwerp niet van dezen Minister, die de voorbereiding
niet is begonnen, maar van dengeen die het eerst met den heer
Drucker in overleg trad om een wetsontwerp in te dienen en
de zaak praejudicieerde. Van een slechte wet komt men niet
meer af, maar het indienen van een slecht ontwerp is dikwijls
de onmiddellijke voorbereiding geweest van een goed ontwerp.
Nu heeft de heer Regout gezegd: wanneer men zulk een
verbitterd tegenstander is van dit wetsontwerp als de heer van
Houten, dan kan men niet voor stemmen.
De verleiding daartoe komt waarachtig niet by mij op. Maar
hoe komt die spreker tot dat woord verbitterd? Uit welken
gedachtengaug ontsproot dat?
Wanneer ik bitter ben, dan is dat, behalve om de redenen
die de geachte spreker in het laatst zelf ontvouwde, omdat ik
het wetsontwerp bezie als jurist in de eerste plaats.
Ik ben persoonlijk, behalve die kleinigheid met een dienstbode, bü dit wetsontwerp niet betrokken, maar als rechtsgeleerde
en als oeconomist zie ik de bepalingen aan en overweeg ik de
vermoedelijke gevolgen. Nu stemt mij bitter, in den zin als de
geachte spreker bedoelde, de miskenning van alle beginselen
van recht en zedelijkheid, die aan het recht ten grondslag moeten
liggen, waaraan dit wetsontwerp mank gaat.
Nu voeg ik den geachten spreker toe wat hy zijn vriend, den
landeigenaar toevoegde: gy zgt alleen rechtsgeleerde door opleiding en niet door de practijk, ge gevoelt dus niet wat ik gevoel.
De groot-industrieel kan dit wetsontwerp gerust aannemen,
het geeft hem niet de minste last. Ik antwoord hier den heer
Regout, wat ik reeds tot hem in de sectiën zeide: ge hebt het
wetsontwerp bekeken of ge er u mee redden koudet, en toen u
gebleken was, dat ge er u mee redden kondet was uw meeuing
bepaald dat ge het wel ioudt kunnen aannemen . . . .
De heer Regout: Dat is zeker niet waar.
Handelingen der Staten-Generaal. — 1906—1907. — I.

De heer van Houten: Het was de totaal-indruk van alle
uitingen welke ik van den geachten afgevaardigde hoorde. En
voor zoover de geachte spreker de zaak objectief heeft bekeken
is het antwoord: zijn redevoering.
Indien hü nu daarin nog had aangewezen, niet eens uitvoerig,
de lichtzijden van het wetsontwerp, dan zou het een ander geval
zijn, maar geen andere lichtzijde heeft hü opgenoemd dat dat
wij uu een stuk wet krijgen.
De lichtzijden liggen voor de hand, zegt de geachte spreker.
Ik heb dit wetsontwerp geheel objectief in zh'n werking
nagegaan, en ik ben tot het resultaat gekomen, dat het wetsontwerp slechts als lichtzijden heeft wat ik aan het eind mijner
eerste rede aanwees. Wanneer nu de geachte spreker daartegenover zegt, dat de lichtzijden voor de hand liggen, dan ware het
toch wel noodig dat de geachte spreker, die zulke zonderlinge
wending aan zijn rede gaf, even had aangegeven, wat die lichtzijden zijn.
Ik heb te veel te bespreken, dan dat ik mij verder in een
persoonlijk debat met den geachten spreker zou kunnen begeven.
Ik hel) natuurlijk niet de minste bedoeling gehad hem persoonlijk
te kwetsen, maar om te doen uitkomen de inconsequentie, het
weinig begrijpelijke van zijn houding in deze zaak.
Ik heb in myn eerste rede op een bepaling gewezen, die te
beschouwen is als in strijd met de grondwet van alle recht, nl.
de overgangsbepaling, de toepasselijkverklaring van de bepalingen
dezer wet van de iuvoering af op de loopende contracten. Is
het den Minister ontgaan, dat hierop een antwoord noodig was?
Rekende hü het geen antwoord waardig ? Of wilde hü niet door
een ontoereikend antwoord de aandacht der Vergadering daarop
vestigen ? Hoe dit zy, het geheele wetsontwerp is vol vergif,
maar toch kan men nog zeggen in couda venenum; het doodelükst,
het ergerlijkst vergif zit in de overgangsbepaling.
Het is mij onbegrijpelijk, dat die overgangsbepaling in de
Tweede Kamer is aangenomen en door den Minister hier in
zooverre verdedigd, dat hij vraagt het wetsontwerp aan te nemen
met die overgangsbepaling.
Nu wil ik in de eerste plaats omtreut deze overgangsbepaling
waarbü ik nu wat breeder wil stilstaan, opmerken, dat daartegeli
niet baat het recept der Regeering: wanneer er iets verkeerds
in het wetsontwerp staat, kan het later worden verbeterd. Wanneer men eenmaal de loopende contracten heeft gebracht onder
dit nieuwe recht, is het kwaad onherstelbaar. Dan is de afwüking van wat ik noemde de grondwet van het recht bezegeld
door den Nederlaodsehen wetgever; voor de loopende contracten
is het niet mogelijk het weder te veranderen.
De oorsprong dezer bepaling is alleen te verklaren door de
dwaling of liever de onopmerkzaamheid ten aanzien van de beteekenis van dit wetsontwerp, dat men alty'd onwillekeurig —
ook de Minister heeft het heden gedaan — denkt aan de inhoudsopgave, gegeven in het intitulé. Dit brengt op een dwaalspoor,
alsof wij slechts te doen hebben met een wü'ziging der bepalingen
voor werklieden en dienstboden. Nu is het ook voor dezen verkeerd , op de loopende contracten, al duren zy slechts kort,
het wetsontwerp toe te passen, maar het wetsontwerp beheerscht
het geheele arbeidscontract, van hoog tot laag: arbeidscontracten
voor langeren tüd, voor onbepaalden duur, arbeidscontracten ,
zooals die der geestelüken, die voor het geheele leven worden
aangegaan. Op die contracten wordt met één pennestreek het
wetsontwerp toepasselijk verklaard.
Nu zün er van die zaken , die men als zoo vanzelf sprekend
beschouwt, dat men daarvoor geen autoriteiten inroept, maar
eenvoudig zegt: dat begrijpt ieder met zijn gezond verstand.
Wanneer ik een contract aanga, geldend op dit oogenblik,
dan mag dat niet door een later wetgever ongeldig verklaard
worden. De wetgever die de bepaling maakt dat het contract
voor partyen als wet geldt, geeft daaraan zyn sanctie omdat de
partüen het aangenomen hebben. Hü mag daaraan geen nieuwe
gevolgen verbinden, want de partijen die overeenkomsten aangaan onder de werking van zekere wet, nemen tacite de bepalingen van de bestaande wet tot hun richtsnoer, en dan
mag de wetgever daai-op geen nieuwe aanvullende bepalingen
toepasselük verklaren, want die hebben partijen niet gewild.
Vandaar de natuurlijke, eenvoudige regel, die alty'd gehuldigd
wordt, dat contracten worden beoordeeld naar de wet waaronder
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zy- zn'n gesloten. Dat is het beginsel dat by de invoering
van nieuwe wetten steeds geldt.
Nu ia dit punt van zoo bijzonder gewicht, dat ik niy ook op
ecu paar autoriteiten wil beroepen.
Ik neem daarvoor een boek, waarin uien niet het eigen gevoelen vindt van den schrijver, maar het resumé van de rechtsleer, met tal van autoriteiteu, het bekende boek vauDalloz. En
de daar gebruikte uitdrukkingen zyn zelfs sterker dan die ik in
luy'u vorige rede heb gebruikt. Daar staat nl. in voce Lois no.
242:
.Jamais on n'a mis en doute qu'un contrat valahle par 1'observation des formalités intrinsèques ou nul a défaut de ces formalités put être soit annulé, soit valide par une loi qui établirait
de nouvelles conditions ou déclarerait inutiles les conditions
antérieurement prescrites. La foi dan9 toutes les transactions
serait évidemment ébraulée si 1'on méconnaissait ce principe
général."
^Dan komt een uiting over het bewijs. Wanneer ik ouder de
bestaande wet zouder schriftelijk bewys een overeenkomst heb
gemaakt en de nieuwe wet vraagt daarvoor een schriftelijke
overeenkomst, dan kan de conventie niet nietig worden verklaard
door een latere wet, die die nieuwe wet toepasselijk zou verklaren Er staat in voce Lois, § 248: Exiger, pour la preuve
d'un contrat, des formes que ne prescrivait pas la loi du temps
oü il a été passé, ce serait tromper la sécurité des parties d'une
maniere nou moins odieuse qu'en 1'anéantissant."
Dan staat er over de effets des conlrarts in § 253:
„Dans les contrats chaque partie dispose d'un droit qui lui
est propre. Tout propriétaire peut mettre a la disposition de sa
chose la condition qu'il veut, pourvu qu'elle n'ait rien de contraire a 1'intérêt public. La puissance législative est donc sans
autorité pour rendre nulle une telle condition , sans laquelle
peut-étre les coutractants n'auraieut pas contracté. Tout droit,
actuel ou simplement éventuel, demeure donc a 1'abri d'atteinte
postérieure, si c'est uu contrat qui lui a donné uaissance. Peu
importe que Ie contrat n'ait été que tacite; il n'oblige pas
moins les parties, adoptant les dispositions de la loi qui statue
sur Ie même objet. Tel est Ie principe géuéral admis par tous
les auteurs."
Onder § 1531 van het Supplement vindt men onder het hoofd:
„Validité intrinsèque des coutracts'': .Les conditions de validité
des contrats sont exclusivement régies par la loi existante a
1'époque de leur formation."
„Dès que Ie contrat est parfait, dit M. Laurent, Ie droit qu'il
produit entre dans notre domaine, Ie législateur ni Ie juge ne
peuvent nous en dépouiller."
Ik heb nog een citaat, maar dat is wat lang, en ik geloof,
dat de Vergadering wel overtuigd is, dat de rechtsleer is, zooals
ik haar voorstel.
Nu beroept de Minister zich tot verdediging van zy'n voorstel
op de bepaling van de Duitsche invoeringswet van het Burgerlijk Wetboek. Daarbij is een geval voorzien, dat ook hierbij
had mogen worden voorzien. Het is nl. de quaestie: in welke
mate kan by n/izefjba ie contracten een nieuw recht worden ingevoerd?
Waar men een opzegbaar contract heeft, daar kan men aldus
redeneeren : de partijen hebben dat en dat gewild, maar nu komt
er een nieuwe wet en nu moeten de partyen het niet in hun
macht hebben om de werking van de nieuwe wet uit te stellen door
altyd by wyze van verlenging hun laterun rechtstoestand aan
te knoopen aan het auterieure contract. Ziedaar de afwijking
die het Duitsche recht regelt en waar ik ook niets tegen zou
hebben, wanneer die hier werd overgenomen.
In de invoeringswet van het Burgerlyk Wetboek in Duitschland leest men:
„Ein zur Zeit des Bürgerlichen Gesetzbuches bestehenden
Mieth-, Pacht- oder Dienstverhiiltnisz bestimmt sich wenn nicht
die Kündigung nacb dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs fiir den ersten Tenniu erfolgt, für den sie nacli den bisherigen Gesetzeu zuliissig ist, vou diesen Termin an nach den
Vorschritten des Bürgerlichen Gesetzbuchs."
Dat is heel juist, wanneer meu van een wet zegt: de loopende
termijn wordt geëerbiedigd, maar gy hebt gelegenheid om tegen
den tyd waarop gy het contract kunt opzeggen, dat te adapteeren aan de nieuwp rechtsbepalingen; indien gy dat niet doet

reken ik, dat gij ile overeenkomst, die tusschen u bestaat, voortaan door het nieuwe wetboek wilt geregeld hebben. Ik heb,
omdat ik aan de enormiteit, die ons werd voorgedragen, byna
niet kou gelooven, in het Voorloopig Verslag de gedachte geuit,
dat dat misschien de bedoeling is geweest, maar dat de bedoeling dan onjuist werd uitgedrukt. Neen, antwoordt de Regeering, ofschoon zy zich wel beroept op de Duitsche bepaling, dit is niet onze bedoeling geweest. WH doen het
nu eens anders, want anders wordt ten aanzien van een
aantal rechtsverhoudingen het nieuwe wetboek nog in langen
tyd niet van kracht Maar, Mijnheer de Voorzitter, naar de
algerueene rechtsbeginselen moet het op loopende verbintenissen niet van kracht worden zoo lang die loopende verbintenissen duren. Dat is het natuurrecht. De meuschen
hebben gecontracteerd onder zekere wetsbepalingen ; daarnaar
worden beoordeeld do geldigheid en de werking van de verbintenis. En hoe juist de Regeering op de hoogte is van hetgeen goed recht vereischt, vinden wy in de bepaling omtrent
het reglement. Wanneer een arbeider heett gecontracteerd
onder het bestaande reglement, blyft hy daaraan gebonden, en
de werkgever blyft ook daaraan gebonden. Zy hebben hun
contract aangevuld met het reglement, dat bestond toen zy hun
contract sloten.
Nu zegt de Regeeriug, dat is juist; wanneer echter dat
reglement — voor zoover dat reglement als contract kan
worden beschouwd — gewijzigd wordt, moet de eene party
daarvan de andere in kennis stellen.- Wanneer deze accepteert,
ontstaat daardoor een nieuw contract en als deze het niet accepteert,
houdt het contract op tegen den eersten opzeggingstermijn.
Dat is het juiste principe, maar waarom dat principe nu niet
in de overgangsbepalingen wordt toegepast, en waarom van ons
gevraagd wordt zoo'n rechts-enormiteit te doen , is mij absoluut
onverklaarbaar. De Regeering kan op dat punt gerust een novelle
toezeggen, want wanneer de Minister, nadat de questiou d'honneur
uu alle politieke dingen verwijderd zyn , op zyn bureau terugkomt, zal hij zelf het bezwaar gevoelen, dat ik gemaakt heb.
Van ons wordt nu onze goedkeuring gevraagd van deze met
alle recht strijdige bepaliug; dit is een , waarop ten volle van
toepassing is wat de geachte afgevaardigde uit Gelderland van
de Tweede Kamer heeft gezegd , dat zy er niet genoeg aandacht
aan heeft gewijd. Daarover is zoo goed als niet gesproken , zy
is op het allerlaatste uur geredigeerd en is inderdaad van ernstig
onderzoek van deze bepaling geen sprake.
Als de geachte afgevaardigde, jurist-industrieel, die wy hier
in ons midden hebben, ook dit punt nog eens wil nazien, zal
hy zich de reden, waarom door my over dit ontwerp met
bitterheid soms is gesproken, kunnen verklaren.
Omdat dit onderwerp het naast aan het behandelde ligt wat
de plaats in het ontwerp betreft, wensch ik nu nog het een
en ander over de competentie te zeggen.
Ik had een klein feitelijk geschil met den Minister, toen deze
sprak over het geval dat iemand een procedure wil instellen
tegen een monteur van groote bekwaamheid , van wieu hy een
schadevergoeding van f 1000 heeft bedongen , wanneer hy iets
verkeerds doet; namelijk over de vraag of die eisch behoorde
tot de competentie van den kantonrechter, ja dan neen.
Ik dacht bij mij zelf, dat geldt niet de nakoming van het
contract. By den kantonrechter komen niet de gevallen van
uiet-nakoming, maar alleen de actie tot nakoming. De competentie
van den kantonrechter is beperkt tot arbeidsloon aan werklieden ,
het huren van dienstboden en het volbrengen van de wederzydsche
overeenkomst van meesteressen en haar dienstboden of arbeidslieden.
Nu zegt de Minister, daar is reeds een onbeperkte competentie
gegeven, thans volgt men slechts het voorbeeld van den wetgever van 1838.
Ik heb in my'n vorige rede reeds gezegd, dat met enkele
onregelmatigheden in de ly'u de competentie gaat tot f 200. Het
is natuurlijk mogelyk , dat onderde omschrijving van het artikel
in heel enkele gevallen een competentie aan den kantonrechter
zal worden gegeven van boven de f 200. Nu wil echter de
Minister op dien grond ons vragen om hier onze rechterlijke
organisatie totaal te bederven , door de taak van den gewonen
rechter tusschen twee rechters te verdeelen.
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Ons stelsel vau rechterlijke organisatie is toch zoo eenvoudig
en duidelijk : alle zaken komen by de rechtbank, met uitzondering van zeer enkele, die in eerste instantie voor den Hoogen
Raad komen, en van de kleine zaken, die bij den kantonrechter
worden gebracht en die zoo juist zy'n omschreven, dat men
eigenlijk over de competentie van den kantonrechter bijna niet
in onzekerheid kan verkeeren.
Nu heeft de geachte spreker, die niet mü hetzelfde standpunt
inneemt, misschien een onjuistheid begaan door te vragen of
er onder de tegenwoordige kantonrechters niet zyn aan wie een
grootere taak kan worden opgedragen.
Zoodanige kantonrechters heb ik gekend aan wie ik gaarne
de rechtspraak in eersten aanleg ten volle zou willen opdragen.
Ik ben ook een stellig voorstander van de opdracht vau de
geheele rechtspraak in civilibus in eersten aanleg aan één rechter,
maar ik ben een volstrekt tegenstander vau de verdeeling van
de gewone competentie tusschen twee rechters.
Dat men voor alle zaken, tot het arbeidscontract betrekkelijk,
moet gaan naar den kantonrechter en voor andere zaken naar
de rechtbank, doorbreekt alles wat rechterlijke organisatie is,
schendt alle beginselen van rechtspraak en rechterlijke organisatie.
Op normale judisdictie zijn de kantongerechten niet ingericht;
het is niet de taak van de kantonrechters als de gewone rechter
op te treden. Ik heb in een interruptie aan den heer Sickenga
er op gewezen, dat die jurisdictie onder omstandigheden zelfs
in handen kan komen van plaatsvervangende kantonrechters,
niet zooals bij de rechtbank, waar ook wel plaatsvervangers
zitting hebben met de normale rechters, en waar aan die plaatsvervangers veel hooger eischen worden en kunnen worden gesteld.
Alle zaken, groot en klein, tot dit arbeidscontract betrekkelijk,
worden daardoor ook met één pennestreek onttrokken aan den
rechter, dien wn' voor appèlzaken hebben ingesteld. Alleen iu
de kleine zaken, die by den kantonrechter komen, gaat het, in
de enkele gevallen, dat van een kautonrechtersvonuis appèl valt,
naar de rechtbank ; maar de normale rechter voor appèl is het
hof. Ik kan daarom den gedachtenloop niet begrypon, die een
gunstige stem over dit wetsontwerp motiveert, en hoe zulk een
verscheuring van onze rechterlijke inrichting iets te maken heeft
met het arbeidscontract ontgaat mij.
Als secundair argument komt nog daarbij de vraag, hoe men
iu ieder bijzonder geval zal weten bij welken rechter men zijn
moet. Er zijn gecompliceerde contracten. Nemen wij het beroemde geval van dien ingenieur, die aan een vennootschap iu
de akte vau vennootschap verbonden wordt als directeur. Rijst
daarover nu een verschil, wie zal dan uitmaken of dit een vordering is tot het arbeidscontract betrekkelijk? Het geldt een contract
van gemengdeu aard, waarbij e e n vennootschap wordt opgericht
met inbreng en met verplichting om aan die vennootschap diensten
te bewijzen gedurende zekere periode. Voorts deuke men hier
aan de bepaling van het ontwerp, dat dan ieder onderdeel geregeld wordt door zijn eigen rechtsbepaling, maar iu geval
van strgd het arbeidscontract domineert. Door de wijze waarop
de competentie wordt omschreven zal men dikwijls eerst zijn
rechter moeten zoeken , wat men onder de tegenwoordige rechterlijke organisatie niet te doen heeft, want de lijn voor deu
kantonrechter — f200 — is scherp. Is men daaromtrent eenigermate onzeker, dan maakt men zijn petitum zoodanig, dat geen
onzekerheid blijft bestaan; want van alle processen z;jn de
allerodieuste die, waarbij uien beginnen moet zijn rechter te
zoeken en men vaak in alle iustantiën moet procedeeren om
uitgemaakt te zien of de eeue dan wel de andere rechter competent is.
Daarbij komt nog de doorbreking van de bepaling omtrent
de vertegenwoordiging door een rechtsgeleerde. VVy hebben het
systeem, dat wij bij den kantonrechter niet door een rechtsgeleerde behoeven te worden vertegenwoordigd, maar dat by
normale zaken een rechtsgeleerde partijen moet bijstaan.
Dan de kosten. Als regel geldt, al zyn de rechterlijke colleges
wat schriel geworden, dat in majeure zaken, waarbij het gebruik
vau een rechtsgeleerde verplichtend is, de kosten van dien rechtsgeleerde ten laste van de verliezende partij gebracht worden.
Dit houdt hier ook op.
De bepalingen omtrent de procedure zijn by den kantonrechter
op eenvoudigen voet geregeld, omdat het geldelijk belang niet

zoo groot is, maar nu worden ook majeure zaken gebracht ouder
een exceptioi'.eele procedure voor den kantonrechter. Door
complaisance van de partyen die bij den kantonrechter komen,
kan men hier wel aan te gemoet komen, maar hier ontbreekt
het in majeure zaken volstrekt noodzakelijke punt van uitgang
voor de verdediging, de schriftelijke conclusie. Volgens de nieuwe
procedure ontbreekt ook wat wy nu in de dagvaarding hebben,
de middelen en het onderwerp van den eisch en een duidelijk
petitum. Daar wordt nu wijziging in gebracht ter wille van den
eenvoud, maar men heeft er blijkbaar niet aan gedacht dat men
zoodoende alle majeure zaken tot het arbeidscontract betrekkelijk
in vollen omvang hier ouder brengt.
Wie er belang bij heeft zy'n actie duidelijk te omschrijven
kan dit even goed als in de dagvaarding doen, zegt de Minister
nu, maar dit is niet voorgeschreven in het belaug 7an dengeeu
die de actie instelt, maar in het belang van dengeen die by deu
rechter geroepen wordt om zich er op te verdedigen. In diens
belang zyn die formaliteiten voorgeschreven. Wanneer alle
zaken, die hier voor den kantonrechter gebracht worden, door
de nieuwe procedure, ook naar 's Ministers oordeel, vrijgesteld
zijn van den eisch om de actie duidelijk te omschrijven, dan
zeg ik: hab*o reum canfile.ntem.
Ik begry'p u e e l goed dat de heer Regout alleen op het materieel
recht let, maar wy' moeten ook op het formeel recht onze
aandacht vestigen. Het is zonder eenigen twyfel dat dit overgangsrecht in stry'd is met alle beginselen, die onder alle
rechtsgeleerden steeds hebben gegolden en dat de competentieregeling ten eeuenmale doorbreekt het systeem dat by ons geldt.
De procedure wordt voor een groot deel van de zaken afhankelijk
gesteld, van het bon plaisir van dengene die iemand voor den
rechter roept.
Nu zegt de Minister, tot verklaring van zyne houding by de
behandeling in de Tweede Kamer van het vaderschap: ik
heb zelf de Kamer voor den tweeden stap gewaarschuwd.
Maar wy staan hier voor den eersten stap eu ik waarschuw
de Kamer voor deu eersten stap. Ik geloof dat de Minister in
zijn gedachtengang dit met mij eens moet zyn en zeggen : ik
moet de heeren waarschuwen voor dien eersten stap. Indien het
materieele recht voor my aannemelijk ware, zou ik den Mi nntfl
dezen raad moeten geven : maak het materieele recht los vau
de gebreken in het formeele recht en geef alsnog de toezegging,
dat die gebreken, die met de positie van den arbeider en de
sentimenteele motieven van het ontwerp niets te maken hebben
en zonder welke ook — dat was het hoofdargument van den
heer Regout — de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek dan
met een aantal bepalingen voor het arbeidscontract worden aangevuld, laat die 3 bepalingen althans onuitgevoerd, of laat uiet
de wet in werking treden zonder die bepalingen opnieuw aan
een opzettelijk ouder/.oek te hebben onderworpen. Verdedigen
kunt ge ze niet.
Ik kan dien raad niet geven, omdat ik ook groote bedenkingen heb tegen het materieele recht.
De Minister heeft ook, evenals enkele andere leden, gezegd
dat er groote behoefte aan deze wet is.
Iu ruyu eerste rede heb ik aangetoond, dat ook by deu tegenwoordigen toestand het arbeidscontract op dragelijke wyze geregeld was, omdat alles wat tusschen partijen niet is overeengekomen, wordt aangevuld naar den besten maatstaf die er kan
zijn, nauielyk de billijkheid en het gebruik.
Ik erken gaarne, dat in elk byzonder geval groot verschil
vau gevoelen kan zyn over hetgeen de billijkheid en het gebruik
medebrengen. Daarover moet dan de rechter beslisseu, maar
meent men dan, dat er volkomen rechtsEekerheid komt door de
voorgestelde bepalingen ?
Het is ten bekende omstandigheid, dat bij invoering van het
geschreven recht de geschillen alleen van aard veranderen, dat
namelyk de geschillen over de vraag wat de billijkheid en het
gebruik medebrengen, omgezet worden in geschillen, wat iu
de artikelen van het wetboek over het geschilpunt bepaald is.
Meent de Minister, dat er minder geschillen zullen komen
als dit wetsontwerp zal zyn iugevoerd, over hetgeen door dit
wetsontwerp wordt bedoeld, dan thans over de vraag wat billijkheid en gebruik medebrengen ?
Men meent, dat er uu rechteloosheid is, maar dat is uiet zoo.
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Terwy'1 de rechter iii het eene geval, zoo noodig na zich door
deskundigen te hebben doen voorlichten omtrent het gebruik,
naar billijkheid overeenkomstig de algemeene beginselen van
recht de zaak decideert, zal hij in het andere geval moeten
pluizen in al die artikelen, hy zal de beraadslagingen moeten
nagaan , zyn archief zal zeer uitgebreid worden en de procedeerende partyen zullen er altijd genoeg in vinden om gedurende
een heelen morgen te disputeeren over den wezenlijken inhoud
en de bedoeling der nieuwe wettelijke bepalingen.
Ik wys daarom niet elke regeling af. Er zijn punten te regelen,
die onzekerheid kunnen wegnemen, vooral als men daaraan niet
de beteekenis van dwingend recht geeft, maar deze zaak behandelt zooals alle andere zaken van het burgerlijk recht.
Wanneer partijen behoudens enkele toepassingen van het beginsel , dat zn' niet mogen handelen in strijd met de openbare
orde en goede zeden, nominatim in de wet aangewezen, geheel
vrn' zyn om ook de toepassingen van de wet op hun verhouding
te regelen, kan ik daarmede wel medegaan.
De Minister zegt: wat wy hier hebbeu, is ia hoofdzaak een
codificatie van hetgeen reeds geschiedt. Ik ontken dat. Er is geen
spoor van gelijkheid van partyen, noch overeenstemming tusscheu
hetgeen naar billijkheid en gebruik thans geschiedt en hetgeen
overeenkomstig dit wetsoutwerp zal geschieden.
Doch als de Regeering hierin gely'k had, waar is dan het
n u t , de behoefte zoo groot, dat wn' met al zn'n gebreken het
wetsontwerp zouden moeten aannemen en men niet eens van1
uitstel wil weten om verbetering van enkele fouten aan te brengen':
De Minister heeft over de voortreffelijke voorbereiding gesproken. Jk heb op de voorbereiding van dit wetsontwerp niet
de aanmerking gemaakt, dat zij niet zaakkundig zou zijn geschied.
Ik bewonder zelfs het meesterschap over de legislatieve taal,
dat doorstraalt in het wetsontwerp. Voor de redactie van die
bepalingen heeft men een meester in de kunst van wetgeving
moeten hebben, maar ongelukkig was hij tevens iemand, die
in zyn politieke stelling later is gebleken zeer eenzijdig te zyn.
En die eene man was, op het tijdstip waarop de Minister de
zaak ter hand nam, een overwegende kracht in de Kamer,
zoodat, als men ooit van onvrijheid kan spreken, de Ministers
onvrij waren om het product van dien arbeid ter zijde te leggen.
In het Verslag der Kamer is over de algemeenheid van dit
wetsontwerp gesproken als een fout. Nu heeft de Minister daarop
geantwoord: dat spreekt vanzelf; wanneer men het geheele
arbeidscontract regelt, krijgt het vanzelf een algemeen karakter.
Dit verklaart echter niet de bedenking, dat, behoudens dat men
hier en daar een bepaling maakt, speciaal voor inwouenden
geldend, of waar f 4 loon wordt bedongen, al deze bepalingen
op alle contracten toepasselijk worden verklaard.
Dat doet de wetgever in andere deelen van het Burgerlijk
Wetboek ook niet. Bh' koop en verkoop byv. beeft men een
afzonderlijke afdeeling over den verkoop van inschuldeu en
bijzondere bepalingen voor onroerende goedereu. Bij de bepalingen
omtrent huur en verhuur heeft men afzonderlijke afdeelingen
voor gemeubileerde woningen, voor landelijke eigendommen en
huizen. Zoo zal ook bij een goede regeling van deze zaak men
algemeene regelen kunnen stellen, maar nevens de afdeeling,
die de algemeene regelen behelst voor alle contracten, zal men
in andere afdeelingen afzonderlijke bepalingen moeten vinden
voor dienstboden, voor de arbeiders in de industrie enz. Dan
zal men niet te doen hebben met een zee van bepalingen die
voor alle contracten toepasselijk moeten zn'n.
Bij dit ontwerp heeft men uit den aard der zaak altijd de
bepalingen hoofdzakelijk getoetst aan de toepassing op gewone
werklieden, terwijl zn' op alle arbeidscontracten toepasselijk zijn.
Daar ligt de oorzaak van allerlei enormiteiten.
De Minister heeft in dit debat, aansluitend aan het in de
andere Kamer beweerde, gezegd : ik behandel het geheele arbeidscontract , en mee mao niet vergeten. dat daarbij aan de eene
zijde staat de oeconomisch zwakke. Dat is het oeconomisch
hoofdbeginsel.
Nu heb ik van den Minister geen woord tot antwoord vernomen op my'n betoog, dat oecouomische zwakheid geen algemeen
verschijnsel bij den werknemer by' alle arbeidscontracten is; dat
dif slechts toepasselijk is op een deel van de contracten, voor-

namelijk bij de mindervaardigen, die den hemel moeten danken
dat zn' op ouereuse voorwaarden nog een plaatsje krijgen.
In dit wetsontwerp is in de bepalingen van materieel recht
de gedachte, dat by elk arbeidscontract is eenerzn'ds een
zwakke en anderzijds een sterke, de werkgever, die van de
oeconomische zwakheid van den ander misbruik maakt. Dat
is wel het geval bn' een deel van de contracten, maar niet
op alle. en dus zou men zich er toe moeten bepalen bepalingen
te maken voor gevallen waarin van den oeconomisch zwakke
misbruik gemaakt wordt, zoodat byv. geen rechtskracht wordt
toegekend aan contracten waarbij blijkbaar van oeconomische
zwakheid misbruik is gemaakt, zooals dat in het Duitsche wetboek geschiedt, waarin bepaald is, dat een contract niet geldt,
wanneer blijkbaar misbruik is gemaakt van den noodstand van
een der partyen. Maar daarom behoeft men de geheele regeling
nog niet te laten b meerschen door de gedachte, dat alty'd aan
den eenen kant is een oeconomische sterkte, die misbruik maakt
van de positie van den oeconomisch zwakke, alsof elk contract
aan den eenen kant door de hebzucht en aan den anderen kant
door den honger tot stand komt.
De Minister heeft het niet in deze bewoordingen gezegd, maar
toch de gedachte uitgesproken , dat goede trouw wel de contracten beheerschen moet, maar niet het arbeidscontract. De
contracten die men sluit, moeten worden geëerbiedigd, maar
voor den oeconomisch zwakke bestaat geen vrijheid en die heeft
het contract dus niet te eerbiedigen. Ieder contract van den
zwakke wordt voorgesteld als een dwangcontract. Zoo komt men
tot toepassing van de leer, die ook voor een groot deel de vergiftiging van de toestanden onder de Ongevallenwet ten gevolge
heeft, nameln'k: goed is de wet niet, maar zie er van te halen
wat gn' kunt. Zoo is het ook hier. Deze wet is niet goed volgens
onze socialistische landgenooten , maar wanneer zn' in werking
komt zullen zn', evenals bij de Ongevallenwet, er trachten van
te halen wat zij kunnen. En de wetgever rekent er o p , dat
men dat zal doen , omdat deze uitgaat van de onderstelling,
dat de arbeider door den werkgever zoo niet bedrogen dan toch
beheerscht wordt.
Ik heb toen de Minister sprak geïnterrumpeerd naar aanleiding van wat de Minister zeide over het beperken van de nietigheid der arbeidsovereenkomst tot de gevallen die uit het
gezichtspunt van openbare orde en goede zeden daartoe aanleiding
geven. Ik heb niets tegen dwangwetgeving iu dien zin, dat
men de nietigheid verbindt aan alles, wat met de openbare
orde en de goede zeden in strijd is, of ook met de wet die deze
beginselen toepast. Nu kwam hetgeen de Minister my antwoordde
zakelijk hierop neer: van het oogenblik dat wn' het in de wet
verbieden is het in strijd met de openbare orde, dat zoo'n contract gesloten wordt. Wn' hebben het in onze macht door de
nietigverklaring het begrip van openbare orde te omgrenzen.
Dat is het standpunt dat bij de toepassicg van de wet moet
worden ingenomen , waar men de wet niet heeft te critiseeren.
Maar waar men de wet heeft te maken , daar kan men toch
maar niet willekeurig zeggen: het is een ongeoorloofd contract,
wanneer er niets is in het contract, dat in strijd is met de
openbare orde en de goede zeden.
Dat is toch niet wat wn' hier mogen doen. Wn' zyn als wetgevers verplicht de begrippen van openbare orde en goede zeden
iu zich zelf naar haar inhoud te onderzoeken en by' ieder voorgesteld wettelijk verbod te vragen of het er onder valt.
Nu zou ik eigenly'k van het begin tot het eind het geheele
wetsontwerp moeten doorloopen om aan te toonen hoe grof
misbruik hier van de willekeur van de wet gemaakt wordt. Ik
wil nu slechts op een paar gevallen wn'zen. Het eenige punt
waar ik kan bemerken, dat van de critiek, die ik ettelyke jaren
geleden eens geleverd heb over het ontwerp-Drucker, geprofiteerd
is, betreft den proeftyd. Ik heb, het was in de Staatkundige
Brieven, mij toen beperkt tot de werking van de overeenkomst
met dienstboden en ik heb gezegd : och, men moet zich toch
niet voorstellen, dat daarvan eeuig practisch effect zal komen,
want daar staat, dat die bepalingen niet van toepassing zyn
wanneer de overeenkomst aangegaan is op proef', en dan zullen
voortaan alle meiden op proef worden aangenomen. Daarvan is
notitie genomen. Fluks een bepaling er in: overeenkomsten voor
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dienstbetrekkingen op proei' mogen slechts worden aangegaan
voor twee maanden en dan niet worden verlengd. Ik kan daaraan
zien, het is vleiend voor my , dat men daarvan notitie genomen
heeft, maar nn vraag ik toch: waar is de stry'd met de openbare
orde of de goede zeden wanneer een proefterruyn bij het in dienst
nemen van iemand voor langer termijn, langer dan twee maanden,
genomen wordt ? Ik vraag hier aan de groote werkgevers of
z\j niet gewoon zijn een langeren tijd te nemen , of niet het
gebruik bij meerdere categorieën van ondergeschikten medebrengt,
dat men bijv. een proefjaar neemt? In de schoolwereld is een
jaar een gewone proeftijd. Dat mag voortaan niet meer; voor
alle dienstverhondingen geldt, dat de proeftijd niet langer mag
wezen dan twee maanden.
Nu moet het toch ook dikwijls voorkomen, dat men na twee
maanden zegt: ik zie wel, dat het nog al goed gaat, maar ik
zou toch de proef een paar maanden langer moeten voortzetten
eer ik je definitiefin dieu3t neem. Neen, zegt de wet, wegsturen !
Langer beproeven mag niet meer.
Er is gevraagd in het Voorloopig Verslag: is dat nu zoo bedoeld,
dat, wanneer men dan eens een week dien jongen laat rondloopen, men hem weer voor twee maanden mag nemen? Neen,
voorgoed, voor zijn geheele leven mag geen overeenkomst op
proef meer tusschen dezelfde partyen worden aangegaan. Wat
heeft dat nu toch met de openbare orde en de goede zeden te
maken ?
Nu neem ik een geval dat nog slechts weinig voorkomt,
maar de hemel weet, of het niet bij de duurte der tijden en de
toeneming van de bevolking algemeen zal worden. Op straffe
van nietigheid is verboden aan een vegetariër om een dienstbode
te nemen op conditie dat zy ook vegetariër zal zijn, of voor
een dienstbode die in een huis komt waar men gewoon is de
vleeschvoeding te gebruiken, om te zeggen: ik ben vegetariër,
en ik vraag voor mij een beding, waardoor ik my op uw kosten
met nootjes en dergelijke dingen, die in de vegetarische wereld
een rol spelen, mag voeden.
Daarop zegt de Minister: het is toch niet gezond vegetariër
te zijn. Nu, ik geloof wel dat vele onvrijwillige vegetariërs dit
met den Minister eens ziju en heu3ch niet vegetariërs zijn voor
de gezondheid, maar velen denken er anders over.
Wat ter wereld heeft 's Ministers meeniug met de openbare
orde en de goede zeden te maken? Het is niet noolig voor den
wetgever een verbod hieromtrent uit te vaardigen.
Dan is er nog een punt, waarop in het antwoord van de Regeering
niet is teruggekomen, maar waaromtrent ik een voorbeeld uit de
praetyk heb aangehaald uit het Verslag van de Regeering omtrent
de uienteelt. In Zeeland worden de arbeiders in de uienteelt
betaald met een deel van de uien; en in het geheele land sluit
men dergelijke arbeidscontracten onder den naam van „deelpacht". Die zyn in het vervolg verboden en voor zoover zy
bestaan bn' de invoering van de wet, worden zn' door de overgangsbepalingen nietig.
De Minister schudt van neen, maar ik beweer van ja.
Een overeenkomst, waarbij iemand arbeid verricht op het land
van een eigenaar op zekere condities, zooals ik hier ten aanzien
van die uien heb medegedeeld, waarbij liy arbeid verricht en
met een deel van de vruchten naar huis gaat, is verboden , is
nietig.
Is daarby de openbare orde betrokken of de goede zeden ?
Hier kunnen wn' nu ook even uitmaken de quaestie, waaromtrent ik den Minister bij interruptie beloofd heb, hem aan
te toonen, dat hy het verkeerde artikel te pas bracht.
In art. 1637p staat, dat het loon o.a. mag bestaan uit een
bepaalde hoeveelheid der voortbrengselen van het bedrijf, waarin
het loon verdiend wordt, enz. voor ZDOver die voortbrengselen
— bet niet ter zake dienende sla ik over — wat aard en hoeveelheid betreft, behooren tot de eerste levensbehoeften van den
arbeider en zyu gezin.
Een overeenkomst, din onder dit geval niet gebracht kan
worden, is alzoo nietig. Maar nu heeft nien hy een ander artikel
nog iets bepaald Wanneer byv. in het geval, dat ik heb aangehaald , de arbeider de helft van de uien bedingt en die mee
naar huis neemt, zou men zeggen : de zaak is uit. Neen , dan
wordt zijn arbeid op een bedrag in geld gewaardeerd en geacht
vastgesteld te zijn op het vijfvoud van dit bedrag.
Handelingen der Staten-Generaal. — 1906—1907. — I.

„Het geheele loon , dat dientengevolge verschuldigd zal zijn ,
zal echter het overeenkomstig de bepalingen van het voorgaande
artikel berekende loon niet met meer dan een-derde mogen
overschrijden."
Voor deze actie bestaat noch korte verjariug noch rechterlijke
bevoegdheid tot vermindering.
Nu zegt echter de Minister, in stryd met wat wij in het Voorloopig Verslag hebbeu opgemerkt, dat deze actie onderworpen
is aan art. 1638;. Dit artikel behelst echter een ander geval:
nl. dat de voldoening van het loon anders heeft plaats gehad
dan bij de voorgaande twee artikelen.
Maar de voldoening heeft in het gestelde geval in uien plaats
gehad en die waren bedongen, wat uitdrukkelijk in art. 1638i
staat: „De voldoening van het loon, voor zoover het in andere
bestanddeelen dan in geld is vastgesteld, geschiedt volgens hetgeen by' overeenkomst of' reglement is bedongen, of in het geval
bedoeld in art. 1637r naar de daar gestelde regelen." Welnu,
ik heb by de overeenkomst bepaald uien, en ik geef uien.
Slechts van voldoening van het loon, voor zoover zy anders heeft
plaats gehad dan bedongen, is in art. 1638/sprake. Dit is een heel
ander geval, dat regelt de voldoening aan de overeenkomst in een
anderen vorm dan bedongen, byv. wanneer vreemd geld gegeven
wordt, wanneer in Nederlandsehe munt betaald moest worden.
Ik heb overeengekomen uien te geven, en geef uien, maar
dat is nietig en ik moet betalen in geld, met de verhooging. Om
dit van my te vorderen geldt het niet de actie van art. 1638. Alleen
wanneer ik iemand die geen uien wil hebbeu, die opdring of
iemand die Nederlandsch geld moet ontvangen, in vreemd geld
betaal, dan zullen wy de ai.tie hebben van art. 1638 r. Maar bij
de zee van ongerechtigheden , die wy hier in het ontwerp hebben,
moge deze er verder mee doorgaan.
Ik wil nu nog wijzen op een geval, dat ook in een ander
verband is behandeld. Het is een zeer gebruikelijk contract tusschen een predikant en zyn gemeente, dat hy bezoldigd wordt
gedeeltelijk in gebruik van grond , gedeeltelijk in geld.
Tegen dergelijk contract heb ik nimmer de minste zedelyke
bedenking gehad. Als de landhuren hoog zyn, kan de gemeente
meer betalen en krygt de predikant meer; zyu de huren laag,
dan is ook de gemeente in slechten doen en moet de predikant zich
wat bekrimpen.
Dergelijk ccntract strijdt in geen enkel opzicht tegen de zedelijkheid of de openbare orde, maar wanneer dit ontwerp wet
wordt, zal het nietig zijn.
Als nu naar strikt recht gehandeld wordt, mag de predikant
zeggen: ik wil het traktement verhoogd zien met een-derde.
Nu zal dit wel zoo'n vaart niet loopen; ik geloof, geen predikant za! er de gemeente om lastig vallen, maar dan moet men
hem er ook het recht niet toe geven in een wet.
De heer van den Biesen heeft zich tevreden verklaard met
de verklaring van den Minister. Ik voor my kan niet anderzien, dan dat ook de R.-K. geestelijken onder een nieuw recht
zullen komen. Men moet hier onderscheiden. Onder het tegenwoordig recht valt, en onder het burgerlijk recht zal steeds vallen
het geval, dat een gemeente den pastoor niet betaalt en deze een
actie tot betaling moet instellen. Hy kan dan tuet die actie èn
onder het oude èn onder het nieuwe recht bij den burgerlijken
rechter komen; maar dan is men ook niet op het gebied van
het kerkelijk recht. De quaestie, die het kerkelyk recht betreft,
is deze. De rechtspositie van iemand die als geestelijke treedt
in dienst van de Kerk, is een permanente, een positie voor het
leven, wanneer niet van de zyde der Kerk de losmaking van de
betrekking of, zooals het by' de Gereformeerden heet, de verandering
van den staat des levens, wordt toegestaan. Nooit is er aan gedacht, dat op die rechtsbetrekking de bepaling van het tegenwoordig art. 1637 Burgerlijk Wetboek van toepassing zou zijn.
dat men niet zyu diensten voor het leven zou mogen verbinden,
want die bepaling komt alleen voor in de afdeeling vo:>r dienstboden en werklieden en in den titel van huur en verhuur van
diensten. Die bepaling is enkel voor dit onderdeel geschreven
om de zeer bekende doctrinaire reden, dat men niet hiugs den
weg van contract weer lijfeigenschap wilde ingevoerd zien.
Waar geen vrees bestond voor lijfeigenschap of slavernij, is nooit
aan die bepaling gedacht.
De betrekking tusschen de Kerk en iemand die zich bij de
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Kerk als geestelijke of bedienaar van den godsdienst aansluit, is
altijd geweest uit haar natuur een permanente, een die naarde
begrippen beiderzijds voor het leven werd aangenomen. Die
betrekking valt, op zich zelf niet ouder het arbeidscontract, want
uien kan den staat van geestelijke aannemen, zonder dat eeu
bepaalde werkzaamheid door de Kerk wordt opgedragen, en men
kan proponent worden, zonder dat men in een bepaalde, bezoldigde betrekking tegenover een gemeente treedt. Komt men
eveuwel — door welke autoriteit doet er niet toe — de commun
accord tot een bepaalde werkzaamheid met een bepaalde aanspraak op loon, dan valt men ongetwijfeld onder deze wet; en
wanneer nog twijfel bestond, dan wordt die opgeheven door de
bepaling, die bij een rechtsbetrekking van tweeslachtigen aard
het arbeidscontract laat domineeren.
Evenwel het verschil betreft niet de vraag of men al dan
niet onder het arbeidscontract valt; het geldt deze vraag,
die my persoonlijk niet interesseert. My interesseert alleen,
dat bij de beoordeeling van deze zaak juiste begrippen omtrent
het vraagstuk bestaan.
Die priesters en die bedienaren van den godsdienst zyn by
de Gereformeerden voor hun leven verbonden, tenzij zij worden
losgelaten. Het is kerkelijk recht, en nu komt hier een burgerlijke wet zeggen: wanneer de verbintenis voor het leven is aangegaan, kan zij na vijf jaren dienst eenzijdig worden opgezegd:
dit is burgerlijk recht. Nu geloof ik wel niet, dat ooit van de
zijde van de Kerk bezwaar gemaakt is om iemand los te laten,
die volstrekt weg wilde. Practiscli ia dit geschil dus niet, maar
zeer zeker is juist, wat door den heer 't Hooft is gezegd, dat
hier het burgerlijk recht treedt op een gebied dat het niet betreden mag. Wanneer bijv. een vergoeding voor opleidingskosten
in geval van ontslag binnen een zeker aantal jaren als additioneele
overeenkomst verbonden was aan de verbintenis, zou dit volgens de
tegenwoordige begrippen een geoorloofde reden voor de Kerk
kunnen zijn om te zeggen: gij kunt vrij worden, mits gij de opleidingskosten terugbetaalt, die wij hebben besteedom u voor te bereiden voor uw taak. Van zoodanige terugbetaling van opleidingskosten stelt artikel zooveel van het wetsontwerp hem vrij.
Na 5 jaren is hij absoluut krachtens de wet vrij. Dit punt is
door den heer 't Hooft zeer juist in het licht gesteld en door
anderen misverstaan. Onder de nieuwe wet en ook onder de
oude wet hebben dergelijke kerkelijke betrekkingen een burgerrechtelijke zijde, maar hier treedt het burgerlijk recht op het
gebied van de Kerk.
Ik heb in het algemeen bedenkingen , die het geheele wetsontwerp betreffen, en door toezegging van wijzigingen kan ik
niet tevreden worden gesteld , ofschoon ik in zoover daarmede
medega, dat ik, als die toezegging gegeveu werd, voor uitstel
zou stemmen tot die novelle er lag ; ik zou dan later naar de
omstandigheden oordeelen of het ontwerp nog voor mij onaannemelijk was.
De hoofdzaak is deze: oeconomische zwakheid bestaat slechts
in sommige gevallen, de rechtsgevolgen van die oeconomische
zwakheid worden echter uitgebreid tot het geheele gebied van
het arbeidscontract, ook waar inderdaad geen sprake kan zyn
van oeconomische zwakheid.
De Minister vraagt daar een voorbeeld van te geven. Een
voorbeeld van iemand die zijn diensten aanbiedt en die niet
oeconomisch zwak is 'i
In myn eerste rede heb ik daarvan tal van voorbeelden gegeven. De meesteu die de Academie bezoeken, kunnen het wel
een tvjd uitzingen en worden niet door den nood gedreven. Zij
hebben de keuze tusscheu een loonbetrekking in vasten dienst
en een of andere betrekking in de vrije maatschappij. Ik kan
mij dus de vraag van den Minister moeilijk begrijpen. Op allerlei
gebied in de geheele maatschappij worden diensten aangeboden
door personen voor wie er geen noodstaud is; voor de dienstboden bestaat die niet, zooals ik heb aangetoond; voor de
georganiseerde arbeiders niet. Deze laatsten zijn de oeconomisch
sterkereu , zoolang geen organisatie tegenover hen staat. Wel
verkeert een aantal minderwaardigen in noodstaud, maar dezen
zullen juist door deze wet de deuren gesloten vinden.
Wij hebben er een ernstige grief vau gemaakt, dat de Staat
niet voorging met zich aan deze wet te onderwerpen.

Wanneer hier bepalingen gemaakt worden, dan zou men mogen
verwachten dat de Staat voorging.
Wat heeft de Minister nu daarop geantwoord? Hy heeft
alleen gesproken over de ambtenaren, bij wie liet gezagselemeut
in het spel komt, die het zelfs afschuwelijk zouden vinden met
werklieden op één lijn te worden gesteld.
Maar men voert de regeling ook niet in bij de werkplaatsen
van den Staat, die aan de vrije industrie volkomen gelijk zijn.
Die hebben niets met het gezagselement te doen.
Dan de gemeente-instellingen. De straatvegers en de werklieden van de gasfabriekeu hebben toch niets uit te staan met
dat gezagselement.
Het is juist een grief geweest, dat de bepalingen, welke hier
gedeeltelijk dwingend werden opgelegd eu gedeeltelijk werden
opgelegd met recht van afwijking bü geschrift, niet in de eerste
plaats worden ingevoerd door den Staat. Waren door den Staat
alleen de eigenlijke ambtenaren uitgesloten, dan zoude die bedenking niet in die mate hebben gegolden. Nog een ander voorbeeld. De Staat laat de open bare onderwijzers er niet onder vallen,
de bijzondere onderwijzers wel. Redenen voor dit onderscheid
heeft de Regeering niet opgegeven.
De gewone vervoermiddelen vallen er wel onder, maar niet
de spoorwegen.
Wanneer men algemeenheid van regeling wil en wanneer
men een uitvoerbare regeling wil, dan zou men moeten begiuuen met al die onderdeden waarop de Staat rechtstreeks invloed kan uitoefenen onder die regeling te brengen.
Er zijn een aantal bepalingen, waarin een onderteekening
noodig wordt verklaard, terwijl het middel niet wordt aangegeven hoe de man, die niet onderteekeneu kan, aan die bepaling kan voldoen.
Nu is ons op ietwat hoogeu toon geaitwoord in de Memorie
van Antwoord, dat men in dat geval een kruisje zet in tegenwoordigheid van getuigen.
Ik heb gezegd, dat dit middel niet in de wet voorzien i s ;
men is dus aan de gewone regelen der wet gebonden. De Minister is daarover heengegleden en komt nu met eenige statistische opgaven, hoeveel van die personen er nog zyn onder de
tegenwoordige miliciens. Ik vraag: doet het getal uu zooveel af'i
Of het 10000, 50 000 dan wel 100 000 zijn , het blijft hetzelfde.
Moet niet voorziening in de wet voorkomen ? Zij komt in het
ontwerp van den heer Drucker wel voor, en ook in een Italiaansch wetsontwerp.
Het is in de practyk onmogelijk, dat, als zoodanig persoon
een reglement moet onderteekenen of bij geschrifte goedkeuren ,
daarvoor altijd een notaris geroepen wordt.
Dat is een leemte , waarin het op zich zelf niet moeilijk is te
voorzien, maar bü de hardnekkigheid waarmede dit ontwerp
met een ne varitur wordt gehandhaafd is dat een zeer ernstig
bezwaar. De menscheu moeten worden weggezonden. Dit vraag
ik ook aan den eersten geachten spreker na de pauze: wat zal
hij met die menschen doen P
In Limburg waren toch vroeger — tegenwoordig is het beter —
vele miliciens die niet lezen of schrijven konden , en die geachte
afgevaardigde zal toch wel onder zgu oudere arbeiders er velen
hebbeu die hun hand niet kunnen zetten. Wat zal h\j met
hen doen ? Zij kunnen zich niet verder by hem verbinden
eu h\j staat aan allerlei moeilykheden bloot als ten hunnen
opzichte niet aan de wet wordt voldaan.
Over het reglement een kort woord.
Ik geloof, dat dit onderdeel niet goed geregeld is, omdat
ik meen dat het reglement niet is een deel der overeenkomst.
Ik geloof, dat het reglement is een toepassing van de bepaling dat de werkgever het werk regelt. In de verplichtingen
die hem worden opgelegd, omtrent het reglement als zoude dit
de voorwaarden van het contract behelzen , worden reglement
en contract op een onjuiste wijze vereenigd.
De bedenking door den heer Regout gemaakt, is toch zeer
duidelijk en in dit opzicht sluit ik mij geheel b\j hem aan;
onnoodige moeilijkheden zullen, afgescheiden van die onderteekening , uit dat reglement voortkomen. ledere ook kleine
wijziging vau dat reglement, by'v. wanneer het aanvangsuur
van 9 op 9','.4 uur wordt gebracht, brengt al dien omslag mede.
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Neemt hy de wet niet nauwkeurig in acht, dan ondervindt de
werkgever groote moeilijkheid.
Ik heb thans nog een paar punten te behandelen. In de eerste
plaats de verplichting tot verpleging van inwonende arbeiders.
Daarover heeft de Minister gezegd: wat wu'nu invoeren bestaat
immers in alle beschaafde landen om ons heen. De Minister heeft
gevraagd, dit niet te mogen aantoonen, maar hem in dit opzicht
vertrouwen te schenken. Ik heb die bepalingen nagezien en ik
heb juist in het zeer aanmerkelijk verschil in die bepalingen een
hoogst gewichtig argument gevonden, dat de voorgestelde bepalingen hier niet zóó zullen werken als de overeenkomende in
Duitschland.
In onze sectie en ook in de Centrale Sectie kwam de vraag
ter sprake, op wie dit artikel toepasselijk is. Een van de rapporteurs, op dit
oogenblik tot my'n leedwezen niet aanwezig,
vertelde , dat hy- in zijn groot bedrijf voortdurend menschen in
dienst had voor on bepaalden tijd, aan wien hy, omdat zij van
elders kwamen , huisvesting verleende, en deed de vraag, of
daarop dit artikel van toepassing is en of hy al die menschen,
wanneer zij zich ziek meldden, tot zy'n last zou krn'gen , met
de verplichting hun loon en verpleegkosten te betalen. Myn
antwoord kon niet anders zijn dan bevestigend, want het begrip
arbeider is in ons ontwerp niet op dezelfde wyze omschreven
als in de Duitsche wet. Daar gelden de bepalingen omtrent de
verpleging bij ziekte, die dwingend recht zijn , alleen voor de
dienstbare personen , die in hausliche Gemeinschaft opgenomen
zyn , en ten tweede heeft men dan deze uitzonderingsbepaling:
„Die verpflichtung der Dienstberechtigteu tritt nicht ein,
wenn fiir die Verpflegung und artzliche Behandlung durch eine
Vorsicherung oder durch eine Einrichtung der öffentlichen Krankenpflege Vorsorge getroffen ist."
Als de Minister die uitzondering er bij wil voegen en te gelyker tn'd de Duitsche regelingen omtrent de ziekteverzekering
en de öffentliche Krankeupflege invoert, dan kan hy' hier deze
bepaling ook wel invoeren.
Die toestand is zoo, dat de personen, die in de huislyke gemeenschap opgenomen zyn, grootendeels vallen onder de uitzondering, die er bn gevoegd is. Maar wy hebben hier nóch de
omschrijving, nóch de regeling, die den last voor den huisheer
draaglijk maakt.
Ook omtrent Zwitserland heeft de Minister nominatief gezegd, dat daar iets dergelijks is bepaald. Maar daar is alleen
bepaald:
„Lorsque celui qui a engagé se3 services vit dans Ie ménage
de son maitre et qu'il contracte sans sa faute une maladie passagere, Ie maitre doit lui procurer a ses propres frais les soins
et les secours médicaux nécessaires."
Maar geldt het hier in ons ontwerp ook slechts maladies passaaères, wanneer men iemand 6 weken verplegen moet, waarvan
men in ieder geval vier weken voor zyn rekening krygt ? Dat
noem ik niet maladies passaf/ères en de Minister moet dus niet
met verwijzing naar Zwitserland de Vergadering op een dwaalspoor brengen.
Hierbij komt, dat terwijl tegenwoordig in humane huisgezinnen
de dienstboden behoorlijk verpleegd worden en hun by ziekte
loon wordt uitbetaald, al gebeurt het niet in alle huisgezinnen,
onder de mogelyke gevolgen van deze verplichting ook die van
simulatie in aanmerking zyn te nemen.
Ik heb gezegd in mijn eerste rede: men huurt toch om gediend te worden en niet om een persoon in huis te krygen, die
men bedienen moet. Wanneer een van myn kinderen ziek is
geworden, zie ik hoe het is, gebruik naar omstandigheden den
thermometer en oordeel dan zelf of ik het verder zal laten loopen
of den dokter er by halen. Maar nu komt het bericht van boven,
dat de dienstbode verklaart ziek te zyn en my verwyst naar
art. 1600 en zooveel omtrent de verplegiug. Dan kan ik het
gewone huiselijke onderzoek al vast niet doen, en moet ik
dadelijk beginnen met den dokter te halen, wat ook niet
voordeelig is. Die dokter kan nooit een negatieve verklaring afgeven, dat de meid niet ziek is, en wanneer de meid
dan maar een beetje volhoudt, dan, zou men zeggen, komt
voor den meester de gelegenheid om den dienst op te zeggen?
Neen, die moet, wanneer hy geen bijzondere condities heeft gemaakt, vier weken de meid verplegen en onderhouden. Maar aan

den andereu kant, wanneer zij zegt: Mevrouw, het gaat zoo niet,
ik z'e, dat ik het niet kan volhouden, dan heeft zy harerzijds
een wettige reden om weg te gaan. Door simulatie forceert zy
in menig geval, dat zy' 6 weken loon krygt om weg te gaun.
Die gelegenheid wordt wagenwyd opengezet.
Bij de bepalingen van het ontwerp is de meester tegen simulatie machteloos. Het zelfbehoud zal ieder dus dwingen om bij
aanneming van deze bepaling zich te verzekeren van een korten
opzegtermijn, omdat de verplichting niet langer loopt dan tot
het einde van den dienst. Wanneer men slechts de opzegbaarheid
by den dag bedingt, dan is men van allen last af. Het is een
bepaling, die men moet maken om behoorlijk beveiligd te wezen
tegen allerlei onaangenaamheden.
Nu zegt de Minister: de opzeggingstermijn moet gelijk zyn
van beide kanten. Ik heb reeds by interruptie geantwoord:
dat is volstrekt geen bezwaar. Wanneer een dienstbode niet
by my wil blyven, behoeft zy geen ziekte te simuleeren; zij zegge
maar dat zy wenseht heen te gaan. Ik wensch geen diensten
van iemand tegen zyn zin. Dan zal er in moeten worden voorzien. Ik zou er niet aan denken van dat geval een casus belli
te maken. De betrekking tusschen meester en dienstbode is zoodanig, dat zy eigenlijk tegen den wil van een van beide partyen
niet bestaanbaar is. Maar het essentieele is, dat men, niet alleen in
het huiselijke, maar ook in het industrieele leven, om voor moeilijkheden gevrijwaard te wezen, een korten opzeggingstermijn moet
bedingen. Die deur heeft men niet kunnen sluiten, die deur
staat wagenwyd open. En nu is het, en dit herhaal ik, eigenlijk
het meest importante belang van de arbeidersklasse by een
regeling van het arbeidscontract, dat zy verzekerd zy van een
behoorlijken termijn van opzegging. Er zal niemand wezen,
die, wanneer hy niet met buitengewone lasten wordt bezwaard waartegen hy verplicht is dit expediënt in te roepen,
bezwaar heeft tegen een billijke regeling ten aanzien van
de opzegging. By invoering van het ontwerp zal daarentegen
het bedingen van een zeer korten opzeggingstermijn het wezenlijke gevolg zyn. Ik heb den Minister gewezen op hetgeen
de heer Tydeman omtrent Duitschland heeft gezegd, maar in
zyn antwoord is hy er overheen geloopen, waarom hy die vier
maanden verloopen tusschen het Voorloopig Verslag en de
Memorie van Antwoord niet gebruikt heeft om daaromtrent
informaties in te winnen. Ik zeg a priori: het moet volgen; de
heer Tydeman bevestigt my a posteriori: het is in Duitschland
gevolgd. Dan kan de Regeeritig toch niet zeggen: deze wet is
in het belang van de arbeidersklasse, want al de bepalingen
die hier in het belang van de arbeiders worden gemaakt, houden
op te werken wanneer een korte opzeggingstermijn wordt
bedongen.
Nu nog het systeem ten aanzien van de gevolgen van sommige
nietigheidsverklaringen, door den heer Kist met volkomen nauwkeurigheid geschetst. Nietigheid volgt uit een handeling in strijd
met de bepaling van de wet door twee partyen. Het gewone
gevolg van nietigheidsbepalingen is, dat, óf door vrijwillige uitvoering elke actie ophoudt, of restitutio in integrum plaats grijpt.
Nu heeft de Minister gezegd : reslilulio in integrum kan in vele
gevallen niet. Neen, dat kan in vele gevallen niet in natura.
Men kau natuurlijk verbruikte eetwaren niet meer teruggeven,
maar natuurlijk waar men een zaak niet in natura kau teruggeven , geeft men de waarde. Wanneer iemand winkelwaren
heeft aangenomen en verbruikt, moet men niet zeggen, dat
restitutio in integrum onmogelijk is. Hy kan de waarde teruggeven, en dat is ook zeer billijk in het geval van de bepaling,
dat men winkelwaren moet koopen in een winkel, waar te hoog
gerekend wordt. Wanneer de arbeider 50 pet. te hoog berekende
winkelwaren heeft gekocht, is het zeer billyk, dat daarvoor ook
slechts L0 pet. van den prijs in rekening wordt gebracht.
Wanneer beiden medegewerkt hebben in dit en andere gevallen
en er straf op staat voor de eeue party en voordeel genoten
wordt door de andere, stuit mij dat zeer tegen de borst en dat
moet iedereen tegen de borst stuiten.
De Minister is teruggekomen op mijn aanmerking, dat hij ons
een onjuiste voorstelling gaf ten aanzien van de betaling aan
de dienstboden, die men wegzendt, van de bekende zes weken ;
alles bleef te dien aanzien by het oude. Ik heb gezegd: dat is
niet het geval, in de eerste p!aat3 daarom, omdat hetgeen nu
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rechtmatig is in dit opzicht, voortaan onrechtmatig zal heeten.
Maar ik heh reeds in mijn eerste rede gezegd : over woorden
twist ik niet, maar de /.aak is er niet mede nit. Wanneer ik
huur een dienstbode en ik wil haar wegzenden en ik zeg: hier
hebt gij zes weken loon, dan doe ik net wat ik hij v. doe tegenover een aannemer, wanneer ik tijdens het bouwen van een huis
daarmede wil ophouden. Dan kan ik tot den aannemer zeggen:
ik ontsla u; hier hebt gij uw kosten eu de winst, die gij
vermoedelijk op het werk zoudt hebben behaald.
In het recht van eenzijdige opzegging is niets, absoluut niets
onrechtmitigs. Men moet meester zijn in zijn huis; daaruit
kunnen verwijderen, wien men er niet in wenscht t-' hebben,
mits men dezen persoon geen nadeel doet. Het is absoluut verkeerd, dat men die handeling als onrechtmatig betitelt. Het is
mijn natuurlijk huisrecht, geen vreemde in mijn huis te behoeven
te hebben, die ik er niet houden wil. Wanneer ik iemand overhaal
als dienstbode in mijn dienst te treden en ik heb een reden —
zonder reden stuurt men niemand weg: men stuurt niet een
dienstbode weg, wanneer men door haar behoorlijk bediend wordt
— om haar te ontslaan, dan behoeft men daarover niet met haar
te twisten, maar dan is men in de volste uiting van zijn recht,
wanneer men zegt: het spijt mij, maar gij hoort niet hier iu
huis. Dan gaat z(j weg met haar zes weken.
Maar wat onder het bestaande recht vaststond, dat men op
die wyze altijd zijn dienstbode kon wegzenden, zal nu onder
dit nieuwe recht, of liever onder deze nieuwe wet. veranderen.
Wanneer dan een dienstbode omstandigheden kan aanvoeren,
waardoor zy' beweren kan nog meer schade te lijden dan met
0 weken loon vergoed is, zal zij ontvankelijk m g iu haar actie.
Nu zegt de Minister, dat zulke dingen zich niet kunnen
voordoen, maar dan is de bepaling ook overbodig.
Ik echter kan mij talrijke gevallen denkeu, waarin met zeker
recht kan worden beweerd en nog meer waarin het ten onrechte
zal worden beweerd, dat men meer schade heeft geleden dan met \
ti weken loon is vergoed.
Daar z\jn dienstboden, die van dienst tot dienst loopen of
uit noodhulpen gaan, enz., uiaav ik erken, dat het voor sommige
dienstboden, die geregeld haar dienst uitdienen, niet aangenaam
is, wanneer zij met de G weken weggezonden worden ; die gevallen zijn talrn'k. Dan heeft men maar naar iemand te gaaD,
die bevoegd is om voor het kantongerecht op te treden of als
men geen zoodanige bereid vindt, naar het bureau van con- I
sultatie en dit wijst, wanneer de voorstelling van de dienstbode \;
aannemelijk is, een advocaat aan, die, op straffe van schorsing,
zn'n diensten moet verleenen; dan zit de huisheer in een proces.
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het arbeidscontract.
Br kunnen gevallen zijn, waarin dit rechtmatig kan wezen; als
ik een dienstbode huur uit het Noorden of een Zwitsersche hij
de kinderen, zal er zeker een regeling getroffen worden over de
reis en eventueel over de terugreis. In zulke gevallen is er een
contract. Doch wanneer ik een Frausche huur die reeds in
Nederland is, dan is het voldoende wanneer ik haar maar in
deuzelfden toestand terugbreng, waarin zij vroeger verkeerde.
Men kan echter zeker zn'n dat zulk een, ingeval dit artikel wet
wordt, steeds zal zeggen, dat ijj juist uu naar huis terug wilde.
Er. ook andere gevallen zyn denkbaar, dat men niet een actie
te doen krijgt.
Het komt mij vooral hierop aan, dat de Minister een onjuist
antwoord heeft gegeven toen hij zeide: op dit punt blijft de
rechtstoestand dezelfde.
Ik geloof hiermede gezegd te hebben, wat ik te zeggen had
in antwoord aan den Minister.
En wat zal ik van 's Ministers peroratie zeggen ? Waanneer
wij dit ontwerp afstemmen en er by alle belanghebbenden
samenwerking is, ook bij den Minister, dan verhindert niets
in welwillende relatie te blijven : maar het hangt geheel van
den Minister af'. Men zou heel goed een wetsontwerp kunnen
maken waartegen noch de industrie. noch de arbeiders, noch
iemand anders bezwaar kan hebben. Wanneer men er mg' mede
belast — en om der onpartn'digheidswille mij niet alleen, maar
bijv. met den heer Drucker —dan is de zaak met welwillendheid
zeer goed te regelen. Maar gaat de Regeeriug op haar weg voort,
met steun ook van deze Kamer, dan heeft men een doos vau
Pandora met allerlei kwalen op ieder gebied, terwn'1 de hoop. dat
wij zulk een slecht product spoedig zullen kwijtraken, nihil is.
De bepaling omtrent de loopende contracten is absoluut tegen
alle recht eu de miskenning, de verscheuring van fmze geheele
rechtspraak is onmiskenbaar. Deze beide grieven blijven onherstelbaar als de Regeering aanneming van dit ontwerp mocht
erlangen.
De beraadslaging wordt verdaagd en de vergadering gesloten.

VERBETERING.

In de redevoering vau den heer NM Raalte. Minister vau
Justitie : bladz. 523, kol. 2 . reg. 19 v. o., staat: loor de Kamers
van arbeid ; lees: door de Commissie uit de Kamer.

