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VRAAGPUNTEN. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Grneraal 

Het is der Commissie van Voorbereiding voor de wetsont-
werpen tot vaststelling der Radenwet en der Ziektewet gebleken, 
dat tegen sommige hoofdpunten der in die wetsontwerpen 
vervatte voorstellen bij de leden der Kamer ernstige bezwaren 
Instaan. De Commissie heeft overwogen, dat de omvangrijke 
arbeid, welke voor de voorbereiding van het openbaar debat j 
over deze wetsontwerpen noodig is, vrijwel vergeefsch zou zijn, 
indien de Kamer zich met die hoofdpunten niet kan vereenigen 
en deze voorstellen omwerking zouden behoeven om hare in-
s temming te kunnen verwerven. Bovendien zou in dat geval het ! 
tot stand komen eener.ziekteverzekering door het verrichten van ; 
dien omvangrijken arbeid aanmerkelijk vertraagd worden. Daarom | 
beeft de Commissie besloten van de bevoegdheid, haar geschonken 
bij art. 43 van het Reglement van Orde, gebruik te maken en 
aan de Kamer de volgende vraagpunten voor te leggen: 

I. Is het wenschelijk Raden van Arbeid in te stellen, I 
belast met de taak om mede te werken tot de uitvoering van 
wetten betreffende den arbeid? 

II. Is het wenschelijk de wettelijke ziekteverzekering te 
beperken tot uitkeering van ziekengeld, met uitsluiting van 
de zorg voor geneeskundige hulp? . 

III. Is het wenschelijk de ziekteverzekering uitsluitend te I 
doen plaats hebben bij van Overheidswege in t e stellen organen? 

Ter toelichting van deze punten volgt hier een kort verslag j 
van hetgeen daaromtrent in de afdeelingen en in de vergade- , 
ringen der Commissie werd opgemerkt. 

Iste v r aagpun t . 

De Regeering heeft zich niet bepaald tot de regeling dei 
ziekteverzekering. Zij heeft tevens voorgesteld „publiekrechte^ 
lijke organen" In het leven te roepen, die niet enkel het 
beheer van ziekenkassen zouden voeren, maar in bet algemeen 
zouden hebben mede te wei ken tot de uitvoering van wetten be-
treffende den arbeid. De Kamer ziet zich dientengevolge niet enkel 
gesteld voor de vraag, Óp welke wijze de ziekteverzekering het best 
is in te richten, maar ook voor de vraag, of het wenschelijk is 
bij deze gelegenheid lichamen, getooid met den weideenen naam 
van Raden van Arbeid, in te stellen. Deze lichamen zouden 
bestaan uit een gelijk aantal gekozen vertegenwoordigen van 
de werkgevers en van do werklieden. Zij zouden naar do 
voorstellen der Regeering uitvoeringsorganen zijn. maar toch 
verschillende van de bevoegdheden verkrijgen, welke aan de 
provinciën, gemeenten en waterschappen zijn toegekend. Zij 
zouden, onder meer. dadingen kunnen treffen, rechtsgedingen 
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kunnen voeren, verordeningen mogen vaststellen. De bezob 
digingen van de voorzitters en van de secretarissen, die den 
graad van doctor in de rechtswetenschap moeten bezitten, en 
de vergoedingen, aan de leden te Vorloelieli, Zouden ten laste 
van bet Kijk komen. Naar schatt ing zou voorde bestrijding dezer 
uitgaven jaarlijks een bedrag van 1 & l ' / 2 millioen noodig zijn. 

De in art . 49 van het ontwerp-Radenwet voorkomende mn-
schrijving van de taak der voorgestelde Kaden is ontleend aan 
art. 144 der Grondwet, hetwelk bepaalt, dat de gemeentebe-
sturen. wanneer de wetten, algeineene maatregelen van bestuur 
of provinciale verordeningen het vorderen, hunne medewerking 
tot uitvoering daarvan verleenen. Door enkelen werd betwijfeld, 
of het opdragen van medewerking tot uitvoering van eens 
categorie van wetten aan andere dan in de Grondwet ver-
melde instellingen met den geest dier we t is overeen te brengen. 
Vele anderen deelden dit gevoelen niet. Vrij algemeen achtte men 
het echter niet raadzaam voor uitvoering van wetten betreffende 
den arbeid nieuwe publiekrechtelijke lichamen van dezen aard 
in te stellen, welke voor 's Rijks schatkist belangrijke uitgaven 
zullen medebrengen. 

De Memorie van Toelichting vermeldt, dat zooveel moge-
lijk is gevolgd „het door de ervaring van ruim eens halve 
eeuw beproefde voorbeeld der Gemeentewet, een voorbeeld boven-
dien, dat aanpassing waarborgt aan Nederlandsche begrippen 
en toestanden." Deze vergelijking van de Raden van Arbeid m e t d e 
gemeentebesturen werd onjuist geacht. Men merkte op, dat de 
gemeenten niet in 1850 door den wetgever zijn in bet leven 
geroepen, maar instellingen zijn, uit de maatschappij op-
gekomen en dienende tot behartiging van plaatselijke belangen. 
Vele steden bezaten reeds vóór eeuwen eene autonomie, welke 
door het bestuur des kinds werd geëerbiedigd en bevestigd. In 
de gemeenten beeft zich een eigen leven ontwikkeld en de 
regeling van hare autonomie, welke de Gemeentewet bracht, 
heeft in menig opzicht heilzame gevolgen gehad. Dat aan zulke 
lichamen deel wordt gegeven in de uitvoering van wetten 
en algemeene maatregelen van bestuur, is zeker goed te 
keuren, omdat daardoor bezwaren worden weggenomen, welke 
uit door het centraal gezag verordende bepalingen kunnen voort-
vloeien, indien de uitvoering daarvan uitsluitend geschiedt 
door van de Begeering afhankelijk*1 ambtenaren. Bij de 
arbeidsraden kan van aanpassing aan hetgeen uit de 
maatschappij is opgekomen echter geene sprake zijn. Het 
zouden zijn instellingen, door den wetgever zonder eenig 
verband met de bestaande locale instellingen in het leven 
geroepen. De gebieden, waarin zij hunne taak zouden hebben 
te vervullen, zouden verkregen worden door eene indeeling 
des lands, welke niet anders dan willekeurig kan zijn. 

In de Memorie van Toelichting betoogt de Regeering, dat naast 
de organisaties van werkgevers en arbeiders noodig is een 
publiekrechtelijk orgaan, waaraan de Overheid kan opdragen 
de vervulling van bepaalde functies; dat de Overheid zich in 
hare aanraking met het leven van den arbeid aangewezen ziet 
of op besturen, wier samenstell ing plaats beidt zonder dat 
voldoende rekening wordt gehouden met een hun op te dragen 
sociale taak, of op hare ambtenaren : dat bij uitbreiding dei-
wettelijke arbeidcrsboschorniing het gemis van eene organisatie 
van den arbeid eenerzijds zal leiden tot het maken van ge-
brekkige bepalingen, anderzijds tot klachten te gelijk over 
belemmerende ambtenaarsbemoeiing en onvoldoende controle. 

De taak dezer lichamen wordt in deze verklaringen slechts 
in zeer algemeene termen aangeduid. Er wordt gesproken van 
bepaalde functies, maar welke die functies zouden zijn, blijkt ook 
ten aanzien van reeds bestaande wetten betrede in Ie den arbeiu 
niet. De Regeering deelt niet mede, in welke opzichten en in 
welke mate de uitvoering van die wetten aan de Raden zou 
worden opgedragen. Het scheen verder zonderling lichamen in 
het leven te roepen voor uitvoering van wetten, die nog niet 
bestaan en waarvan men den inbond niet kent. Of de voor-
gestelde organen de meest geschikte zouden zijn voor de 
uitvoering van nog te maken wetten op den arbeid, is 
eene vraag, welke niet is te beantwoorden, zoolang zulke 
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wetten niet bestaan. De bedoeling der Regeering kan zeker 
nlei /ijn te komen tol eene bedrijfsorganisatie. Van eene 
samenstelling der Raden uit vertegenwoordigers van bepaalde 
indrijven of van bepaalde groepen van bedrijven is bier, 
anders dan bij de Kanier.s van arbeid, geen sprake. Wel 
schynl uil de toelichting af te Leiden, dat de Regeering bedoelt 
i-ene organisatie van den arbeid t<' vormen. Hoe «ie Raden 
van Arbeid biertoe zouden kunnen dienen, begreep men niet. De 
vakvereenlgingen der patroon» en der arbeiders, waarvan de 
toelichting spreekt, staan zelfstandig, zoo nlel vijandig tegen* 
over elkander. Meent de Minister deze tegenstelling door vorming 
van arbeidsraden te kunnen verwijderen of verzachten? Het 
scheen niel wel denkbaar. Indien de arbeidsraad moet zijn 
eene vertegenwoordiging van den arbeid, dan zullen de Leden, 
te kiezen uit de patroons en uit de arbeiders, daar komen 
als vertegenwoordigers van hun groep. Zij zullen de tegen-
stelling uit de maatschappij overbrengen in den raad. Als het 
aantal leden uit elke der heide voor hunne belangen 
strijdende groepen gelijk is, zal echter de ambtenaar die liet 
voorzitterschap van den Raad bekleedt, ten slotte de macht 
in handen hebben, en daar deze ambtenaar afhankelijk is van 
de Regeering, zal de .Minister de verantwoordelijkheid voor 
zijne handelingen deden en deswege in deSta ten-Generaa l ter 
verantwoording geroepen kunnen worden. Zoo zou de invloed 
der politiek op den gang van zaken niet zijn te vermijden. 
Bij den voorgenomen opzet zou het overigens aoodig zijn te 
bepalen, dat de vergaderingen van de arbeidsraden openbaar 
zullen zijn. opdat de kiezers zich rekenschap kunnen neven 
van de wijze, waarop de door hen gekozen leden zich van 
hunne taak kwijten, openbaarheid is daarentegen noch noodig 
noch wenschelijk, indien de taak der locale organen zich 
beperkt tot liet beheer der ziekenkas. 

Werd dus de vraag of het wenschelijk is Raden van Arbeid 
in het leven te roepen, belast niet de taak om medewerking 
te verleenen tot de uitvoering van wetten betreffende den 
arbeid, vrij algemeen in ontkennendeo zin beantwoord, meer 
verschil van gevoelen bestond over de vraag, of de vorming 
van organen op den voorgestelden voet wenschelijk Is voor de 
uitvoering der Ziektewet. 

Vele leden meenden, dat de Regeering zelve hare voorstellen 
anders zou hebben ingericht, indien zij enkel de bedoeling had 
gehad locale organen voor de ziekteverzekering te scheppen 
en dat in elk geval ook uit dit oogpunt tegen de voorgestelde 
inrichting van die organen overwegende bezwaren bestaan. In 
de toelichting wordt gezegd, dat de invoering der ziektever-
zekering alleen mogelijk is bij een ver doorgevoeld stelsel 
van decentralisatie en dat alleen dan de zoo i dige aanpassing 
aan de eischen, die plaatselijke omstandigheden en de eigen* 
aardigheden van bepaalde bedrijven verkregen kan worden. 
Men stemde met «leze verklaringen gaarne in. maar meende, 
dat inrichting der locale organen op den voorgestelden voet 
niet tot een goed stelsel van decentralisatie zou voeren. 
Het doel der decentralisatie kan alleen worden bereikt. 
Indien de locale organen tegenover de Regeering zekere zelf-
standigheid bezitten en niet in de pra< tijk werken als bureau-
cratischo instellingen. Dok indien deze organen niet worden 
opgericht om te zijn eene organisatie van den arbeid, zal de 
tegenstelling tusschen de belangen van de werkgevers en van 
de arbeiders zich echter voelbaar maken en indien deze be-
sturen uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werk-
gevern en van de arbeiders worden samengesteld, zal de macht 
van den met het voorzitterschap belasten ambtenaar, die recht 
van medestemmen heeft, ook dan zeer grom zijn. Hierbij komt, 
dat. naar sommigen vreesden, de vertegenwoordigers van werk-
gevers en arbeiders in den regelden noodigen tijd en de noodige 
kennis zouden missen om la t beheer der ziekenkas te leiden. 
Wél kan men door het toestaan van ruime verg lingen 
VOOr reis- en verblijfkosten en voor tijdverzuim bevorderen, 
dat de leden de bestuursvergaderingen bijwonen, maar daar-
mede wordt nog niet verkregen, dat zij de eigenschappen en 
de kennis bezitten, noodig voor deelneming aan het bestuur 

eener verzekeringsinstelling. In de praclijk zou, naar veler 
meening, het Werk Verricht worden door den bezoldigden voor-
zitter. bijgestaan door den bezoldigden secretaris. Op deze 
wijze zal echter eene decentralisatie, welke dien naam verdient, 

; niet worden verkregen. 
Een ander bezwaar werd gevonden in de grootte van de 

gebieden, waarvoor deze besturen zullen worden Ingesteld. 
Volgens di' Memorie van Toelichting brengt de eisch van de-
centralisatie mede, dat di' bij één ziekenkas Verzekerden tot 
een Zoo beperkt mogelijk gebied belmoren en Vereischt (Ie 
invaliditeitsverzekering een geldelijk sterker kas, die zich over 
een grooter gebied uitstrekt, dan de ziekteverzekering. Gemeen< 
schappelijke kassen zouden naar de meening der Regeering 
of voor de invaliditeit en ouderdom te klein, bf voor de ziekte 
te groot zijn. Blijkt hieruit, dat door aai ming van de voor-
stellen der Regeering een gemeenschappelijke onderbouw voor 
de verschillende sociale verzekeringen niet Verkregen Zou 
worden, naar veler meening zijn de gebieden, waarover de 
taak der ziekenkassen zich naar de voorstellen der Regeering 
zouden uitstrekken, te groot. 

Elk gebied zou ten minste 25000 inwoners omvatten en 
volgens de Memorie van Toelichting zou zelfs in elk der vier 
grootste steden slechts ééne instelling worden opgericht. De 
locale organen zullen echter, naar men betoogde, alleen dan 
nut t ig kunnen werken, indien bij hunne Insturen persoonlijke 
bekendheid met de verzekerden wordt, aangetroffen. Anders 
zullen deze besturen niet in staat zijn een zoodanig toezicht 
uit te oefenen, dat het belang der kas niet door simulatie en 
aggravatie van ziekte wordt benadeeld. Te recht wordt in de 
toelichting op art. 1 der Radenwet gezegd, dat het gebied van 
den Raad niet zoo groot moet zijn. dat een daadwerkelijk 
toezicht dool' met de plaatselijke toestanden bekende personen 
wordt buitengesloten. Maar als het gebied der ziekenkas 
mins tens 25000 inwoners omvat, als in de grootste steden 
slechts ééne ziekenkas wordt gevestigd, kan er van per-
soonlijke bekendheid van de bestuurders met de verzekerden 
geen sprake zijn. Dan worden de kassen inrichtingen met een 
grooten staf van beambten en schrijvers, voor wier bezol-
digingen groote bedragen zullen moeten worden besteed. Wil 
men komen tot eene goede, plaatselijke inrichting der ver-
zekering, dan zullen naar de meening dezer leden de gebieden 
der kassen aanmerkelijk kleiner moeten zijn. Wel is waar 
wordt het risico dei' verzekering zwaarder, naarmate de kassen 
kleiner zijn, maar in dit bezwaar kan, naar de meening van 
sommigen, voorzien winden door herverzekering van de risico's 
bij de Ryksverzekeringsbank. Naar de meening van eenige 
andere leden levert de grootte der door de Regeering voor-
gestelde gebieden geen gevaar op ten aanzien van de groote 
steden, omdat aldaar splitsing in onderdoden mogelijk zou 
zijn. doch dit gold naar de meening dezer leden niet voor 
kassen, die zich over een aantal gemeenten uitstrekken. 

Verder meenden verscheidene leden, (lat aan de arbeiders 
een overwegende invl 1 op het beheer der ziekenkassen 
behoort te worden toegekend. Hunne belangen zijn bij de ver-
zekering meer betrokken dan die der werkgevers en. waar zij de 
hdft der lasten hebben te betalen, behoeft niet gevreesd te 
worden, dat zij hun invloed zullen misbruiken tot opvoering der 
uitgaven. Men herinnerde hierbij, dat in hel bestuur der Duitsche 
Ortskrankonkasseii. die door oprichtingen steun van ziekenhuizen 
en herstellingsoorden en door andere middelen zoowel deden 
voor genezing en voorkoming van ziekten, de arbeiders eene 
meerderheid hebben. 

Voorts werd door velen bezwaar geopperd tegen het plan 
der Regeering om de voorzitters der ziekenkassen voor de 
uitvoering der Ongevallenwet te maken tot agenten van de 
Rljksverzekeringsbank. Als agenten zullen deze ambtenaren 
verplaatst, geschorst en ontslagen moeten kunnen worden 
door het bestuur der bank, maar dan kunnen zij niet de 
zelfstandigheid bezitten, welke vereischt wordt in den voorzitter 
van het bestuur eener ziekenkas. Bovendien zijn voor uit-
oefening van eene ondergeschikte ambtenaarsbetrekking andere 
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eigenschappen uoodig dan vuur dra zelfstandigen leider van 
eene verzekeringsinstelling. \\'i<- TOOI het eene geschikt is, is 
allicht ongeschikt voor bet andere. Het is de vraag, of er 
onder 'Ie fungeerende agenten der bank velen zijn, die de noodige 
geschiktheid bezitten om aan het hoofd eener ziekenkas te 
s taan. De Regeering zou dus het overgroote deel dezer amb* 
ten&ren op wachtgeld moeten stellen. Benoemde zij hen tot 
voorzitters van de besturen der ziekenkassen, dan zouden 
wellicht aan het hoofd dier Instellingen personen kinnen te 
staan, die vuur die taak niet berekend zijn. 

Andere leden waren van oordeel, <iai de tegen de voorstellen 
«l< i Regeering geopperde bezwaren niet van overdrijving zijn 
vrij te pleiten. Zij wezen er op, dat aan elke regeling be* 
zwaren zijn verbonden en waren niet overtuigd, dat de 
gemaakte bedenkingen van dien aard zijn. Hat de Instelling 
van de voorgestelde locale organen onaannemelijk zou zijn 
i r achten, wanneer hunne taak wordt beperkt tui de uii-
voering der ziekteverzekering. 

Bij bet voorgesteld vraagpunt wordt enkel aan de beslissing 
der Kamer dr vraag onderworpen, ut' bet wenscheiyk is Raden 
van Arbeid in te stellen voor de uitvoering van wetten betref* 
t'ende den arheid. Windt die vraag in ontkennenden zin baant* 
woord, dan zal daardoor zijn uitgemaakt, dat dr Kamer 
van meening is, dat men zich thans behoort te bepalen tot de 
instelling van organen voor de uitvoering der ziekteverzekering 
en zal nader te overwegen zijn, op welke wijze die organen 
zijn in te richten. De Commissie heeft echter gemeend in dit 
stuk mededeeling te moeten doen van omtrent die Inrichting 
gemaakte opmerkingen, opdat de Regeering, wanneer zij naar 
aanleiding van eene ontkennende beantwoording van het 
vraagpunt voorstellen van meer beperkte strekking aan de 
Kamer zou willen onderwerpen, in de gelegenheid zij met die 
opmerkingen rekening te houden. 

IIde vraagpunt. 

Vrij algemeen had men overwegend bezwaar tegen het voor-
stel om do verzekering te beperken tot de uitkeering van ! 
ziekengeld. De zorg voor geneeskundige behandeling uitschake* 
lende, scheidt het ontwerp, wat Uit den aard der zaak bijeen 
behoort. Voor den zieken arbeider is bet zeker van belang 
eene uitkeering te ontvangen, die het hem. gedurende den 
tijd. waarop hij geen loon kan verdienen, gemakkelijk maakt 
de uitgaven, noodig voor het levensonderhoud van zich en zijn 
gezin, te bestrijden. Maar van nog veel grooter belang is voor hein. 
dat hij spoedig heretelle en weder in staat zij zelf' in zijne 
behoeften te voorzien. Hiervoor is in vele gevallen genees* 
kundige hulp onmisbaar. Daarom achtte men het in de eerste 
plaats noodig, dat eene regeling, die ten doel heeft de arbeiders 
to verzekeren tegen de gevolgen van z iek te zorge, dat zij eene 
goede geneeskundige behandeling ontvangen. Volgens de Jle* 
morie van Toelichting heeft de ondervinding in Duitschland 
en oostenrijk bewezen, dat de overheid de verstrekking van 
geneeskundige behandeling niet kan waarborgen en dat zij : 

hierbij afhankelijk is van de medewerking van geneeskundigen, ! 
hetgeen de Minister bedenkelijk acht. omdat geneeskundige 
behandeling niet door eene vergoeding in geld kan worden 
vervangen. Xn is het niet te ontkennen, dat in genoemde 
landen tusschen de ziekenkassen en de dokters vaak scherpe 
conflicten zijn ontstaan en de mogelijkheid is niet uitgesloten, 
dat hetzelfde verschijnsel zich hier te lande zal voordoen, indien 
de verzekering ook de aorg voor geneeskundige behandeling 
omvat. Maar op den duur zijn hij eene goede wettelijke regeling 
moeilijkheden als de bedoelde wel te overwinnen, aangezien 
ook de ziekenkassen groot belang hebben hij een onafhan* 
keiijken en behoorlijk betaalden medischen stand. 

In de Memorie van Toelichting wordt verder vermeld, dat de 
Raad van Arheid geene uitkeering zal doen dan op verklaring 
van een geneeskundige en dat dit waarborgt, dat hij iederen 
zieke, zoo hij al thans zijne ui tkeering vraagt , een geneeskundige 
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komt. liet scheen zonderling te zeggen, dat de waarborg, dien 
de ziekenkas naar 's Ministers meening niet kan verschaffen. 
ie vinden Is door de uitkeering van ziekengeld afhankelijk te 
stellen van eene gei skundlge vei klai int'. De zieke arbeider 
heeft evenzeer de medewerking van den geneeskundige noodig 
als de ziekenkas, maar hij zal naar de voorstellen der Regeering, 
ook al heeft hij jarenlang premie betaald aan de ziekenkas, 
geene uitkeering ontvangen, indien hij niet het mogelijke ge-
daan heeft om geneeskundige hulp ie verkrijgen. Voor min* 
vermogenden is voorziening in geneeskundige hulp veelal 
enkel mogelijk door verzekering i»ij een ziekenfonds. De arbeider 
zal echter niet vrij zijn in de keuze van zoodanig fonds. 
De wet zon hem dwingen zich te verzekeren hij een door 
de Regeering erkend fonds. Deze dwang werd afgekeurd. Men 
zal op die wijze de arbeiders nopen In plaats van den ge* 
neeskundige, dien zij kennen en vertrouwen maar die niet 
verbonden Is .aan een erkend ziekenfonds, de hulp aan te 
nemen van een geneeskundige, in wien zij geen vertrouwen 
stellen, en dit zal te bedenkelijker zijn. waar ten platten lande 
veelal slechts één erkend ziekenfonds ter beschikking van de 
arbeiders zal zijn. Bovendien zal de arbeider genoegen moeten 
nemen met de premie, door het erkende fonds geelscht. Wel 
is waar kan de arbeider ook zonder verzekering geneeskundige 
behandeling verkrijgen, maar ook dan zal hij daarvoor moeten 
geven wat de geneeskundige vordert en is het gevaar groot, 
dat een belangrijk deel van de uitkeering, die hij uit de zieken* 
kas ontvangt, moet besteed worden tot betaling van den 
geneeskundige. De macht der dokters, die vaak ook het bestuur 
van ziekenfondsen in handen hebben, zal. naar men vreesde, 
vooral ten platten lande, waar het aantal dokters gering is, 
op die wijze te groot worden. Naar aanleiding win het ontwerp 
van 's Ministers ambtsvoorganger is van de zijde der genees* 
kundigen op Bchelding tusschen de zorg voor ziekengeld en 
voor geneeskundige behandeling aangedrongen. De lünistei is 
verder gegaan en heeft de verzekering beperkt tot de uit-
keèring van ziekengeld. De Maatschappij tot bevordering der 
geneeskunst toonde zich hiermede ingenomen, wat niet ver* 
wonderlijk is hij eene vereeniging, gevormd ter behartiging 
van de belangen der geneeskundigen. De combinatie van uit-
keering en geneeskundige behandeling doet hen vreezen, dat 
zij zullen worden de dienaren van de besturen der ziekenkassen. 
Maar al is die vrees hij de vereeniging begl ijpelijk. voor den 
Minister mag dit geene reden zijn de combinatie los te laten, 
omdat het niet geoorloofd Is de belangen 'h'\' verzekerden op 
te offeren aan die der geneeskundigen. Op den duur zu l lende 
ziekenkassen, gelijk reeds werd opgemerkt, inzien, dat ook hare 
belangen door behoorlijke behandeling der geneeskundigen 
worden gediend. 

Is de beperking der verzekering tot de uitkeering van'zieken* 
geld niet in het belang der arbeiders, zij is evenmin in het 
belang der ziekenkassen. Tusschen de uitkeering en de ge-
neeskundige behandeling bestaat nauw verband. Hoe eerder 
die behandeling tot genezing leidt, gedurende des te korter tijd 
zal eene uitkeering verstrekt behoeven te worden. Volgens de 
voorgestelde regeling zal er echter tusschen de kassen en 
fondsen geenerlei verband zijn. Over de wijze, waarop de 
geneeskundige behandeling geschiedt, heeft het bestuur dei-
ziekenkas niets te zeggen. Dit zal tot wrijving aanleiding geven. 
I h t bestuur eener ziekenkas zal allicht aan het bestuur van 
een ziekenfonds verwijten, dal de lange duur van uitkeeringen 
het gevolg Is van onvoldoende geneeskundige behandeling. 
Daarentegen zal in t bestuur van een ziekenfonds aanmerking 
kunnen maken op de beslissingen van eene ziekenkas omtrent 
het bedrag en den duur van uitkeeringen. Ook geeft de scheiding 
van uitkeering en behandeling aanleiding tot onnoodigen om-
Blag en onnoodige uitgaven. Aan de geneeskundigen dei zieken-
fondsen op te dragen te verklaren, of de arbeider weder in 
staat is te werken, is bezwaarlijk. De geneeskundigen hebben 
daartegen al thans bedenking. Doet men dit niet, dan zouden 
de ziekenkassen zelven geneeskundigen moeten aanstellen, ten 
einde na te gaan, of de zieken hersteld zijn. Dit zal tot botsingen 
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tusschen den controleerenden en den behandelenden genees* 
kundige aanleiding geven, liij combinatie ren de zorg voor 
uitkeering en geneeskundige behandeling Is een dubbel stel 
geneeskundigen uiel noodtg. Dit klemt te meer, waar volgens 
de voorstellen der Regeering m« een derde geneeskundige 
mei de zieken zal hebben te maken in de gevallen, waarin 
de ziekte her gevolg is van een bun overkomen ongeval, waarop 
de Ongevallenwet van toepassing is. Dat de geneeskundige 
behandeling aan de ziekenkassen wordt opgedragen, scheen enk 
hierom wenscheUjk, omdat daardoor de wering van simulatie 
en aggravatie van ziekte zal winden bevorderd en omdat dan 
voor goede behandeling van zieken door de geneeskundigen kan 
worden gezorgd. Zonder die opdracht zal naar veler meening 
ook eene behoorlijke uitvoering dor Ongevallenverzekering niet 
zijn te verkrijgen. 

Voorts werd nog opgemerkt, dat, al bestaan tegen de ver-
ntatlgtng der particuliere ziekenkassen, welke de aanneming 
van liet wetsontwerp zon medebrengen, ernstige bezwaren, zij 
toch dit groote voordeel zon hebben, dat men krachtige openbare 
ziekenkassen sou verkrijgen, in staat om veel te doen ter 
voorkoming van ziekten en voor spoedige herstelling van zieken, 
hetgeen beperking van de uitgaven voor uitkeeringen en voor 
geneeskundige behandeling bevordert. Men herinnerde aan de 
voortreffelijke maatregelen van dezen aard, in DuitBchland door 
Ortskrankenkassen genomen. Maar dan moet men de zorg voor 
ziekengeld niet scheiden van die voor geneeskundige behande-
ling. Hij zoodanige .scheiding zouden de ziekenkassen allicht 
afzien van maatregelen ais de bedoelde, omdat zij voornamelijk 
niet aan die kassen zelven. maar aan de ziekenfondsen ten 
goede zouden komen. Ook i.s voor bevordering van zoodanige 
maatregelen samenwerking tusschen geneeskundigen zeer ge-
wenscht. De scheiding zal. gelijk reeds werd opgemerkt, tot 
wrijving en botsing tusschen de dokters van de ziekenkassen 
en van de ziekenfondsen aanleiding geven. 

Eindelijk werd aangevoerd, dat naar de voorgestelde regeling 
ziekenfondsen alleen erkend kunnen worden, indien zij. gelijk 
de Memorie van Toelichting zegt. lederen bij eene ziekenkas 
verzekerde, die zich daarvoor aanmeldt, als lid opnemen. De 
Minister betoogt met nadruk, dat deze fondsen moeten open-
Btaan VOOr allen, die de wet in de verzekering wen.scht te 
hegrijpen. Op deze wijze zal echter de scheiding van zorg 
voor uitkeering en voor geneeskundige behandeling leiden 
tot de vernietiging van alle fondsen, behoorende tot ver-
eenigingen van personen, berustende op den grondslag 
van gelijkgezindheid in godsdienstige beginselen, met name 
van de fondsen van Christelijke werkliedenvereenigingen. 
Die vernietiging zouden verscheidene leden ongemotiveerd en 
verkeerd achten. "Wel is waar laat art. 185 van het ontwerp-
Ziektewet toe de bestaande ziekenfondsen in het leven te 
houden, maar dit is slechte eene overgangsbepaling, voorgesteld 
op grond, dat de opheffing der niet erkende fondsen niet op 
eenmaal kan geschieden. Bovendien zou na de inwerkingtreding 
der wet oprichting van fondsen als de bedoelde niet meer 
mogelijk zijn. 

lilde vraagpunt. 

Benige leden waren in beginsel gekant tegen verplichte ver-
zekering tegen de gevolgen van ziekte. Ontkennende, dat voor 
het opleggen dezer verplichting een rechtsgrond is aan te wijzen. 
meenden zij dat ook uit h e t oogpunt van utiliteit een stelsel van 
Bubsidieering van bijzondere inrichtingen voor ziekenzorg als 
in Denemarken bestaai en bij het Zwiteersche Parlement aan-
hangig is, de voorkeur verdient. Verscheidene anderen hadden 
in beginsel tegen verplichte verzekering geene bedenking, 
maar meenden toch, dat voor Invoering daarvan veel minder 
i.s te zeggen ten aanzien van de ziekteverzekering dan ten 
aanzien van de verzekering tegen ouderdom en invaliditeit. 
Zij achtten het geenszins zeker, dat door ondersteuning en 
leiding van <le vrijwillige verzekering niet betere of a l thans 
even goede resultaten zijn te verkrijgen als door ecu 

stelsel van dwang. Heide groepen van leden waren verder van 
gevoelen, dat bij aanneming van bet beginsel der verplichte 
verzekering in elk geval rekening moet worden gehouden niet 
het bestaan van hetgeen in de maatschappij uit eigen kracht 
is opgegroeid. Dit gevoelen werd door vele voorstanders van 
de invoering van verplichte ziekteverzekering gedeeld. 

Volgens art. 21 van het oiitwerp-Ziektewet zullen de arbeiders 
krachtens de wet zelve verzekerd worden bij de ziekenkas van 
den Raad van Arbeid, binnen wiens gebied de verzekerde arbeid 
pleegt te verrichten. Deze regeling zal ten gevolge hebben, dat 
bet voortbestaan van particuliere, inrichtingen, die verzekering 
van arbeiders tegen de gevolgen van ziekte ten doel hebben, on-
mogelijk wordt gemaakt. Men maakte er der Regeering eene grief 
van, dat zij, eene regeling voorstellende, welke zoo diep ingrijpt in 
bestaande maatschappelijke toestanden, ten aanzien van hetgeen 
door die Inrichtingen wordt gedaan voor uitkeering van Zieken* 
geld en verstrekking van geneeskundige hulp geenerlei inlichting 
heeft verstrekt. Van verschillende zijden drong men er op aan, 
dat alsnog nauwkeurige inlichtingen aan de Kamer zouden 
worden gegeven omtrent de hier bedoelde fondsen en dat daarbij 
mededeelingen zouden worden gedaan omtrent de inrichting 
van elk daarvan, de samenstell ing van het bestuur, den finan-

i cieelen te» stand en de wijze, waarop zij zich van hunne taak 
| kwijten. Intusschen kan ook zonder die Inlichtingen veilig 
j verklaard worden, dat er vele fondsen zijn, die behoorlijk zijn 
I ingericht en aan vele werklieden zeer gewaardeerde hulp ver-

strekken. Ook bij <ie werklieden bestaat daarom tegen de ver-
nietiging van deze inrichtingen bezwaar. Voor arbeiders, die 
bij een goed fonds verzekerd zijn, levert de vernietiging van 
zoodanig fonds ook daarom een gevaar op, omdat zij niet 
weten, welke premie zij aan de kas van den Raad van 
Arbeid zouden hebben te betalen. De administratie van par-
ticullere fondsen is in den regel op zuinigen voet ingericht 
en de bestuurders verrichten vaak hunne werkzaamheden 
zonder daarvoor salaris te ontvangen. Nu zullen bij aan-
neming dei voorgestelde regeling de salarissen van de voor-
Zitters en secretarissen en de vergoedingen van de leden van 
de Raden van Arbeid ten laste van het Rijk komen en de 
arbeiders slechts de helft der premie hebben te betalen, maar 
de vraag is, of de arbeiders, die naar de voorgestelde regeling 
zelven voor geneeskundige behandeling zullen hebben te zorgen, 
desniettemin voor de Verzekering niet meer zullen hebben te 
betalen dan thans het geval is. Er werd op gewezen, dat van 
Overheidswege opgerichte instellingen niet zoo zuinig plegen te 
zijn als particuliere inrichtingen en dat de Raden uitgebreide 
gebouwen zullen behoeven, die voor rekening dezer lichamen 
zullen komen (zie art. 46 ontwerp-Ziektewet), en waarvoor 
wellicht groote uitgaven zouden worden gedaan. Ook voor 
personeel zullen allicht groote bedragen zijn uit te geven. 
Men verloor niet uit het oog, dat er vele fondsen zijn, die 
slecht zijn ingericht, die onvoldoende hulp verschaffen of wier 
streven meer gericht is op het behalen van winst dan op de 
verzorging van de belangen der zieken. Bekend i.s ook, dat 
vele der bestaande Kassen op onvoldoende financieele grondslagen 
zijn gevestigd. Invoering der verplichte verzekering zal echter 
natuurlijk gepaard moeten gaan met controle op de particuliere 
kassen. Slechts dan wanneer zij behoorlijk zijn ingericht en ook 
uit financieel oogpunt vertrouwen verdienen, kan de wet hen 
vergunnen aan de verzekering deel te nemen. 

In de Memorie van Toelichting wordt erkend, dat het over-
bodig maken van nuttige, vaak uit eigen krachts inspanning 
van belanghebbenden voortgekomen instellingen een gevolg is, 
dat ernstige overweging verdient. Voorts worden ter aanbe* 
veling van plaatselijke centralisatie Benige gronden aangevoerd, 
welke men geenszins als zonder belang beschouwde, maar 
die toch niet van genoeg gewicht werden geacht om de 
terzijdestelling der particuliere kassen te rechtvaardigen. Ver-
deeling van het risico over een te groot aantal kleine kassen 
ware zeker niet raadzaam, maar bij de wettelijke regeling 
kunnen ook ten aanzien van de grootte der toe te laten kassen 
bepalingen worden gemaakt. Verzekering bij particuliere kassen 
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toelatende, zal men bet voorbeeld volgen van andere tanden 
die eene verplichte ziekteverzekering Invoerden. Kfocb In Dultsch-
land, noch in Oostenrijk beefl men bei bestaan van particuliere 
fondsen onmogelijk gemaakt. (1) 

Verscheidene dezer leden wenschteu de regeling zoo te maken, 
dat de verzekering hij particuliere kassen regel en die hij de 
van Overheidswege In te stellen kassen uitzondering zou z\jn. 
Op die Wijze zou een goed deel der verzekering komen In 
handen van inrichtingen, waarvan de besturen beter kunnen 
zorgen voor bestrijding van simulatie en aggravatie van ziekte 
dan de besturen van openbare kassen als de voorgestelde. Ook 
zou dan een groot deel van den administratieven arbeid ver-
richt worden door de particuliere inrichtingen, hetgeen zou 
leiden tot aanmerkelijke beperking van het aantal ambtenaren 
der openbare kassen en dus tot belangrijke vermindering van 
de uit 's Rijks kas te betalen salarissen en vergoedingen voor 
tijdverzuim en reis- en verblijfkosten. Anderen vreesden, dat 
bij toepassing van dit stelsel de particuliere fondsen de slechte 
risico's zouden weigeren of alleen zouden toelaten tegen zoo 
booge premies, dat de arbeiders die niet zouden kunnen be-
talen. Geschiedt dit, dan zouden de openbare kassen die slechte 
risico's voor hare rekening krijgen en dientengevolge hooge 
premies moeten heffen. Hierop werd weder geantwoord, dat 
aan dit bezwaar ware te gemoct te komen, indien de som, 
welke hij toepassing van dit stelsel voor den Staat bespaard 
zou worden, besteed werd om voor zulke gevallen aan de 
fondsen eene toelage uit Rijks kas te verstrekken. 

Eenige andere leden waren overtuigd, dat de instandhouding 
van particuliere kassen tot eene ongewenschte versnippering 
en allicht tot misbruiken aanleiding zou geven. Naar hunne 
meening zouden de particuliere kassen blijken overbodig te 
zijn. indien de door de Overheid ingestelde kassen op eenvou-
dige wijze worden beheerd en de verzekerden zelven op dat 
helieer een overwegenden invloed kunnen uitoefenen. Indien 
van Overheidswege deugdelijke waarborgen worden gevraagd 
van de particuliere kassen, zouden zij naar het inzien van 
de/e leden niet veel verschillen van de op de aangegeven wijze 
ingelichte openbare kassen. 

Voorts waren er leden, die verklaarden, dat zij de vernietiging 
van goed ingerichte particuliere fondsen zouden betreuren, maar 
in dit gevolg van de voorgestelde regeling zouden berusten, 
indien hun overtuigend werd aangetoond, dat plaatselijke cen-
tralisatie noodig is tot het verkrijgen van eene goede regeling 
der verzekering. 

Het vraagpunt bepaalt zich tot eene beslissing omtrent het | 
monopolie der van Overheidswege in te stellen kassen. In welke | 
mate en onder welke voorwaarden deelneming van particuliere 
fondsen aan de verzekering toegestaan kan worden, zal nader 
zijn te overwegen, indien de Kamer dat monopolie niet aan-
nemelijk acht, en kan door het stellen van vraagpunten moeilijk 
woiden uitgemaakt. 

(1) In de Memorie van Toelichting van het hij den Duitschen Ruks-
dag aanhangige ontwerp eener Reichsversicherungsordnungtbladz. 108) 
wordt gezegd: 

„Wenn man daran geht. den iiusseren Aufbau der Reichsversiche-
rang zu vereinfachen. so hat deiCedanke. ihm eine Einheits-Kranken-
kasse als Untergrund zu geben, auf den ersten Bliek unzweifelhaft 
etwas Bestechendes. Es ist daher begreiflich, wenn er an vielen 
Stellen, namentlich auch bei solchen, die sich nut der Versiclierungs-
frage niehr wissentschaftlich als praktisch beschaftigen. warme 
Anliiinger und Yorkampfer gefunden hat. Demgemiiss ist auch nicht 
unteiiassen worden, die MOglicbkeit undZweckiniissigkeitdei •Schaffung 
einheitliciier örtlicher Kassen unter Beseitigung aller beruflichen oder 
aonatigen Bonderkaaaen eiogehend y.u priïfen. Die verbündeten Regie-
rungen haben sich jedoch nicht davon zu überzeugen vermocht, daas 
die Vorzüge soldier Einheitskasscn grom genug seien. um den vollen 
Bruch init dem geschichtlich Oegebenen zu rechtfertigen. Dan ware 
erfonleiiich, dasz die Kassenarten, welche beseitigt werden sollen, 
sich in der Praxis nicht bewthrt hatten. umi dasz Uiejenige Kassenart, 
welche fortan allein an Stelle der wegfallenden Alten zugelassen 
werden solle, im Gegensatze zu ihnen wesentliche Anstiinde nicht 
gefunden habe. Nichts von ailedem ist indessen der Fall." 

4.] Tweede Kamer. ., 
Ontwerp-Radenwet. — I I . Ontwerp-Ziektewet. 

In het vraagpunt is de uitdrukking „ziekteverzekering" 
gebezigd. Hieronder kan worden verstaan verzekering voor 
uitkeeritig van ziekengeld of wei verzekering voor uitkeering 
van ziekengeld en voor geneeskundige behandeling. Indien het 
Ilde vraagpunt in bevestigenden zin wordt beantwoord, zal. 
naar de bedoeling der Commissie, aan de uitdrukking de eerst* 
genoemde beteekenis moeten worden gegeven. Wordt bet [Ide 
vraagpunt daarentegen in ontkennendeii zin beantwoord, dan zal 
de uitdrukking in den laatstgenoemden zin zijn te verstaan. 

Nadat bovenstaande beschouwingen waren opgemaakt, zond 
de Commissie die aan den Minister van Landbouw, Nyverheid 
en Handel hij een schrijven van 4 Mei jl.. luidende als volgt: 

„De Commissie van Voorbereiding voor de wetsontwerpen 
betreffende de Radenwet en de Ziektewet acht het wenschelijk 
gebruik te maken van de bevoegdheid, haar geschonken bij 
artikel 43 van het Reglement van Orde en aan de Kamer enkele 
vraagpunten betreffende hoofdpunten van de in die wetsont-
werpen vervatte voorstellen voor te leggen. Zij wenscht, al-
vorens hiertoe over te gaan, Uwe Excellentie de gelegenheid 
te verschaffen van de redenen, waarop dit besluit steunt. 
kennis te nemen en daaromtrent Uwe opmerkingen in het 
midden te brengen. Zij voegt daarom een exemplaar van het 
voor het stellen dezer vraagpunten opgemaakt concept hierbij. 
Mocht Uwe Excellentie goedvinden van deze gelegenheid ge-
bruik te maken, dan zal de Commissie zorgen, dat de opmer-
kingen, welke haar Uwerzijds zullen worden toegezonden, ter 
kennis van de Kamer worden gebracht. 

De Commissie voornoemd, 
Dr. W. H. XOLE.VS, Voorzitter.". 

Bij brief van 16 dezer zond de Minister der Commissie de 
volgende 

NOTA. 

De ondergeteekende had de eer van de Commissie van Voor-
bereiding voor de wetsontwerpen betreffende de Radenwet en 
de Ziektewet te ontvangen een nota bevattende drie vraag-
punten met hare toelichting benevens een begeleidend schrijven 
van den volgenden inhoud: (de inhoud van dit schrijven is 
hierboven afgedrukt). 

De ondergeteekende meent te mogen opmerken, dat hij het 
op hoogen prijs zou hebben gesteld, indien de Commissie 
alvorens haar besluit te nemen het overleg voorzien in het 
derde lid van art. 41 van het Reglement van Orde had willen 
plegen, aangezien dit naar zijne overtuiging het nemen van 
eene juiste beslissing door de Kamer zou hebben bevorderd. 

Thans is hij niet zeker of de bedoeling der Commissie door 
hem in allen deele goed is begrepen, terwijl hij meent te 
kunnen aantoonen. dat ook in de nota de bedoeling van het 
wetsvoorstel niet altijd in het juiste licht is gesteld. 

Waar de Commissie goedgevonden heeft i\rn ondergeteekende 
van de redenen, waarop haar besluit steunt, kennis te geven 
met de bedoeling, de opmerkingen, die hij daaromtrent zou 
hebben te maken ter kennis van de Kamer te brengen, 
wenscht, hij van deze gelegenheid gebruik te maken. 

De Commissie is van oordeel, dat de beslissing der Kamer 
over de voorgestelde vraagpunten kan voorkomen, dat vergeefs 
omvangrijke arbeid zal verricht worden voor de voorbereiding 
van het openbaar debat, en daardoor mede het tot stand komen 
eener ziekteverzekering zou worden vertraagd. 

't Is niet te ontkennen, dat indien de Kamer een beslissing 
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neemt over de grondslagen wn het ontwerp, dit da behandeling 
van bet onderhavige ontwerp zeer kan beapoedlgen of bekorten. 
Hij bevestigende beantwoording der vragen aal nok tiet tot 
stand komen cent-r Ziekteverzekering waarschijnlijk worden 
bespoedigd. Gtebeel zeker is het niet. De bevestigende be-
antwoordlng door de Kamer van een vraagpunt staat niet 
gelijk met de aanneming van een wetsartikel. Trouwens het 
behoeft niet te worden betoogd, dat eene uitspraak der Kamer 
van algemeen prlncipleelen aard, niet gelijk staat met de 
goedkeuring van een wetsvoorstel, waarin het beleden beginsel 
is belichaamd. Bij ontkennende beantwoording echter la 
vertraging in hooge mate waarschijnlijk, omdat de Kamer 
alsdan verklaard aal hebben, wat zij niet wil, zonder dat blijkt 
wat zij wel wil. 

Wat de vraagpunten zelve betreft, zij opgemerkt, dat naar het 
den ondergeteekende voorkomt, de vohjorde beter werd gewijzigd. 

De volgorde is waarschijnlijk gekozen, omdat in de Memorie 
van Toelichting van het ontwerp eerst de Raden- en dan de 
Ziektewet wordt behandeld. Maar deze volgorde kan bij de 
behandeling van vraagpunten licht verwarrend werken. 

Hij de ontwerpen lag het voor de hand, waar in het ont-
werp-Ziektewet herhaaldelijk van de Raden van Arbeid en de 
Verzekeringsraden werd gesproken, voorop te zetten de uit-
eenzetting van het karakter dezer Colleges. 

Hier echter staat de zaak anders. 
Door eerst te beslissen • over den werkkring van Colleges, 

die met het oog op een bepaalden opzet der ziekteverzekering 
in het leven worden geroepen, daarna over het voorwerp der 
verzekering en eindelijk over de organisatie der verzekering, 
volgt men niet de. logische orde, die bij beginselverklaringen 
allicht den voorkeur verdient. 

Naar de meening van den ondergeteekende ligt het voor 
de hand, dat men eerst het tweede vraagpunt, daarna het derde 
en eindelijk het eerste beantwoordt. 

Op deze wijze toch wordt eerst beslist, welk belang de 
verzekering zal betreffen. 

Daarna wordt beslist welke organisatie voor die verzekering 
het meest doeltreffend wordt geacht. 

Eindelijk wordt beslist over de taak die aan Colleges, die 
uit hoofde van de in de tweede plaats gevallen beslissing 
zullen worden ingesteld, moet worden opgedragen. 

De ondergeteekende veroorlooft zich dan ook de vrijheid bij 
zijne opmerkingen deze orde te volgen, daar hij zich daardoor 
alleen van overbodige herhalingen kan vrijhouden. 

Het tweede vraagpunt luidt: 

Is het wenschelijk de wettelijke ziekteverzekering te be-
perken tot uitkeering van ziekengeld, met uitsluiting van de 
zorg voor geneeskundige hulp? 

In de toelichting tot dit vraagpunt ontbreekt hetgeen wel 
voorkomt in de toelichting van de beide andere vraagpunten, ; 
namelijk een korte aanwijzing van de punten, waarover een j 
beslissing wordt gevraagd. 

Vergist de ondergeteekende zich niet. dan wordt in het | 
vraagpunt ondersteld, dat er zal zijn eene wettelijke ziekte-
verzekering, d. i. een verzekering bij of krachtens de wet. 
Waarom in bet vraagpunt wordt gesproken van eene wette-
lijke, niet van eene verplichte ziekteverzekering, ligt voor de 
hand. Immers ook het ontwerp bedoelt niet eene verplichte . 
ziekteverzekering, maar een verzekering bij de wet. Volgens j 
de artikelen 15 en 1(5 is toch de arbeider van rechtswege 
verzekerd. Hier is een materieel onderscheid tusschen dit 
ontwerp en de beide vorige ontwerpen, het ontwerp-Kuyper 
en het ontwerp-Veei.rens, waarbij de arbeider verplicht werd zich 
t e V e r z e k e r e n . 

Al laat het vraagpunt nu in het midden of de wet den 
arbeider onmiddellijk verzekeren zal, dan wel de verplichting 
tot verzekering aan den arbeider zal opleggen, dat er bij of 
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krachtens de wet ziekteverzekering zal zijn, wordt, naar de 
ondergeteekende ineent, in het vraagpunt ondersteld. 

De ondergeteekende ia niet geheel zeker, of zijn opvatting 
juist is. Uit de toelichting op het derde vraagpunt immers blijkt, 
dat in de Kamer de meening, dat er wettelijke ziekteverzekering 
zijn moet, niet algemeen wordt gedeeld. Op pag. 7 der nota 
zijn leden aan het woord, die in beginsel zich tegen verplichte 
ziekteverzekering verklaren omdat daarvoor geen rechtsgrond 
is aan te wijzen, en anderen, die in beginsel tegen verplichte 
verzekering geen bedenking hebben, maar meeneii dat voor in-
voering van deze ten aanzien van de ziekteverzekering veel 
minder is te zeggen dan ten aanzien van de verzekering tegen 
ouderdom en invaliditeit. 

Ten aanzien van den rechtsgrond moge worden verwezen 
naar pag. 2 van de Memorie van Toelichting. 

Wat de tweede groep leden betreft zij onmiddellijk erkend, 
dat ondergeteekende het belang der arbeiders, dat bij de ver-
plichte invaliditeitsverzekering betrokken is. veel hooger waar-
deert dan dat betrokken bij de wettelijke ziekteverzekering. 
Dat dit geen grond oplevert om niet naast het meest gewich-
tige ook het minder gewichtige te regelen is duidelijk. 

Ook zij toegegeven, dat in vele gevallen door ondersteuning 
en leiding van de vrije verzekering betere althans even goede 
resultaten zijn te verkrijgen, als door een stelsel van dwang. 
Dit zij toegegeven, althans indien men dit zoo verstaat, dat 
een groot aantal arbeiders bij ziekte een behoorlijke uitkeering 
en geneeskundige behandeling ontvangen. 

Eindelijk wordt ook erkend, dat de werking van dit stelsel 
beter zal zijn bij ziekteverzekering dan bij invaliditeitsverzekering. 

Doch juist in de wettelijke verzekering ligt een waarborg, 
dat de verzekering alle groepen van arbeiders, die de maat-
regel bedoelt, ook bereikt, terwijl bij het vrijwillig stelsel 
met subsidieering in de eerste plaats die groepen worden 
ondersteund, die reeds hebben verstaan zich te organiseeren, 
met het gevolg, dat wellicht juist die groepen voor wie de steun 
der verzekering het meest noodig is, buiten blijven staan. 

Bovendien maakt het naar de meening van den onderge-
teekende onderscheid, of de uitkeering door den arbeider genoten 
wordt op grond van betaalde premie, dan wel ten deele op 
grond van subsidie van Staat of gemeente. In de Nota wordt 
niet gezegd op welken grond aan den arbeider, onverschillig 
in welke omstandigheden hij verkeert, omdat hij ziek is, 
ondersteuning toekomt van Rijks- of gemeentewege en het is 
zonder meer niet duidelijk. 

Dat overigens ondersteuning en leiding van de vrijwillige 
verzekering voor de behandeling bij ziekte naar de meening 
van den ondergeteekende aanbeveling verdient, zal nader 
worden uiteengezet. 

Indien het tweede vraagpunt juist door ondergeteekende is 
verstaan, zoodat hetzij bevestigende hetzij ontkennende be-
antwoording dezer vraag implicite inhoudt de beslissing der 
kamer, dat er zal zijn wettelijke ziekteverzekering, zoo heeft 
ondergeteekende tegen den vorm der vraag geen bezwaar, al 
meende hij ter voorkoming van misverstand de bovenstaande 
opmerkingen te moeten maken. 

Afgezien van de beslissing omtrent de wenschelijkheid der 
wettelijke ziekteverzekering wordt in het vraagpunt naar de 
meening van den ondergeteekende de beslissing der Kamer 
gevraagd of terecht in het ontwerp de wettelijke verzekering 
zich bepaalt tot uitkeering bij ziekte en de wettelijke be-
moeiing met de ziekte-behandeling zich bepaalt tot leiding en 
steun. 

In de Nota wordt het stelsel van het ontwerp bestreden op 
vier gronden: 

ten eerste op grond van het hooge belang eener goede 
ziektebehandeling voor den arbeider; 

ten tweede op grond van de bezwaren van het stelsel voor 
de arbeiders; 

ten derde op grond van de bezwaren van het stelsel voor 
de ziekenkassen ; 
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terwijl ten vierde het stelsel wordt afgekeurd, omdat daardoor 
aan de ziekenkassen de prikkel wordt ontnomen, om maat 
regelen te nemen tot voorkoming en spoedige behandeling der 
ziekte. 

Naast deze bezwaren tegen het stelsel zelf wordt nog MO 
bezwaar geopperd tegen een bepaling van het ontwerp, die de 
erkenning van ziekenfondsen alleen mogelijk maakt op voorwaar-
de, dat zy iederen by een ziekenkas verzekerde als lid opnemen. 

Het doel dezer voorwaarde ligt voor de hand en haar nut 
wordt in de Nota niet bestreden. Alleen wordt betoogd, dat 
zy leiden zal tot vernietiging van overigens hoogst nuttig 
werkende lichamen. 

Reedfl door art. 135 van het ontwerp voor te dragen heeft 
ondergeteekende getoond niet dan noode het bestaande aan te 
tasten. Hy gevoelt de beteekenis van het geopperde bezwaar 
en meent, dat het wellicht zou kunnen worden ondervangen 
door de bepaling zoo te wijzigen, dat ieder bij de ziekenkas-
verzekerde door een erkend fonds moet kunnen worden ver-
zekerd, zoodat mocht een verzekerde bij de ziekenkas, wegens 
een bepaling der statuten niet als lid kunnen worden aange-
nomen, hy toch tot de verzekering moet kunnen worden toe-
gelaten. Hierdoor zoude op dit gebied een regeling worden 
toegepast, die bij landbouw- en middenstandsvereenigingen 
reeds in werking is en voor zoover den ondergeteekende bekend 
is, nimmer tot bezwaren aanleiding gaf. 

Wat het stelsel van het ontwerp zelf en de bezwaren daar-
tegen ingebracht geldt, zij vooreerst in het algemeen op-
gemerkt, dat de gronden voor het stelsel in de Memorie van 
Toelichting aangevoerd in de Nota niet worden weersproken 
of weerlegd, op één uitzondering na, namelijk de verwijzing 
naar de ervaring in Duitschland en Oostenrijk opgedaan. 

Wat deze betreft wordt niet beweerd, dat de teekening dier 
ervaring in de Memorie van Toelichting niet juist is, maar, 
dat de bezwaren daar ondervonden door eene goede regeling 
zijn te overwinnen. Aangezien zoodanige regeling in de Nota 
niet. nader wordt aangeduid, kan de ondergeteekende niet be-
oordeelen of deze hoopvolle uiting op goede gronden rust, 
terwijl de vaststelling: „dat de ziekenkassen groot belang 
hebben bij een onafhankelijken en behoorlijk betaalden medi-
schen stand", de volle instemming heeft van den onderge-
teekende, maar voor de oplossing der moeilijkheid, waarom 
het gaat, meer beteekenis zou hebben indien zij kon luiden : 
„dat de ziekenkassen verstaan, dat zij belang hebben, enz.'* 

Wat betreft de vier bezwaargronden in de Nota ontwikkeld 
zij het volgende aangevoerd. 

Het belang der ziektebcbamleüny mor de arbeiders. Dat een 
zieke arbeider evenzeer, wellicht in hoogere mate, belang heeft 
bij geneeskundige behandeling als bij ziekengeld, wordt door 
den ondergeteekende geen oogenblik ontkend. 

Maar de vraag is, of wettelijke arbeidersverzekering het 
aangewezen middel is om dit belang te bevorderen. 

De ondergeteekende meent, ook na overweging van het ge-
stelde in de Nota. deze vraag ontkennend te moeten beant-
woorden. 

Aan de gronden in de Memorie van Toelichting ontwikkeld, 
waarheen hier moge worden verwezen, zij het volgende toe-
gevoegd. 

Een wettelijke regeling, die aan arbeiders een uitkeering 
bij ziekte verzekert, beweegt zich op het terrein van specifiek 
arbeidersbelang, staat in verband met den aard der arbeids-
overeenkomst. 

De geneeskundige behandeling daarentegen, zoowel wat hare 
regeling betreft, als de verzekering daarvan, behoort tot een 
geheel ander terrein. Terwijl dan ook een overgroot aantal 
ziekenkassen, bedoelende uitkeering, arbeiderskassen zijn, zijn, ! 
afgezien van de ondememersfondsen, de meest bekende zioken- j 
fondsen, bedoelende ziektebehandeling met of zonder uitkeering, 
fondsen, met wier lidmaatschap het al of niet arbeider zijn niets te 
maken heeft. Het belang der geneeskundige behandeling kan dan 
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ook niet goed worden behartigd binnen den kring der arbeiden, 
Reeds by de werking van het ziekenfonds blijkt dit. De 

ontwerpen-Kuyper en Veegens, die de geneeskundige behande-
ling in de verzekering hadden opgenomen, hadden baar dan 
ook uitgebreid tot het gezin der arbeiders, en waai' bij deze 
ontwerpen de mogelijkheid was ondersteld van het naast elkaar 
bestaan op hetzelfde terrein van onderscheiden ziekenkassen, 
was door bepalingen gewaakt, dat het geheide gezin by dezelfde 
ziekenkas verzekerd was. Het ligt voor de hand, dat deze uit-
breiding noodig voorkwam. Maar het ligt eveneens voor de 
hand, dat ook met deze uitbreiding het terrein voor het zieken-
fonds niet is overzien. In de maatschappij zijn tal van per-
sonen niet-arbeiders, wien het alleen zal gelukken zich van 
geneeskundige behandeling te voorzien, indien zij in staat zijn 
door wekelijksche betaling do daarvoor noodige uitgaven te doen. 

Het ziekenfondswezen is niet een arbeiderszaak, maar de 
zaak van die groote groep der bevolking, waarvan het inkomen 
niet dragen kan het risico der wisselende dokters- en apothe-
kersrekening; van die groep, waarvan de arbeiders wel een 
belangrijk deel uitmaken, maar waartoe toch tal van personen 
en gezinnen behooren die niet voor loon werken in dienst 
van een onderneming. 

Bovendien dient in aanmerking genomen te worden, voor-
eerst, dat tot nog toe het ziekenfonds in het algemeen niet 
de geheele ziektebehandeling voor zijne rekening neemt, noch, 
dit in de tweede plaats, overal als de aangewezen vorm voor 
deze zaak is beproefd gebleken. 

Wat het eerste betreft. Eene wettelijke verzekering van ziekte-
behandeling zal hebben te omschrijven, waarin deze bestaat. 

De ontwerpen-Kuyper en Veegens hebben dat dan ook gedaan 
ruim en onbekrompen, 

Wie nu overziet alles wat tot nog toe gedaan wordt om 
aan hen, die niet vermogend zijn, de behandeling en de hulp-
middelen die in verband met den stand der wetenschap noodig 
geacht worden te verschaffen (men denke aan de dokters-
fondsen, de klinieken, de wykverpleging, de oprichting en 
instandhouding van ziekenhuizen en sanatoria enz.), hoe 
hiervoor allerlei krachten worden ingespannen, hij zal zijne 
hulde niet onthouden aan de enkele fondsen in onze groote 
steden, die bijna het geheele terrein der ziekte-behandeling 
voor hunne leden openstellen, maar hij zal erkennen dat er 
geen sprake van is, dat de bestaande fondsen in het algemeen 
gezegd kunnen worden de geheele ziekte-behandeling voor 
hare rekening te nemen. Veelal wordt menig onderdeel over-
gelaten aan instellingen door gemeenten of bijzondere personen 
in het leven geroepen. Om één punt nader vast te stellen 
worde verwezen naar het Rapport der Nederlandsche Maatschappij 
tot bevordering der Geneeskunst, waar op pag. 39 blijkt, dat 
van alle (616) ziekenfondsen 45 ziekenhuisverpleging ver-
schaffen, doch daarvan niet meer dan 18 onbeperkt, d. i. op 
de voorwaarde ook door de beide vorige ontwerpen gesteld, 
dat de medicus het noodig acht. 

Maar het tweede staat nog meer vast. Het ziekenfonds-
wezen is allerminst nog alom het middel gebleken om in 
deze behoefte te voorzien. Om eene zaak nader aan te duiden, 
zij gewezen op de streken, die dun bevolkt zijn. Daar heeft 
de voorziening ook in de meest noodzakelijke geneeskundige 
hulp een karakter van publiek belang. Subsidies van het Rijk, 
steun van provincie en gemeenten in zeer onderscheiden vorm, 
worden reeds aangewend om de voorziening in deze behoefte 
te verzekeren en al is het niet terzake hier uiteen te zetten 
of te beoordeelen, in hoeverre het noodigste geschiedt, wel 
niemand zal durven vaststellen, dat een bevredigende toestand 
is bereikt. 

Door eene eenvoudige wetsbepaling nu te willen vaststellen, 
dat de arbeider recht zal hebben op ziektebehandeling in den 
vollen zin des woords is, naar ondergeteekende meent, meer 
dan goed beleid eischt. 

Bovendien overwege men,' dat in het stelsel van verzekering, 
deze ziektebehandeling den arbeider niet toekomt als een gave, 
maar door hem zal moeten worden betaald en dat deze eisch 
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bet zwaarst aal drukken, waar de Loonen bet laagst ẑ jn. I 
Ondergeteekende tnoent dan ook, dat hot gewichtige belang J 

van de behoorlijke behandeling bij ziekte van de ininver- j 
mogenden (en de grens van vermogen ligt ten platte lande, ! 
en overal bij ernstige Ingewikkelde gevallen nee! wat booger 
dan de loongrena van dit of eenlg ontwerp) zeker voorziening 
Biecht, maar dat deze niet kon worden gebracht door een- | 
roudlge uitbreiding der wettelijke aiektevenekeilng. 

Wat hij kon heeft hij ten deze gedaan. In de voorwaarden 
gesteld voor de erkenning van ziekenfondsen heeft hij getracht 
mede te werken aan een gezonde ontwikkeling van dat fonds-
wezen. 

De beawaren van het stelsel van het ontwerp voor de arbeiders. 
Als eerste bezwaar wordt genoemd de onzekerheid voor den 
arbeider, wien uitkeering geweigerd wordt indien niet voor-
zien is in geneeskundige bulp, tenzij hij aantoont, dat zulks 
onmogelijk is geweest. Deze onzekerheid is naar het oordeel 
van den ondergeteekende geen ernstig bezwaar. Ontbreekt ter 
plaatse voldoende hulp, dan is dit geen reden om uitkeering 
te weigeren en waar voldoende hulp niet ontbreekt, zal het 
geval dat een zieke geen behandeling kan verkrijgen wel tot 
de uitzonderingen belmoren. Komt het voor door een samen-
loop van omstandigheden, dan zal hij allicht kunnen aantoonen. 
dat het hem onmogelijk was in geneeskundige hulp te voorzien. 

Als tweede de dwuny in verband met den eisch van erkenning 
van een fonds. Het woord dwang is hier niet geheel juist. Bij 
het stellen van de eisenen voor erkenning is niets anders : 

bedoeld, dan te verzekeren behoorlijk beheer en goede regeling 
van de rechten der betrokkenen. De leden kunnen er weinig 
anders van hebben dan bescherming tegen onbehoorlijke ex-
ploitatie. Iedere dokter buiten een ziekenfonds kan verder zijn 
patiënten een verklaring afgeven, dat zij onder zijne behandeling 
zijn. Dat zal de vorm zijn bij de z.g. doktersfondsen. 

Het eenige wat niet mag is, dat een dokter verbonden aan 
een niet-erkend fonds, d. i. een fonds, dat naar het oordeel 
van den wetgever geen behoorlijke waarborgen geeft aan ver-
zekerden, doctoren en apothekers, een verklaring afgeeft die 
voor het verleenen van uitkeering geldt. 

Zijn nu die eischen voor erkenning goed gesteld, dan kan 
tegen dezen „dwang" toch geen bezwaar bestaan. Zijn zij 
niet goed gesteld, dan ligt het voor de hand ze te verbeteren. 

Als derde bezwaar geldt, dat de arbeider genoegen moet nemen 
met de premie door het erkende fonds geëischt. Bij het stellen 
van dit bezwaar is wel uit het oog verloren, dat ieder volgens 
het ontwerp een ziekenfonds mag oprichten, zoodat een fonds 
door een te hooge premie te eischen op hetzelfde oogenblik 
de mededinging zal oproepen, die tot matiging zal dwingen, 
terwijl bovendien in de regeling van het beheer van het 
ziekenfonds de waarborg gelegen moet zijn, dat de onder-
scheidene belangen behoorlijk worden behartigd. Trouwens het 
gevaar schijnt hier niet grooter dan zonder de in het ontwerp 
bedoelde scheiding van uitkeering en ziektebehandeling. 

Als vierde bezwaar wordt gewezen op de macht der dokters. 
Men ziet in het ontwerp zelfs een opoffering van de belangen 
der verzekerden aan die der geneeskundigen. Ten onrechte. 
De ondergeteekende wil niet ontkennen, dat de belangen dei-
geneeskundigen hem bij het ontwerpen van dit stelsel hebben 
voor den geest gestaan. Hij meent dat dit zoo behoort. 

Ook hier hebben zij, die den arbeid hebben te verrichten, er recht 
op. dat indien mogelijk gewaakt wordt voor hunne onafhanke-
lijkheid en behoorlijke belooning, wanneer dit binnen den kring 
der wetgevende bemoeiing valt. In de Nota is reeds opgemerkt, 
en zeer juist, dat hierdoor ook de belangen der verzekerden 
gebaat zijn. Hoe nu in dit ontwerp aan de dokters over-
macht wordt gegeven, meer invloed dan hun rechtmatig toe-
komt, is uit de nota niet duidelijk. De ondergeteekende heeft 
ernstig naar billijkheid gestreefd en meent daarin te zijn 
geslaagd. Gaarne is hij bereid overtuigd te worden, wanneer 
men aantoont, dat dit naar de eene of de andere zijde niet 
het geval is. 
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Dt beswaren van int stelsel tour de §iekenka$$en. Dat de 
scheiding tusschen uitkeering en ziektebehandeling voor de 
kassen groot bezwaar zou opleveren kan ondergeteekende niet 
inzien. 

Vooreerst mogen de rijfers hier spreken. Volgens gegevens, 
verschaft door de Maatschappij tor bevordering van de Genees-
kunst zijn er 1046 uitkeeringskassen en 610 ziekenfondsen. 
Hierbij tellen 131 dubbel, 6 pet. van de uitkeeringskassen, 
21 pet. van de ziekenfondsen. Daaronder zijn er verscheidene, 
wier leden niet van beide, ziekenfonds en uitkeeringskas, lid 
behoeven te zijn. Het Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam, 
om een zeer sterk geval te noemen, had in 1010: 724ö6 
leden met 36928 kinderen (totaal 109379 personen) voor zieken* 
behandeling tegen 3740 leden voor geldelijke ondersteuning. 
De uitkeeringen zijn doorgaans laag en van korten duur. 

De practijk spreekt hier dus vrij duidelijk. 
Maar bovendien hoe er str\jd van belangen kan zh"n 

tusschen hem, die de uitkeering doet en hom die de behan-
deling verzekert, is niet te verstaan. Immers aan beide kost 
verlenging der ziekte geld. Voor beide is de gezondheid der 
verzekerden goedkoop. 

Grooter moeilijkheid schuilt in de medische controle. Maar 
indien de medicus bezwaar maakt tegen het geven van ver-
klaringen omtrent de validiteit van zijn patiënt, maakt het 
toch wel niet veel verschil of hy' medicus is van een zieken-
fonds, dat niet uitkeert, dan van een dat wel uitkeert. Die 
weigering berust op gronden, die daarmede niets uitstaande 
hebben. Dat er aanleiding zal bestaan voor de ziekenkas om 
contro'.eerende geneeskundigen in haar dienst te hebben, is, 
naar ondergeteekende meent, hoogst waarschijnlijk, on, indien 
er behoorlijk verband is tusschen de drie takken van arbeiders-
verzekering, zoodat de plaatselijke ambtenaren voor alle drie 
kunnen worden gebruikt, dan zal de betaling ook geen be-
zwaar opleveren, zelfs al zou men niet in aanmerking nemen, 
dat bij de noodige uitbreiding der medische bemoeiing in zake 
de arbeidsinspectie, het Rijk in deze medici kostbare hulp-
krachten zal vinden, wier aanwending een subsidie aan de 
ziekenkas zeker zal wettigen. 

De taak der ziekenkassen. Als vierde bezwaar wordt be-
toogd, dat indien de wettelijke verzekering alleen betreft uit-
keering. de daarvoor ingestelde kassen geen belang zullen 
hebben om het hunne te doen voor de voorkoming van ziekten 
en voor spoedige herstelling der zieken. Werd boven betoogd, 
dat beide, uitkeeringskassen en ziekenfondsen, belang hebben 
bij bekorting van ziekte, ondergeteekende is van oordeel, dat 
dit belang bij de ziekenkas toch zeker niet minder sprekend zal 
zijn dan bij de ziekenfondsen. Bovendien zijn het juist de uit-
keeringen, die met het oog op hun wisselend bedrag aan-
leiding geven tot het maken van de reserves, terwijl eindelijk 
de ondergeteekende op dit terrein het meest verwacht van de 
samenwerking van invaliditeits- en ziekteverzekering, waarin 
de in het ontwerp voorgestelde scheiding niets wijzigt. 

Het derde vraagpunt luidt: 
Is het wenschelijk de ziekteverzekering uitsluitend te doen 

plaats hebben bij van Overheidswege in te stellen organen. 

In de Nota wordt de strekking van het vraagpunt omschre-
ven als zich te bepalen tot eene beslissing omtrent het mono-
polie der van Overheidswege in te stellen kassen. 

Tegen deze omschrijving kan moeilijk bezwaar rijzen. Wat 
echter daarna volgt kan aanleiding geven tot misverstand. , In 
welke mate en onder welke voorwaarden deelneming van par* 
ticuliere fondsen aan de verzekering toegestaan kan worden, 
zal nader zijn to overwegen, indien de Kamer dat monopolie 
niet aannemelijk acht, en kan door hot stellen van vraagpun-
ten moeilijk worden uitgemaakt." 

De aanleiding tot misverstand schuilt naar de meening van 
den ondergeteekende hierin, dat het bovenstaande zoo kon 
worden verstaan, als zou de Kamer het derde vraagpunt kunnen 
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iicsiissch. zonder de vraag te overwegen, op welke w(Jze, indien 
wel, de particuliere kassen tot deelneming aan de verzekering 
toegelaten zouden kunnen winden. 

Indien deze vraag buiten hei debai zoude blijven, zoude bei 
vraagpunt slechts door, twee groepen van leden kunnen worden 
beantwoord. Eenerzijds door hen, die In leder geval alleen een 
krachtens de wet gevormde kas ten deze zouden willen zien 
optreden. Anderzijds door hen, die onder geen omstandigheden 
ooit in eenlg monopolie eener krachtens de «vet gevormde 
ziekenkas zouden kunnen toestemmen. Hu waai' nu uit de 
Nota niet, blijkt, dat een van beide standpunten bij het onder* 
zoek In de Kamer verdedigers vond is het aannemelijk, dat i 
op gronden aan de voordeelen <>f bezwaren van liet toelaten 
van particuliere kassen, dus aan de zaak zelve ontleend, de j 
verschillende leden hun meening hadden opgebouwd, en dat i 
op gronden van denzelfden aard een beslissing door de Kamer 
zal moeten weiden genomen, hetzij die gronden worden uit- j 
gesproken dan wel worden verzwegen. 

Trouwens uit de Memorie van Toelichting blijkt reeds, dat 
niet dan na ernstige overweging, alleen op gronden aan de 
zaak zelve ontleend) de ondergeteekende had besloten een 
regeling voor te stellen, waardoor nuttige, vaak uit eigen 
krachtsinspanning van belanghebbenden voortgekomen Instel* 
lingen, worden overbodig gemaakt. 

Alvorens op deze zaak nader in te gaan, zij een opmerking 
veroorloofd over eene mededeeling iu de nota. die door den | 
ondergeteekende niet was voorzien. 

Het voorstel om voor de uitkeering '»ij ziekte één kas op 
te richten, heeft namelijk, blijkens de Nota, aanleiding gegeven 
tot den wensen mededeeling te ontvangen omtrent den feite* 
lijken toestand. Men maakte er zelfs de Regeering een grief 
van dat zij die inlichtingen niet had gegeven. Ondergeteekende I 
betuigi zijn leedwezen, dat hij dezen wensch der Kamer niet j 
heeft voorzien. Zoodra de Commissie van Voorbereiding hem 
haren wensch om deze inlichtingen te ontvangen heeft mede-
gedeeld, heeft hij haar een overzicht doen toekomen van de | 
resultaten eener enquête gehouden ter voorbereiding van het 
ontwerp-KuYPEK en maatregelen genomen om die gegevens te 
herzien naar den toestand van het oogenblik. Had deze wensch ' 
hem een half jaar eerder bereikt, de Kamer had de bijgewerkte l 

gegevens tpt haar beschikking gehad bij het afdeelingsonderzoek. 
Wat nu de zaak zelve betreft, sta voorop, dat de onder-

geteekende zich volkomen kan vereenigen met de meening, j 
dat er vele fondsen zijn, die behoorlijk zijn ingericht en aan 
vele arbeiders gewaardeerde hulp verschaffen. Het is den onder-
geteekende, die scheiding van uitkeering en ziekte-behandeling 
voorstaat, aangenaam deze meening in de nota zoo krachtig 
te zien uitgesproken, omdat de leden hier aan het woord, ook 
al blijkt het niet uit de Nota, waarschijnlijk op dit punt voor-
standers zijn van zijn stelsel, dat zooals boven werd aanga* 
toond zich ten deze in hooge mate aansluit bij de practijk. 

Indien de lof aan het bestaande gegeven tegen het stelsel ! 
van het ontwerp zou worden gekeerd, moet evenwel niet worden j 
uit het oog verloren, dat ondergeteekende de fondsen, die zich 
mot ziektebehandeling belasten, ook in stand wil houden en 
alleen de taak der uitkeeringskassen voor een deel overbrengen 
op de ééne ziekenkas. Maar hoe dit zij, gaarne wordt nog-
maals verzekerd, dat ook ondergeteekende niet dan noode in 
zijn ontwerp het monopolie der ziekenkas heeft opgenomen en 
indien een middel gevonden wordt om de bijzondere instellingen 
ook op dit gebied in do verzekering te liet rekken, zonder dat j 
de noodige somenwerking tusschen de onderscheidene takken 
van arbeiderszekering wordt verbroken, zal hij niet aarzelen ! 
het aan te grijpen. Alleen omdat hij er niet in slaagde het 
te vinden, kent het ontwerp voor de uitkeering slechte ééne 
ziekenkas. 

Voordat de redenen hiervoor nader worden aangedrongen, 
mogen de aangevoerde bezwaren onder de oogen worden ge-
zien en de in de nota aangegeven middelen voor behoorlijke 
aansluiting der bijzondere kassen aan de wettelijke verzekering 
nader worden besproken. 

4.] Tweede Kamer. l8 
Ontwerp-Radenwet. — I I . Ontwerp-Ziektewet. 

De bezwaren zi jn fe i te l i jk te rug ' te brengen tot het eene, 
da! de premie der ééne ziekenkas te hoog zal Worden wegens 
het benoodigde personeel, de noodige gebouwen enz. 

Nu is iu de nota zelf reeds opgemerkt, dat het Kijk volgens 
hel ontwerp een belangrijk deel der administratiekosten zal 
dragen. Nader zal nog worden vermeld, dal een ander deel 
der administratiekosten zal komen ten laste der ongevallen* en 
der Invaliditeitsverzekering. 

Eindelijk moet niet worden vergeten, dat de tegenwoordige 
ziekenkassen, in zooverre zij een groot aantal leden hebben, 
ook administratiekosten hebben en dat deze na Invoering der 
wettelijke verzekering zullen stagen, aangezien het noodig zal 
zijn. zooals trouwens door de voorstanders van het behoud 
dier kassen blijkens de nota zelf erkend wordt, dat zij gebracht 
worden onder een toezicht, dat aan hunne boekhouding in den 
ruimen zin strenge eisenen zal moeten stellen. 

Wat de kosten betreft mag toch ook niet voorbij gezien 
worden, dat bijv. voor bodeloon bij kassen met tientallen leden 
in de kleine steden, met een of twee duizend leden in de groote, 
kosten noodig worden die bij concentratie van allen in één kas, 
voor een bepaald district uit den aard der zaak lager worden. 

En eindelijk meent de ondergeteekende, dat vooral ook ten 
platten lande kan worden verwacht, dat heel wat arbeid door 
anderen dan ambtenaren zal worden verricht, omdat het bedrag 
der administratiekosten onmiddellijk invloed zal hebben op 
het bedrag der premie. 

Wat de middelen betreft voor de behoorlijke aansluiting dei-
bijzondere kassen aan de wettelijke verzekering wordt d ' 
verscheidene leden bepleit het stelsel, dat de verzekering bij 
particuliere kassen regel en die bij de van overheidswege in te 
stellen kassen uitzondering zoude zijn. Opzettelijke maatrege-
len om dit te verkrijgen zijn den ondergeteekende niet bekend, 
dan bet eenvoudige: aan de van Overheidswege op te richten 
kas de verplichting op te leggen een premie te vragen hooger 
dan de particuliere kassen vragen. Dat dit middel aanbeveling 
verdient, waar juist de laagst: beloonde arbeiders het moeilijkst 
tot organisatie zijn te brengen, en dus deze het eerst in aan* 
merldng komen voor verzekering bij de van Overheidswege op 
te richten kas zal zeker niet worden beweerd, en een ander 
middel is ondergeteekende niet bekend. 

Door voorstanders van het behoud der bijzondere kassen 
werd bepleit het stellen van eisclien voor de behoorlijke inrichting, 
de flnantieele grondslagen en getal leden in verband met den 
tweeden eisch. Hoezeer door het stellen dezer eisclien vrij 
zeker de groote meerderheid der kassen, vooral ook ten platten 
lande zouden worden vernietigd, erkent de ondergeteekende, 
dat voor deze eischen zeker bij hare aansluiting aan de wette* 
lijke verzekering veel zou pleiten. 

Maar uit de nota blijkt niet. hoe men zich voorstelt, dat 
met behoud der bijzondere kassen eene goede organisatie der 
verzekering verkrijgbaar i>. En <iit is een zaak van bet hoogste 
gewicht . 

Bij de behandeling van het eerste vraagpunt wordt hierop 
noLr teruggekomen, maar reeds nu zij opgemerkt, dat wanneer 
naast de ongevallenverzekering de ziekte* en de invaliditeite* 
verzekering zal worden Ingevoerd, het noodig is, dat er verband 
zij tusschen de organen dier verzekering. In de eerste plaats om 
de hoofdzaak, d. i. opdat de personen, wier verzekering de 
wet wil, ook verzekerd worden, dat er voor hen premie wordt 
betaald, in zij, waar zij daarvoor in aanmerking komen, 
ook de door den wetgever gewilde uitkeering of schadeloos-
stelling ontvangen. 

Daarvoor is controle noodig. Die controle betreft in hoofdzaak 
dezelfde bedrijven, dezelfde arbeiders. Is er een orgaan voor 
de drie takken van verzekering, dan komt de wetenschap, die 
in het verband met de eene verzekering wordt opgedaan zonder 
meer ook aan de andere ten goede. De voortdurende telkens 
herhaalde aanraking met de bedrijven en met de arbeiders 
daarin werkzaam zal het mogelijk maken een behoorlijk over* 
zicht te houden, zonder dat de kosten dewijl ze over drie 
hoofden worden verdeeld drukkend worden. 

Handelingen der Staten-iJeneraal. Bijlagen. 1910—1911. 
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De aanraking met de arbeiders zal eveneens voor de con 
trole gunstig werken. De klachten over simulatie en aggravatie, 
die bij de uitvoering der Ongevallenwet zoo vaak zijn geboord 
en waarvan in de nota nog een weerklank Is vernomen, geven 
een onjuist beeld, Indien men daardoor zou gaan gelooven, dat 
bet <i<' arbeidersstand Is in zijn geheel, waarin dergelijk kwaad 
woekert. Een orgaan der arbeidersverzekering, dal voor alle 
deze takken werkt, zal al spoedig stuiten op <i<' personen, 
met wie de ervaring leert, dat omzichtigheid moet worden 
gebruik! en zal dienovereenkomstig kunnen handelen. 

En niet te vergeten la, dat voor de opsporing van de 
itedrijfsziekten en de oorzaken van invaliditeit, voor het preven-
tieve handelen het vereenigen van de geheele verzekering in 
één hand zeker groote beteekenis zal hebben. 

Het doel is dus niet do vernietiging van eenige bestaande 
nuttige Instelling, maar scheppen van een plaatselijk middel-
punt voor de geheele arbeidersverzekering en evenzeer als de 
ondergeteekende in zijn ontwerp het mogeUjke gedaan heeft 
om eene gezonde ontwikkeling van het ziekenfondswezen te 
bevorderen, is hij, gelijk hierboven reeds gezegd, gaarne bereid 
tot overleg over de vraag, op welke wijze in dat kader de 
werkzaamheid van bijzondere instellingen kan worden gebruikt, 
indien maar bewaard blijft het boven geschetste middel van 
locale concentratie der arbeidersverzekering en indien het 
gebruik der particuliere instellingen kan geschieden zonder 
omslachtige, tijdroovende en ontstemmende administratieve 
bemoeiing. 

Over het karakter van het door hem ontworpen middel 
van concentratie wordt wellicht het best gehandeld bij de 
bespreking van het eerste vraagpunt, dat nog in de laatste 
plaats aandacht vereischt. 

liet eerste vraagpunt luidt: 
Is het wenschelijk Raden van Arbeid in te stellen, belast 

met de, taak om mede te werken tot de uitvoering van wetten 
betreffende den arbeid. 

De Xota omschrijft de strekking van het vraagpunt aldus: 
rBij het voorgesteld vraagpunt wordt enkel aan de beslissing 
der Kamer de vraag onderworpen, of het wenschelijk is. Raden 
van Arbeid in te stellen voor de uitvoering van wetten betref-
fende den arbeid. Wordt die vraag in ontkennenden zin beant-
woord. dan zal daardoor zijn uitgemaakt, dat de Kamer van 
meening is. dat men zich thans behoort te bepalen tot de 
instelling van organen voorde uitvoering der ziekteverzekering." 

Reeds terstond worde opgemerkt, dat het toch niet alleen 
mogelijk ware zich in plaats van het bestuur der ziekenkas 
te denken een college belast met de taak om medewerking te 
verleenen tot de uitvoering van wetten betreffende drw arbeid 
in het algemeen en als zoodanig belast met het bestuur dei-
ziekenkas; er is een derde: dat het bestuur der ziekenkas 
wordt opgedragen aan een college belast met de taak om 
medewerking te verleenen tot de uitvoering van wetten betref-
fende de arbeidersverzekering. Dit derde, hoewel het in de 
Nota niet wordt besproken, is de naaste strekking van de 
voorstellen door den ondergeteekende ontworpen. In het ontwerp 
Invaliditeitsverzekering worden de Raad van Arbeid en zijn 
voorzitter in de uitvoering der wet betrokken '-n ook in de 
ontworpen wijzigiging der Ongevallenwet is dit het geval. 

Dat in de toelichting en in art. 49 van het ontwerp-Raden-
wet de mogelijkheid wordt gelaten om ook bij andere wetten 
de medewerking der arbeidsraden te vorderen heeft op dit 
oogenblik geen practisch gevolg, zal dit alleen verkrijgen, 
wanneer een desbetreffende wetsbepaling wordt voorgesteld en 
is alleen opgenomen omdat, naar het .den ondergeteekende 
blijft voorkomen, er tal van werkzaamheden zijn in verband 
niet de arbeidswetgeving, die door niemand beter kunnen 
woiden verricht dan door een college, dat door den aard zijner 
werkzaamheden voortdurend met de bedrijven, werkgevers en 
arbeiders in aanraking is. 

4-] 
. Ontwerp-Radenwet. — I I . Ontwerp-Ziekiowet. 

I Hel Stelsel van het on twerp is aldus Ie omschr i jven. 
1 " . De ziekenkas wordt bestuurd door een college voor de 

1 helft bestaande uit, leden gekozen door de arbeiders, voor de 
Wederhelft uit leden gekozen door de werkgevers, met een 

I voorzi t ter door de Kroon benoemd. 
•2". Aan dit college of z i jn voorzit ter wordt Opgedragen 

mede ie werken tot uil voeling van de wetten betreffende de 
Ongevallenverzekering en de Invaliditeitsverzekering. 

8". De mogelijkheid wordt gelaten bij de wei de mede-
werking van dit college te vorderen bij de uitvoering ook van 

. andere wetten betreffende den arbeid. 
Nu is het duidelijk, dat indien een ontkennende beantwoor-

i ding van het eerste; vraagpunt er toe zou moeten leiden het 
i derde element uit het ontwerp weg te nemen, hiertegen bij den 

ondergeteekende geen overwegend bezwaar kan bestaan. Even-
min als de wetgever in art. 49 ontwerp-Radenwet een reden 
zou vinden om aan den Raad van arbeid eenige medewerking 
te vragen, waartoe deze niet geschikt werd geacht, zal de 
wetgever, indien eenige medewerking wel aan dat college bleek 
te kunnen worden opgedragen, in het feit. dat art. 49 uit dit 
ontwerp is gelicht, reden vinden om het niet te doen. 

Waar echter eene ontkennende beantwoording van het eerste 
vraagpunt de strekking zou kunnen hebben de instelling van 

. een gemeenschappelijk plaatselijk orgaan der drie takken van 
\ arbeidersverzekering af te keuren, daar meent de ondergetee-

kende verplicht te zijn met ernst zijn voorstel te handhaven. 

Vooraf de bezwaren tegen het denkbeeld in het algemeen 
\ ingebracht. 

Vooreerst de naam. Raad van Arbeid wordt weidsch geacht. 
Ondergeteekende wil hierover niet twisten, maar de naam is 
ook eenvoudig, eenvoudiger dan bijv.: bestuur der ziekenkas, 
tevens belast met medewerking aan de uitvoering van de 
Ongevallenwet en de Invaliditeitswet. 

Dan de grondwettigheid. Waar de gronden, waarop het 
gevoelen rust, dat liet opdragen van medewerking tot uit 
voering van eene categorie van wetten aan andere dan in de 
Grondwet vermelde instellingen met den geest dier wet niet 
is overeen te brengen, in de Nota niet worden weergegeven, 
kunnen zij moeilijk worden bestreden. Het was den onder-
geteekende bekend, dat buiten de Kamer gezaghebbende per-
sonen dit bezwaar tegen zijn ontwerp niet deelen. Het was 
hem aangenaam te vernemen, dat ook in de Kamer dit bezwaar 
door vele leden niet werd gedeeld. 

Be konten. De meening, dat deze organisatie bijzonder veel 
zal kosten, moet op een misverstand berusten. Men vergete 
niet. dat er hij iedere organisatie bezoldigingen noodig zullen 
zijn en dat dit stelsel, dat plaatselijk den dienst der verzeke-
ring centraliseert, door die centralisatie besparing geeft. De 
raming, die in de nota voortkomt, is niet zoo uitgewerkt, dat 
beoordeeld kan worden in hoeverre zij juist is. Hier zij her-
fnnerd, dat blijkens de mededeeling van den Minister van 
Financien, mr. DE MEESTER, de administratiekosten ten laste 
van het Rijk voor ziekteverzekering(ontwerp-Yraonre), waarbij 
(te recht of ten onrechte) gerekend werd op ruime deelname 
van particuliere instellingen, geraamd waren op f 500 000. 

De beschouwing over het verschil tusschen een gemeenteraad 
en een Raad van Arbeid behoeft geen nadere bespreking daar 
zij berust op een misverstand. Niet bij den opbouw van de 
zaak zelve, maar bij de uitwerking van het beginsel der 
decentralisatie, is het voorbeeld der Gemeentewet gevolgd, 
ZOOals ook in S 'i der Memorie van Toelichting op pag. 4 is 
gezegd. 

Wat bezwaren tegen de zaak zelve betreft, deze raken drie 
onderwerpen. 

1". De samenstellimr van het bestuur: 2". de omvang van 
het gebied en 8". de voorzitter-agent der Rjjksverzekeringsbank. 

l". He eamenstelling i<m liet bestuur ontmoette bezwaar 
omdat het bijeenbrengen van werkgevers en arbeiders niet zal 
leitien tot behoorlijke samenwerking, in verband daarmede de 
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Invloed van den voorzitter overwegend ZBI zijn, eene wezenlijke 
decentralisatie niet zal worden verkregen. 

!)<• ondergeteekende kan, waar het hier de toekomst geldt, 
tegenover de stelling) dal samenwerking van werkgevers en 
arbeiden In <'<'n bestuur saamgesteld <>p den grondslag van 
geUjkheld In aantal, niet mogelijk zal zijn, uiteraard niet veel 
anders plaatsen dan zijne overtuiging, dal deze opvatting on-
juist is. Zeker, indien de vergaderingen openbaar werden gehouden, 
zoodat de leden misschien meer tot de kiezers spraken, dan 
tot elkander, dan ware dit gevaar ernstig. Maar hel is te ver-
wachten, dat een college samengesteld als dit, uit personen, die 
zicli den tijd en de moeite willen geven de zaken aan den 
Raad van Arbeid opgedragen te behartigen, daaronder een aam 
tal zal hebben, zoowel werkgevers als arbeiders, wien bet om 
de zaak te doen is en doze kern zal den doorslag geven. 

Of nu een dergeujke samenstelling voldoende zal zijn om 
de algemeene tegenstelling tussehen werkgevers en arbeiders 
te verwijderen of ook maar te verzachten? op dit punt is de 

, verwachting van den ondergeteekende niet te hoog gespannen; 
dat voor de personen, die lid van den Raad van Arbeid zijn, 
aanraking met vooraanstaande personen uit de andere groep 
nut t ig kan weiken. gelooft hij wel, maar dat ligt buiten de 
zaak. Zijn voorstel bedoelt niets andeis dan wat er in staat. 
Dat de sociale vrede op den duur bevorderd zal worden wanneer 
de belangen der arbeiders behoorlijk behartigd worden, 
is zijne overtuiging, maar wie meent den socialen vrede door 
eenige organisatie welke ook te kunnen vestigen, gaat teleur* 
stelling tegemoet. Nu zal, indien de leden in gelijke helften 
over een zaak verdeeld zijn, de voorzitter den doorslag geven. 
Maar de ondergeteekende meent , dat dit geen bezwaar is. 
Waarschijnlijk zal ook zonder dat , indien de keuze van den 
voorzitter een goede is, diens invloed zeer groot zijn. 

Hij zal de man zijn, die in den Raad van Arbeid zijn volle 
taak vindt. Vervult hij die, goed, welk bezwaar is er, dat men 
naar hem zal luis teren? Zonder de taak van den Raad van 
Arbeid met die van den gemeenteraad gelijk te stellen, zou 
ondergeteekende willen vragen of iemand het betreuren zal, indien 
de burgemeester in den vollen zin de leiding der zaken heeft, 
omdat h\j het vertrouwen van den raad weet te winnen. Nu 
staat het daar in zooverre anders, dat dim burgemeester geen 
beslissende stem toekomt, maar het is niet duidelijk hoe dit 
anders te regelen zou zijn in den Raad van Arbeid, waar een 
even aantal leden zit. 

Of de leden van den Raad van Arbeid de eigenschappen en 
de kennis zullen bezitten, noodig voor het vervullen hunner 
taak zal veel van do kiezers afhangen, maar dat onder 
werkgevers en onder arbeiders in voldoende mate de geschikte 
personen gevonden worden, bewijst de ervaring op ander ge-
bied voldoende. 

In de Memorie van Toelichting is uiteengezet, waarom het 
gewenscht voorkomt werkgevers en arbeiders beide in het 
bestuur der ziekenkas te betrekken. De geopperde bezwaren 
hebben den ondergeteekende niet van meening doen veranderen. 
Hij is gaarne bereid tot nader overleg over de wijze, waarop 
dit doel moet worden bereikt. Dat het aanbeveling zou verdienen 
aan de arbeiders een overwegend aantal leden te verzekeren, 
moet hij betwijfelen. Er zijn hier gemeenschappelijke belangen, 
die het best in gemeenschappelijk overleg worden behartigd. 
Krachtige medewerking van de werkgevers te verwachten, 
wanneer zij opzettelijk in de minderheid worden gebracht, is 
meer dan de ondergeteekende zou durven doen. 

Het tweede bezwaar geldt den omvang van hei gebied. 
De omvang van het gebied van den Raad van Arbeid ont-

moette bezwaar, omdat men vreesde dat daardoor de bedoelde 
decentralisatie niet zou worden bereikt. 

Naar de meening van ondergeteekende is de door hem 
beoogde decentralisatie hierbij niet juist opgevat. Naar zijne 
meening moet de Ziektewet een minimum voorschrijven, terwijl 
de Raden van Arbeid de opdracht hebben omtrent alle punten, 
in de wet nier geregeld, in aansluit ing aan dat min imum 
nadere regelingen te maken. Die regelingen door den Raad 
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van Arbeid te maken zullen zorgen, dat de ziekteverzekering 
wordt georganiseerd en uitgevoerd in verband met de plaatselijke 
behoeften. 

Dat de Kaden van Arbeid persoonlijke bekendheid hebben 
met de verzekerden, zal wel niet mogeUjk zijn. doch het komt ook 
voor. dai dit niet noodig is. De organisatie van liet beheer dei-
ziekenkas moet zoodanig zijn, dat persoonlijk contact nut den 
verzekerde voldoende is verzekerd. Die organisatie zal alweer 
in een gTOOte stad een geheel andere moeten zijn dan ten 
platten lande. Die organisatie te ontwerpen en vast te stellen, 
niet het persoonlijk nagaan der verzekerden, is de taak van 
den Baad van Arbeid. Dat bij die organisatie de Raad het 
gebied kan verdeelen, ligt voor de hand. De wettelijke be-
palingen moeten hem in dezen de noodige vrijheid verzekeren. 

Het derde bezwaar geldt hei optreden van den voorzitter van 
den Raad van Arbeid al» agent der Rykeverzekeringêbank. 

Men achtte, dat hij wegens zijn verhouding tot de Kijks-
veraekeringsbank de noodige zelfstandigheid zou missen. 

Dit bezwaar rust op een misverstand. Do voorzitter van den 
Raad van Arbeid wordt door de Begeering benoemd, geschorst 
en ontslagen. Hij is als zoodanig agent van de bank. Het 
bestuur der bank kan hem niet, verplaatsen, schorsen of 
ontslaan. 

Als voorzitter van den Raad van Arbeid is hij uit den aard 
I der zaak geheel onafhankelijk van het bestuur der bank. Als 

zoodanig zal hij zelfstandig moeten doen hetgeen de wet hem 
in zake ongevallen* en invaliditeitsverzekering opdraagt en 
overigens in het volvoeren van bepaalde opdrachten onder de 
bevelen van het bestuur der bank werkzaam zijn. Hoe dit 
hem zou hinderen om een goed leider der ziekenkas te zijn, 
is niet duidelijk. 

Dat hij in de eene zaak ondergeschikt is aan het bestuur 
der bank. in de andere als voorzitter van den Raad van Arbeid 
zelfstandig leider, is een vereeniging van qualiteiten als in 
menige andere betrekking voorkomt. Ondergeteekende kan niet 
toegeven, dat wie voor de uitvoering van zekere taak onder-
geschikt is aan hooger gezag, ongeschikt moet worden geacht 
om daarnevens op ander gebied als leider op te treden. 

De vraag wie als voorzitters van de Raden van Arbeid zullen kun-
nen worden benoemd komt eerst aan de orde, wanneer tot instelling 
der Kaden zal zijn besloten. Dat alsdan de keuze met groote zorg 
zal moeten worden voorbereid en dat de eischen niet te licht 
moeten winden gesteld, is de overtuiging van den ondergeteekende. 

De ondergeteekende meent in het bovenstaande te hebben 
aangetoond, dat de Baad van Arbeid voldoet aan den eisch te 

[ stellen aan een goed bestuur «ener ziekenkas. 
Hieruit volgt niet. dat indien het alleen ging om de Instel* 

ling van een goed ziekenkasbestimr. naar de meening van den 
ondergeteekende de bepalingen van de Badenwet zouden moeten 
worden gehandhaafd. Bepaaldelijk hetgeen daar voorkomt om-
trent den voorzitter en den secretaris zoude belangrijk kunnen 
worden vereenvoudigd. 

Maar men vergete niet. dat. wil men decentralisatie, d.w.z. 
I eene belangrijke bevoegdheid toekennen aan plaatselijke organen, 

nauwkeurige omschrijving noodig is van de bevoegdheden dier 
organen ten einde te waken tegen machtsmisbruik. 

Maar als boven herinnerd, de plaatselijke organisatie dei-
wettelijke ziekteverzekering is bedoeld om tevens orgaan te 
zijn der Ongevallenverzekering en der Invaliditeitsverzekering. 
De wijze, waarop de ondergeteekende zich voorstelt, dat dit 
bereikt kan worden, is aan de Kamer bekend. Boven is aan* 
getoond, hoezeer één plaatselijk orgaan kan dienen om de 
werking der onderscheidene verzekeringen volledig te maken. 
Niet vergeten mag ook worden, hoe de medewerking van 
mannen uit de practijk van het leven kan bijdragen tot een 
toepassing der wetsbepalingen, die zich aanpast aan de eischen 
dier practijk. Voorts zij herinnerd aan de medische controle. 
waarbij het geen zin heeft in het zelfde district medici te 
laten rondgaan ter controle voor de onderscheidene verzekeringen, 
terwijl één medicus voor de drie het werk kan doen. Hindelijk 

' 
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la hul voor werkgevers en arbeiden wensehelijk, da! zij op 
lui gebied dei arbeidersverzekering mei één adres te »i<>»-i 1 
nebben, hetgeen de naleving 'Ier wei zeer zal vereenvoudigen. 

Ten slotte zij nog mei een enkele opmerking teruggekomen 
op de verdere bemoeiing in zake arbeidswetgeving, die naar 
hel oordeel van den ondergeteekende mettertijd aan de Raden 
van Arbeid zou kunnen worden opgedragen. 

Om een voorbeeld te noemen, /.ij even herinnerd aan de 
arbeidskaarten en arbeidslrjsten, die door werkgevers of arbeiders 
moeten worden gevraagd, bijgehouden en bewaard. Bier is een 
administratieve bemoeiing voor de gemeentebesturen en de 
arbeidsinspectie, die zonder bezwaar bij don Baad van Arbeid 
kun weiden ondergebracht. Voor het gemeentebestuur brengt ! 
zij last zender nnt. Voor den Raad van Arbeid brengt zij naast 
den last, kennis omtrent de personen in het bedrijf werkzaam, 
die voor do verzekeringskassen van groote waaide is. 

Administratieve en statistische arbeid in do eerste plaats Is 
liet, die de ondergeteekende op het oog heeft. 

De verdere arhfid, waartoe de Raad van Arbeid geroepen 
kan weiden, staat in verband met een reorganisatie der Kamers 
van Arbeid, die niet kan uitblijven, maar waarover de Kamer 
zal verstaan, dat ondergeteekende op dit oogonblik niet in | 
bijzonderheden kan treden. Trouwens dit geheele terrein wordt I 
slechts betreden, wanneer de wet nader zal hebben beslist en 
oordeelt de Kamer betel', dat de handwijzer thans in art. 4il 
van het ontwerp neergezet, verdwjjne, de ondergeteekende zal 
zich zonder moeite daarbij neerleggen. 

/'> Minister van Landbouw, 
Xijrrilifid en Handel, 

A. s. TM.MA. 

In hetgeen in deze Nota omtrent do volgorde en den zin 
der vraagpunten wordt gezegd, vindt do Commissie aanleiding 
tot het maken van de volgende opmerkingen. 

De Minister acht de door de Commissie aangenomen volg-
orde der vraagpunten verkeerd on meent, dat het vraagpunt 
betreffende do Raden van Arbeid eerst na de beide andore 
behandeld behoort te worden. 

De Commissie zon deze meening doelen, indien men hij 
eerstbedoeld vraagpunt inderdaad te doen had met colleges, 
„die", zooals «lo Minister zegt, .met het oog op oen bepaalden 
opzet dor ziekteverzekering in het leven wonion geroepen"'. 
Deze opvatting komt dor Commissie echter niet gegrond voor. 
Volgens do ingediende voorstellen zal de taak der Raden van 
Arbeid zich immers geenszins bepalen tot de uitvoering der 
Ziektewet en het was juist de grootscheepsche inrichting dier 
lichamen, welke tot liet stellen van het vraagpunt aanleb 
ding gaf. 

Intusschen heett de Commissie geen bezwaar dit vraagpunt 
eerst in de laatste plaats aan do orde to stollen. Ton einde 
aan den wensch des Ministers te gemoet te komen wijzigt zij 
dus de volgorde der vraagpunten op de door hem aangegeven 
Wijze. 

Het betoog des Ministers omtrent dit Vraagpunt geeft der 
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Commissie verder aanleiding tol de volgende opmerking. Waai' 
zij verklaarde, dat bij ontkennende beantwoording daarvan zal 
zijn uitgemaakt, dal men zich thans naar de meening dor 
Kamer behoort te bepalen tot de instelling van organen voor 
de uitvoering der ziekteverzekering, bedoelde zij geenszins, dat 
de Kamer door zoodanige beantwoording zou beslissen, dat 
deze organen niet dienstbaar behooren Ie worden gemaakt 
aan de uitvoering san andere wetten betreffende de arbeiders-
verzekering. < i< 't ijk zij reeds te kennen gaf, zal bij ontkennende 
beantwoording van het vraagpunt nader zijn te overwegen, 
op welke wijze die organen zijn in te richten. 

Voorts merkt de Commissie op, dat het vraagpunt betref* 
fende de geneeskundige hulp door den Ministei in andoren zin 
is verstaan, dan door de Commissie werd bedoeld. 

lu de eerste plaats is de uitdrukking .. wet lelijke verzekering" 
gebezigd om daarmede aan te duiden verplichte verzekering, 
in tegenstelling van vrijwillige verzekering. Volgens den Minister 
zou het ontwerp bedoelen niet eeiie verplichte verzekering, 
maar eene verzekering bij de wet. Naar hot inzien der Conv 
missie is echter eene rechtstreeks uit de wet voortvloeiende 
verzekering als eene verplichte verzekering te beschouwen. 

In de tweede plaats zou naar de meening des Ministers hot 
vraagpunt niet alleen betreffen de beperking der verzekering 
tot uitkeering van ziekengeld, maar zou hetzij bevestigende, 
hetzij ontkennende beantwoording der vraag ook implicite 
inhouden de beslissing, dat er zal zijn eene wettelijke ziekte* 
verzekering. Op die wijze verstaan, zou hot vraagpunt leiden 
tot eene onzuivere stemming. Omvatte hot vraagpunt ook de 
(|iiaestie of er zal zijn verplichte verzekering, dan zoudon de 
leden, die tegen invoering daarvan zijn gekant, naar do meening 
der Commissie genoodzaakt zijn de vraag in ontkennenden 
zin te beantwoorden, al achten zij. wordt tot die invoering 
besloten, beperking tot iiltkeering van ziekengeld ongewenscht. 
De bedoeling der Commissie is eene beslissing der Kamer uit 
te lokken omtrent de vraag, of. indien tot invoering van 
wettelijke verzekering wordt overgegaan, het wensehelijk is die 
te beperken tot uitkeering van ziekengeld met uitsluiting van 
de zorg voor geneeskundige hulp. 

De vraagpunten luiden thans als volgt: 

J. Is het wensehelijk de wettelijke ziekteverzekering te 
beperken tot uitkeering van ziekengeld, met uitsluiting van 
do zorg voor geneeskundige hulp? 

II. Is het wensehelijk de ziekteverzekering uitsluitend te 
doen plaats hebben bij van overheidswege in te stellen organen? 

III. Is het wensehelijk Radon van Arbeid in to stellen, 
belast mot de taak om mede to werken tot de uitvoeringvan 
wetten betreffende den arbeid? 

Aldus vastgesteld 80 Mei 1911. 
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