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Nadat de wetsontwerpen in Februari ]9ii in deafdeellngen 
waren onderzocht, werden zij in verschillende vergaderingen 
van de Commissie van Voorbereiding me t hare plaatsvervangers 
en bijzitters (1) besproken. Bij die bespreking bleek, dat tegen 
sommige hoofdpunten der voorgestelde regeling bij vele leden 
der Kamer ernstige bezwaren bestonden. De Commissie vond 
hierin aanleiding ingevolge art. 43 van het Reglement van 
Orde aan de Kamer de volgende vraagpunten voor te leggen ; 

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

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

III. Is het wenschelijk Raden van Arbeid in te stellen, 
belast mot de taak om mede t« wenken tot de uitvoering van 
wetten betreffende den arbeid? (2) 

Deze vraagpunten werden behandeld in de vergaderingen 
der Kamer van 20, 2 1 , 22, 23, 27, 28 en 29 Juni 15)11. De 
eerste vraag werd in bevestigenden, de tweede in ontkennenden 
zin beantwoord. Het derde vraagpunt werd door de Commissie 
ingetrokken, omdat de Minister de bepaling van art. 49 van 
het ontwerp-Radenwet. dat de Raden van Arbeid zouden hebben 
mede te werken tot de uitvoering van wetten of algomeene 
maatregelen van bestuur tU'n arbeid betreffende, welke die 
medewerking behoeven, deed vervallen. 

Naar aanleiding van dezen uitslag bracht de Minister ver-
schillende wijzigingen in het wetsontwerp. Daarbij werden 
tevens verscheidene wijzigingen aangebracht, welke met de 
vraagpunten niet in verband stonden. De wijzigingen werden 
met de daarbij behoorende toelichting gedrukt onder 5 6 , 
nos . 1—8 van de Zitting 1011—1912. 

Vervolgens werden de ontwerpen in verband met de aan-
gebrachte wijzigingen opnieuw in vergaderingen van de Commissie 
besproken. Deze besprekingen leidden tot het opstellen van een 
aantal punten, welke aan den Ministervan Landbouw, Nijverheid 
en Handel werden toegezonden ouder uitnoodiging daaromtrent 
met de Commissie in mondeling overleg te treden. (8) 

De Minister zond hierop een schriftelijk antwoord in en d 1 

(1) Waar in dit siuk over liet in de vergaderingen der Commissie 
verhandelde wordt gesproken, is niet de „Commissie" bedoeld de 
Commissie van Voorbereiding met bare plaatsvervangers en bijzitters. 

Tot plaatsvervangers waren benoemd de boeren: I'ATUN. CooUQf, 
VAN InsiNUA, DLYS en DF VLÜOT; als bijzitten weiden aangewezen 
de heeren: nu SAVOKXIN LOHMAN, HINK, TYDEMAX, DE KLERK. PASSTOOKS, 
HUGENHOI.TZ, A A L H E K S E , VAN Wl.INIiEKOEN. T V U B , ROODHUIZU, B H O S C I 
HENKEMANS, HEEMSKERK, DS MONTÉ VKKLOUKX. Df VTIJKEKSLOOTH DE 
WEEKDESTEYX en SoHBUUB. 

Aangezien de lieer (IOEMAX BOBOmus verhinderd was aan de 
werkzaamheden der Commissie deel te nemen, is de heer PATIJS in 
zn'ne plaats getreden, 

(2) Zie stuk 68 van de Zitting 1910—1911, n°. 4. 
(3) Het, hier bedoelde stuk is in dit Verslag aangewezen met de 

uitdrukking „Nota der Commissie". Waar het voor de duidelijkheid 
gewenscht was is liet schriftelijk antwoord des Ministers met in-
springende regels gedrukt. 
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daarbij een aantal wijzigingen in de wetsontwerpen aan de 
Commissie toekomen. 11ij verklaarde zich bereid met de Com-
missie nader in mondeling overleg te treden. 

Van deze bereidverkiai ing beeft de Commissie gaarne gebruik 
gemaakt Vergezeld van de hoeren mr. w. A. VAN BMDSS, 
raad-advisour, en mr. A. L. BCHOLTEVS, referendaris bij zijn 
Departement, woonde de Minister de op o, 10, i l , 12, 18, 16 
en 16 Januari 1912 door de Commissie met hare plaatsver-
vangers en bijzitters gehouden vergaderingen bij. 

Ten gevolge van dit mondeling overleg bracht de Ministor 
vele wijzigingen in de wetsontwerpen aan. Daaronder zijn er 
van groote beteekenis. Zoo werd naar aanleiding van de zoowel 
van de zijde van politieke; tegenstanders als van politieke mede-
standers van het tegenwoordige Kabinet gemaakte opmerkingen 
wijziging gebracht in de regeling omtrent het ziekengeld. In 
de plaats van de bepaling, die als minimum-uitkeering elschte 
50 percent van het gemiddelde loon, is eene bepaling getreden, 
die als uitkeering vaststelt 70 percent van het gemiddelde 
loon, met bevoegdheid van den Raad van Arbeid, om de uit* 
keering op 50 percent te bepalen of op een booger percentage 
ti' stellen. Voorts werd gelegenheid gegeven arbeiders, niet in 
dienst van eene onderneming en arbeiders, die gedurende 
korter tijd in eene dienstbetrekking zijn dan noodlg is om 
krachtens den w-ettelijken regel onder de ziekteverzekering te 
vallen, in die verzekering op te nemen. Ook deed de Minister 
de toezegging in het wetsontwerp tot herziening der Ongeval' 
lenwet de bepaling te zullen opnemen, dat ter zake van de 
ziekengeld uitkeeringen, welke gedurende de eerste drie maanden 
na het ongeval worden verstrekt aan personen, die onder de 
Ongevallenwet vallen, door de Rijksverzekeringsbank aan de 
ziekenkassen een bedrag zal worden vergoed, gelijkstaande 
met 20 percent van het gemiddelde der loonklasse van den 
verzekerde, vermenigvuldigd met het aantal dagen, dat de 
uitkeering duurde. 

Nadat dit Verslag was vastgesteld, heeft de Commissie het, 
ingevolge art. 42 van het reglement van orde. op U Maart j .1. 
aan de leden der Kamer, uitsluitend te hunner kennisneming, 
doen toekomen, met de daarbij behoorende gewijzigde wets-
ontwerpen. De in genoemd artikel bedoelde termijn voor de 
indiening van amendementen werd gesteld op 10 April. 

Dientengevolge werden bij de Commissie amendementen in-
gediend door de heeren VAN V I T R E N , PATMX, DLYS en zes anderen, 
KOOI.KX. AALBBBSSen PASSTOOKS, DUYS. VAN Lsrasp , ROODHUYZU, 
TREIIS en TEE.NSTKA. AAI.BERSE en twee anderen, DE \VIJKER- 
SI.OOTH DE WKKHIIESTKYN en AALHEHSE en DE 'WLIKERSLOOTH 
DE WEERDESTEVN. De voorstellers zijn, ingevolge art. 42 van 
het Reglement van Orde, in de gelegenheid gesteld aan de 
beraadslagingen der Commissie over hunne amendementen deel 
te nemen. Van het gevoelen der Commissie over eik der 
amendementen is in dit Verslag bij de artikelen, waarop zij 
betrekking hebben, mededeeling gedaan. Van het gevoelen 
„der Commissie" wordt iresproken, ook dan wanneer daaronder 
do meerderheid der Commissie is te verstaan. Onder de uitdruk-
king „Commissie" zijn hier niet begrepen de plaatsvervangers 
en bijzitters. Alleen heeft de heer PATI.IN ook bij de bospro-
kinu: der amendementen de plaats van den heer GOKKAS BOR-
(lEsics vervuld. 

Een gewijzigd ontwerp-Radenwet en een gewijzigd ontwerp-
Ziektewet, waarin alle aangebrachte wijzigingen zijn opgenomen, 
zijn bij dit Verslag gevoegd. Tevens gaan daarbi j : o. eene 
vergelijking van den tekst der ontwerpen, zooals die luidden 
1°. volgens stuk n". 4 en 5 dezer z i t t ing; 2". na do daarin 
bij de schriftelijke beantwoording van de Nota der Commissie 
aangebrachte wijzigingen: 3°. na de later aangebrachte wijzi-
gingen: i>. de bij de Commissie ingediende amendementen. 

§ 1. Reehtsirrond. 

In de Nota der Commissie weiden de volgende beschouwingen 
ter kennis van den Minister gebracht. 
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In | -i der Memorie van Toelichting wordl de vraag be-
sproken, *>f de Overheid bevoegd is zich door Invoering eener 
verplichte ziekteverzekering te mengen In de persoonlijke be-
langen der burgen*, zoo zelfii dat de Overheid den burgei inperkt 
in de vrije beschikking over het Inkomen, dal lui door zijn 
arbeid verwerft. 

De Minister zegt, dat bet recht, Immers de taak, dor Over 
held is te zorgen, dat niet de maatschappelijke verhoudingen, 
die door baar beschermd en In stand gehouden worden, snor 
de burgerij of een deel daarvan gevolgen hebben, die; bet 
rechtsbesef by de bevolking ondermijnen en daardoor hel 
rechtsleven en daarmede haar eigen bestaan bedreigen. Tot 
de gevolgen dier verhoudingen behoort naaf 's Ministère mee> 
niiiK de bestaansonzekerheid van den arbeider, eerder noemt 
de Minister liet in strijd niet liet rechtsbesef, dat oen arbei-
der, die gearbeid heeft, zoolang hij kon, aangewezen Is op 
onderstand van derden en behoort zijns inziens het recht 
de verwezenlijking van den zedehjken eisch, dat het loon 
den arbeider in staat stelle om te leven met zijn gezin, 
te bevorderen. Naar deze beschouwingen is, gelijk de Minister 
zegt in den aanhef van § 10 zijner Memorie, do ziektever-
zekering te beschouwen als eene regeling, hiertoe strekkende 
dat de arbeider, die gearbeid heeft, zoohing hij gezond was, 
bij ziekte uit zijn loon voorziening in zijne behoeften vindo. 
Alleen door verplichte verzekering kan naar de meening des 
Ministers de noodige zekerheid verkregen worden, dat die voor-
ziening wordt verstrekt. 

Tegen dit betoog werden door sommige leden bezwaren 
geopperd. 

In de eerste plaats achtte men nadere verklaring noodig van 
de stelling, dat de Staat verhoudingen zou handhaven en 
beschermen, die in hare gevolgen het rechtsbesef bij de be-
volking ondermijnen. Men begreep niet, wat de Minister hier 
bedoelt. Wil bij zeggen, dat de bestaande regeling van het 
arbeidscontract tot het rechtsbesef ondermijnende gevolgen leidt? 
Is het zijne bedoeling te kennen te geven, dat in verband met 
die regeling de arbeiders niet zoodanige belooning voor bun 
arbeid ontvangen als bun rechtens toekomt? Zoo ja, dan zou 
hij zich op het socialistische standpunt plaatsen en moeten 
trachten aan de handhaving en bescherming der bedoelde ver-
houdingen door den Staat een einde te maken. 

In de tweede plaats zouden eenige dezer leden gaarne ver-
nemen, waarom de Minister het een zedelijken eisch noemt, 
dat het loon den arbeider in staat stelle om te leven met zijn 
gezin. De arbeidsovereenkomst beoogt een ruil van diensten en 
het is een zedelijke eisch, dat het loon in overeenstemming zij 
niet de waarde van de daarvoor sjepraesteerde diensten. De 
Minister doet dit zelf uitkomen, waar hij de juistheid toegeeft 
van de bewering, dat een arbeider, die gewerkt heeft en zijn 
loon heeft, ontvangen, betaald is en niets meer te vorderen heeft. 
Wel doet hij hierop volgen, dat het in strijd is met het rechts-
besef, wanneer een arbeider, die gearbeid heeft zoolang hij kon, 
op het oogenblik dat hij niet meer werken kan, aangewezen is 
op onderstand van derden, maar men zag niet in, waarom 
het verleenen van een onderstand in zoodaniir geval niet het 
rechtsbesef zou strijden. Hier scheen te ontbreken de aan-
wijzing van een deugdelijke reden, waarom het loon, onver-
schillij voor welke diensten het wordt verstrekt, den arbeider, 
zelfs met zijn gezin, in staat zou moeten stellen te leven. 

In de derde plaats werd aangevoerd, dat eene regeling, welke 
den burger beperkt in de vrije beschikking over het inkomen, 
dat hij door zijn arbeid verwerft, in strijd komt met de in-
dividueele vrijheid, welke den grondslag vormt van de rechts-
verboudingen op het gebied van het arbeidsleven. Nadat het 
gildenwezen werd afgeschaft, heeft de arbeider liet recht 
verkregen vrijelijk over zijn arbeidskracht te beschikken. 

Voorts waren er leden, die meenden, dat de poging des 
Ministers om de bevoegdheid van de Overheid tot beschikking 
over een deel van het loon der arbeiders af te leiden uit het 
recht van den Staat niet alleen mislukt is, maar ook moest 
mislukken. In de practijk veranderen de grenzen der Staatsbe-
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moeiing in verband niet de eisenen des tijds, maar een theo-
retische norm. welke aanwijst, waar het recht van den Staal 
begint ei; ophoudt, is tol dusverre niet gevonden. Daarom is 
het naar men meende, een vruchteloos werk het recht van 
den Staat uil zijne bevoegdheid te willen deduceeren. Trouwens 
de geheele discussie over den rechtsgrond van een of anderen 
maatregel heeft, niet veel practJsche beteekenls, zoolang het 
begrip rechtsgrond uitent zwevend is. Naar do moening dezei 
leden dient men zich bij de beantwoording der i|iiaestie, of 
eenige wettelijke regeling oorbaar is te achten, te bepalen tot 
deze drie vragen: 1". strekt de regeling tot bevordering van 
het algemeen belang? 2". is zij in overeenstemming met de 
billijkheid? X". is hare invoering met het oog op de tijdsom-
standigheden en den volksaard wensclielijk ? Kunnen deze vragen 
in toestemmenden zin beantwoord worden, dan is. naar men 
meende, de regeling aannemelijk te achten. 

Voor verplichte verzekering tegen de gevolgen van ouder-
dom en invaliditeit is aan te voeren, dat een dwingend in-
grijpen van den staat gerechtvaardigd is tot keering van den 
noodstand, die uit ouderdom en Invaliditeit voor de arbeiders 
voortvloeit, maar van zoodanigen noodstand is in geval van 
ziekte geen sprake. De arbeiders zijn in den regel in staat 
/.elven in de gevolgen van ziekte te voorzien en duizenden 
arbeiders zijn dan ook biertegen verzekerd. Gaat de Staat ten 
deze dwingend optreden, dan zou hij dat ook moeten doen 
ten einde den arbeider andere voordeelen te verzekeren, waarin 
hij thans zelf voorziet. Voor aantasting der individueele vrij-
heid bestaat te minder reden, waar men met eerbiediging 
dier vrijheid de voorziening in de gevolgen van ziekte kan 
bevorderen door eene regeling, als in Denemarken en in 
Zwitserland is gemaakt. Bij zoodanige regeling wordt het 
particulier initiatief door het verleenen van Staatssubsidie ge-
steund, terwijl het in het stelsel van het wetsontwerp wordt 
vernietigd of althans, na de daarin gebrachte wijzigingen, 
slechts in beperkte mate wordt geduld. Op deze wijze kan 
eene regeling tot stand komen, die niet alleen veel eenvou-
diijcr en minder duur is dan de voorgestelde, maar die bo-
vendien betere resultaten geeft. Aangevoerd werd, dat in 
Denemarken een grooter deel der bevolking tegen ziekte ver-
zekerd is dan in Duitschland, hetgeen echter van andere zijde 
werd weersproken op grond, dat de cijfers betreffende de 
Deeiische verzekering niet enkel op arbeiders betrekking heb-
ben. Naar aanleiding van deze gedachtenwisseling verzocht 
men den Minister inlichtingen te verstrekken omtrent de wijze 
waarop de Deensche verzekering in de practijk werkt. 

Ook tegen hetgeen de Minister zegt over de vermindering 
der bestaanszekerheid van den arbeider werd bedenking 
geopperd. Het op bladz. 1 der Memorie van Toelichting 
geleverde betoog scheen enkel te kunnen betreffen het gebied 
der grootindustrie. Daarbuiten kan, althans in vele gevallen, 
van invloed der buitenlandsche mededinging geen sprake zijn. 
In elk geval zou naar dezen gedachtengang in de eerste 
plaats gevergd moeten worden, dat werkloozen en losse arbei-
ders tegen de gevolgen van ziekte verzekerd zijn, maar dezen 
vallen naar de voorgestelde regeling juist buiten de verzeke-
ring. Overigens meende men, dat, al is de bestaansonzeker-
heid van den arbeider nog groot, dit toch in mindere mate 
het geval is dan in vroegere tijden. Bovendien is de bestaans-
onzekerheid geenszins beperkt tot de kringen der arbeiders. 
Indien in die bestaansonzekerheid de reden moet gezocht 
worden voor het dwingend ingrijpen van den Staat, scheen 
dus dat ingrijpen niet tot de arbeiders beperkt te mogen 
worden. 

De Commissie voegde hieraan toe, dat uit het voorafgaande 
niet moet worden afgeleid, dat de meerderheid der Kamer tegen 
invoering van verplichte ziekteverzekering gekant is. Het kwam 
haar integendeel voor, dat slechts weinige leden die invoering 
in beginsel onaannemelijk achtten. De bovenvermelde bestrijding 
van 's Ministers motiveering werd ook niet algemeen beaamd. 
Wel bestond, gelijk reeds in de toelichting der aan de Kamer 
onderworpen vraagpunten werd aangestipt, bij verscheidene 
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leden twijfel aangaande de vraag, of aanneming van dit stelsel 
uit een practlsch oogpunt wenscheUjk is ten einde in de ge-
volgen van ziekte te voorzien. Ook was er onder hen, die in 
beginsel de verplichte ziekteversekering verdedigden, veel ver-
schil van gevoelen omtrent den rechtsgrond voor die verzekering. 
Sommigen .stelden hij hunne constructie van dien rechtsgrond 
hot algemeen belang, anderen het, bestaansrecht van den arbeider 
op den voorgrond. Vnoi de keuze van het instituut der ver-
zekering hij de Inrichting der wettelijke regeling werd van 
verschillende zijden bepaaldelijk aangevoerd, dat op die wijze 
eone meer algemeene voorziening tegen de gevolgen van ziekte 
kan worden verkregen, dan wanneer men zich bepaalt tot 
steun van het particulier initiatief, en dat alloen door de ver-
pliehte verzekering zekerheid wordt verstrekt, dat do zieken 
de hulp erlangen, welke zij behoeven. 

In zijn schriftelijk antwoord gaf de Minister in de eerste 
plaats eene nadere verklaring van de stelling, dat de Staat 
verhoudingen zou handhaven en beschermen, die in hare 
gevolgen het rechtsbesef bij de bevolking ondermijnen. 
Gevraagd werd of met deze woorden was bedoeld, dat de 
bestaande regeling van het arbeidscontract tot het rechts-
besef ondermijnende gevolgen leidt, en dat in verband 
met die regeling de arbeiders niet zoodanige beloon ing voor 
hun arbeid ontvangen als hun rechtens toekomt. De Mi-
nister herinnerde in de Memorie van Toelichting gezegd 
te hebben „dat het recht, immers de taak, der Overheid 
is, om, waar zij daartoe in staat is, zorg te dragen, dat 
niet de verhoudingen, die door haar beschermd en in 
stand gehouden worden, voor de burgerij of een deel 
daarvan gevolgen hebben, die het rechtsbesef bij de bevol-
king ondermijnen en daardoor het rechtsleven en daar-
inede haar eigen bestaan bedreigen". Die stolling wordt 
in de Nota eigenlijk niet ontkend en kan, meende de 
Minister, ook niet ontkend worden. Men schijnt echter te 
twijfelen of het wel denkbaar is, dat het publiek gezag 
verhoudingen handhaaft en beschermt, die in hare gevolgen 
het rechtsbesef bij de bevolking ondermijnen. De Minister 
antwoordde daarop zonder aarzelen bevestigend en hij 
meende dat dit is toegegeven op hetzelfde oogenblik, dat 
maatregelen van arbeidersbescherining werden in het leven 
geroepen. Wat toch beduidde het scheppen van zoodanige 
bepalingen anders dan dat het Staatsgezag liegroep niet 
langer te mogen handhaven toestanden — arbeid van te 
jeugdige kinderen ; arbeid van vrouwen in den nacht; te 
langdurigen arbeid enz. — die met het in do samenleving 
aanwezige gevoel van wat behoort: het „ rechtsbesef" in 
den hier bedoelden zin. in strijd zijn te achten? In het 
tijdperk, gelegen onmiddellijk vóór het in werkingtreden der 
bepalingen van arbeidersbescherining, handhaafde de Staat 
dus inderdaad toestanden die naar züne, uit het feit dier 
bepalingen zelve blijkende, meening met het rechtsbesef 
in strijd waren. 

Dit — en dit alleen —• had de Minister met de ge-
wraakte passage willen zeggen. Wat daar voor socialis-
tisch in ligt, was hem oen raadsel. Veeleer scheen hem 
bovenstaande gedachtengang vrijwel de gedachtengang van 
allen, die geen principieele tegenstanders zijn van maat-
regelen van arbeidersbescherming. 

In de tweede plaats zoude men blijkens de Nota der 
Commissie gaarne vernemen, waarom de Minister het 
een zedelijken eisch noemde, dat het loon den arbeider 
in staat stelle te leven met zijn gezin. Blijkbaar tegen-
over deze stelling werd gesteld, dat do arbeidsovereen-
komst is een ruil van diensten en dat het een zedelijke 
eisch is, dat het loon in overeenstemming zij met de 
waarde van de daaivoor gepraesteerde diensten. In ver-
band met deze stelling werd in de Nota der Commissie 
aangevoerd, dat de Minister de juistheid toegaf van de 
bewering, dat een arbeider, die gewerkt heeft en zijn 
loon heeft ontvangen, betaald is en niets meer te vorderen 
heeft. Dit laatste is niet geheel juist. In de Memorie van 

Toelichting wordt niets anders gesteld, dan dat de/.e ba-
wering juist kan zijn, waar het betreft een bepaalden 
werkman in verhouding tot een bepaalden werkgever. 
De vaststelling, dat eene bewering in bepaalde gevallen 
juist kuil zijn, kan moeilijk worden aangevoerd als een 
toegeven van de juistheid der stelling in liet algemeen 
Voorts werd nog aangevoerd, dat men niet kon inzien, 
waarom het verleenen van onderstand aan ^cn arbeider, 
die niet meer werken kan. met het rechtsbesef zou 
strijden. Ook dit was door den Minister niet gesteld. Hij 
zou dit evenmin kunnen inzien. Maar wat niet het reehts-
besef strijdt is, dat de arbeider, die gearbeid heeft zoolang 
hij kon, op In-t oogenblik, dat hij niet meer kan werken, 
aangeweten is op den onderstand van derden. Dat die 
onderstand hein in dat geval door derden verleend wordt, 
kan van de zijde dier derden zeer wel een verblijdende 
uiting van naastenliefde zijn. lntusschen. dit alles raakt 
de hoofdzaak niet. Waar het op aankomt, is de stelling, 
dat het een zedelijke eisch is, dat het loon den arbeider 
in staat stelle om met zijn gezin te leven. De Minister 
bedoelde daarmede niet, dat de werkgever of de arbeider, 
die een lager loon betaalt, respectievelijk aanvaardt, 
altijd onzedelijk handelt, maar dat, indien dit uit nood-
zaak geschiedt, er in de maatschappij eene verhouding 
is, die in strijd is met beginselen, die de Minister be-
schouwde als zedelijke grondslagen der maatschappij. 

Het bovenstaande sluit nu zeker allerminst uit, dat het 
bedrag van het loon mede wordt bepaald naar den aard 
van den verrichten arbeid. Maar dat heeft toch, zedelyk, 
zijn grens in het minimum, dat voor het levensonderhoud 
noodig is. Zou beneden dat minimum worden gegaan in 
normale gevallen, (waarbij natuurlijk gevallen van maat-
BChappeUjk-onnuttigen of onnuttig geworden arbeid en 
arbeid van invaliden, als zijnde uitzonderingsgevallen. 
niet mede in het oog zijn gevati, dan zou die toestand 
niet gerechtvaardigd zijn. Ook niet in geval de verrichte 
arbeid van zéér eenvoudigen aard was. Want ook die 
eenvoudige arbeid wordt door do maatschappij geéischt 
en eene maatschappelijke organisatie waarin de man, die 
den arbeid verricht met beschikbaarstelling van zijn volle 
arbeidskracht, zóó wordt beloond, dat hij niet in het 
leven kan blijven, voldoet niet aan den zedelijken eisch. 

In de derde plaats werd betoogd, dat de voorgestelde 
regeling in strijd komt met de Individueels vrijheid, 
omdat zij den burger in de vrije beschikking over zijn 
inkomen beperkt. In verband hiermede werd aangevoerd, 
dat na de afschaffing van het gildenwezen de arbeider 
het recht heeft verkregen vrijelijk over zijn arbeidskracht 
te beschikken. Dit laatste kan echter niet tegen het ont-
vverp worden aangevoerd. Ieder mag in het systeem van 
het ontwerp over zijn arbeidskracht beschikken naar goed-
vinden. Alleen stelt de wet aan zijn werkgever en in 
sommige gevallen aan hemzelf eisenen, waardoor beperkt 
wordt zijne vrije beschikking over een deel van het loon. 
Dit laatste kan niet worden ontkend. Uit het verband 
blijkt echter, dat voor hen, die dit bezwaar te berde 
brachten, het niet principieel is. Zij achten eene beperking 
gerechtvaardigd voor de invaliditeits- en ouderdoinsver-
zekering, niet voor ziekteverzekering. Het komt dus voor 
(leze leden neer op de vraag, of het belang der ziekte* 
verzekering de beperking kan rechtvaardigen. Dit werd 
betwijfeld op twee gronden. 

Vooreerst omdat de arbeiders in den regel in staat zijn 
in de gevolgen van ziekte te voorzien en duizenden dan 
ook daartegen verzekerd zijn. Ten tweede omdat het doel 
eenvoudiger, goedkooper en beter kan worden bereikt 
langs anderen weg. 

Wat het eerste betreft zij opgemerkt, dat de stelling 
dat de arbeiders wel vermogen zich tegen ziekte, niet 
zich tegen invaliditeit en ouderdom te verzekeren, eene 
stelling is. die zonder meer niet kan worden beoordeeld. 
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Hel blijkt nirt op welke gronden zij berust. Dat arbeiden 
meer verzekerd zijn tegen ziekte dan tegen Invaliditeit 
en ouderdom, is naar de meening des Ministers daaraan 
toe te schrijven, dat het gevaar meer nabij en daarom 
voorziening meer dringend wordt geacht. <>i> dien grond 
bovenal komt de arbeider er toe, om zich tegen ziekte 
te verzekeren, al stelt hij zieh al te vaak vrijwillig of 
noodgedwongen tevreden met een onvoldoende verzekering. 
De feitelijke toestand, die aantoont dat ziekteverzekering 
in hooge mate noodlg wordt geacht in de betrokken 
klingen en dat desniettegenstaande die verzekering nog 
ernstige leemten vertoont, pleit niet tegen maar vóór 
wettelijke regeling. De leden hier aan het woord zijn ook 
van dit gevoelen, maar willen door subsidieering en toe-
zicht een doeltreffende ziekteverzekering tot stand brengen. 
De Minister ontkende niet, dat deze weg ook had kunnen 
worden bewandeld, maar betwijfelde, of dit eenvoudiger, 
goedkooper en beter ware geweest. 

Eenvoudiger, zeker voor den wetgever. Met een begroo* 
tlngspost ware de zaak te regelen geweest. Maar de wet-
gever is er om het volk. En voor de betrokken personen 
mag die eenvoud worden betwijfeld. Vooreerst om het ver-
band der onderscheiden verzekeringen. De bedoelde leden 
wenschen naast de ongevallenverzekering een verplichte 
invaliditeits- en ouderdoinsverzekering en daarnaast een 
gesubsidieerde vrije ziekteverzekering. Dat dit de arbeiders-
verzekering niet eenvoudiger maken kan, is duidelijk. In 
§ 2 komt dit nader ter sprake. In de tweede plaats zal, 
toegegeven dat verzekering bij de instellingen van eigen 
keuze voordeden heeft, toch moeilijk kunnen worden ont-
kend, dat ook de verzekering zelve een meer ingewikkelde 
zaak wordt, indien zij niet door een instelling voor allen 
geschieden kan, althans indien de verzekering voldoen zal 
aan den hoofdeisch: veiligheid. 

Of het goedkooper zou zijn, is twijfelachtig. Voor den 
Staat zou het zeker niet goedkooper zijn. Want met een 
subsidie, dat gelijk zou zijn aan de bijdrage van het Rijk 
voor de administratie der Raden van Arbeid en hetgeen 
verder door het Rijk zal worden betaald, zou men niet 
veel effect bereiken. Maar dat is niet de eerste vraag. De 
hoofdvraag is: wat de verzekering zelf kosten zal, afgezien 
van de bron der middelen. En dan is wel te stellen, 
maar moeilijk te bewijzen, dat de gesubsidieerde vrije 
verzekering voor minder geld een gelijkwaardige uitkeering 
verschaft als eene verplichte. 

Dat het aanbevolen stelsel beter zou zijn. afgezien van 
den vorm en van de kosten, meende de Minister voor-
namelijk te moeten tegenspreken op de gronden, reeds in 
de Nota der Commissie door andere leden aangevoerd, dat 
n.l. door verplichte verzekering een meer algemeene voor-
zienlng kan worden verkregen en dat door deze de meeste 
zekerheid wordt verstrekt, dat de zieken de geldelijke hulp 
erlangen, die zij behoeven. Hoe door het stelsel der subsi-
dieering meer arbeiders zouden kunnen worden bereikt, 
dan in dat der verplichte verzekering, is niet in te zien. 
Een argument daarvoor schijnt bezwaarlijk te kunnen 
worden ontleend aan de bloote vermelding van het feit 
in zóó verschillende landen als Duitschland en Denemarken. 
Of het weergegeven feit juist is (het werd door andere 
leden ontkend) moge in het midden worden gelaten. Maar 
al ware het juist, dat in Denemarken betrekkelijk méér 
personen onder de vrijwillige verzekering vallen dan in 
Duitschland onder de verplichte verzekering, dan zou daar-
uit zeker niet zijn af te leiden, dat in één en hetzelfde 
land vrijwillige verzekering een grooter percentage der 
bevolking zou omvatten dan verplichte verzekering. Ver-
irelijking van d<' toestanden in verschillende landen, kan 
geen behoorlijk resultaat hebben dan wanneer men in 
aanmerking neemt al de feitelijke verschilpunten in de 
verhoudingen en omstandigheden in die verschillende 
landen. Daartoe nu ontbrak het den Minister aan vol-

doende gegevens. Wèl had hij getracht, een volledig 
overzicht omtrent de practijk der Deensehe wet deelachtig 
te worden, maar tot zijn leedwezen was hij daarin niet 
geheel bevredigend geslaagd. IIij moest dus volstaan met 
te verwijzen naar de algemeen toegankelijke litteratuur 
te dezer zake. 

in de vierde plaats werd bezwaar gemaakt tegen hetgeen 
door den Minister was betoogd op grond van het wereld-
karakter der voortbrenging. Men meende dat dit uitsluitend 
voor de groot-industrie geldt, want dat daarbuiten, althans 
in vele gevallen, van invloed der buiteiilandsche mededin-
ging geen sprake kan zijn. Hoe men dit stellen kan,achtte 
de Minister niet duidelijk. De grootindustrie is inderdaad 
hiei te lande voor een belangrijk deel export-industrie, 
maar dit is ook het geval bij een aantal middenbedrijven. 
Maar bovendien kan men voor de industrie, die voor de 
binnenlandsche markt werkt, groot- en midden* en klein-
industrie, toch wel moeilijk den invloed ontkennen van 
den invoer van buitenlandsche voortbrengselen, welke 
invoer, of hij dan afkomstig is van groot-industrie of 
niet, de arbeidsgelegenheid in het bedrijf hier te lande op 
ernstige wijze kan doen inkrimpen. Het zou moeilijk zijn 
een tak van nijverheid te noemen, waarbij dit niet geldt. 
Nog gezwegen van den invloed, dien de crisissen, die 
voor de landgrenzen wel zelden stand houden, op de voort-
brengingskracht der nijverheid hebben. 

Men meent nu echter, dat uit de bovenstaande redeneering 
in de eerste plaats de noodzakelijkheid van verzekering 
van losse arbeiders en werkloozen tegen de gevolgen van 
ziekte zoude volgen, terwijl toch die beide groepen van 
personen niet onder de verzekering worden gebracht. Of 
de genoemde beide categorieën in de eerste plaats onder de 
verzekerdon zouden behooren, moge in het midden blijven. 
Maar dat verzekering van de losse werklieden in hooge 
mate wenscholijk is, werd door den Minister geen oogenblik 
geloochend. Gelijk de Toelichting (bladz. 7) duidelijk 
aangaf, vindt de uitsluiting van losse arbeiders al/een 
haar grond in de overweging, dat de Minister geen kans 
ziet, voor hen de zaak op bevredigende wijze te regelen. 
En wat de werkloozen aangaat, herinnerde de Minister 
aan artikel 4<> van het ontwerp-Ziektewot, dat in het 
bijzonder aan werkloozen eene uitkeering bij ziekte ver-
zekert, ook al hebben zij in verband met hun gebrek aan 
inkomen, de premie niet kunnen betalen. Aan hetgeen 
het standpunt is van het ontwerp ten aanzien van beide 
evengenoemde groepen kan dus zeker geen argument 
worden ontleend otn te betoogen, dat uit den grondslag 
van het ontwerp niet de logische consequenties zijn 
getrokken. Anderzijds kon de Minister niet inzien dat, 
zelfs al waren de losse arbeiders en de werkloozen niet 
behoorlijk tot hun recht gekomen, dit een reden zou zijn, 
om voor de andere arbeiders niet te doen, wat nu in het 
ontwerp wordt voorgesteld. Het zelfde geldt van het argu-
inent ontleend aan het feit, dat ook in andere kringen 
dan die der arbeiders de bestaansonzekerheid slachtoffers 
maakt. 

Dat in vroeger tijd de bestaansonzekerheid ernstiger 
was dan tegenwoordig, is eene bewering, die de Minister 
bij deze gelegenheid niet meende te moeten onderzoeken. 
Ware zij juist, dan zou het niet het eenige geval zijn, 
dat men zich in onzen tijd aangordt om een kwaad te 
bestrijden, dat vroeger onbestreden kon voortwoekeren. 

De Minister vereenigde zich met het gevoelen der leden, 
die aanvoerden, dat een theoretische norm, welke aan-
wijst, waar het recht van den Staat begint en waai het 
ophoudt, nog niet gevonden is. En evenzeer met hunne 
bewering, dat de grenzen der Staatsbenioeiing zich wijzigen 
in verband met de eisenen des tijds. Maar hij meende, dat 
ieder, die een maatregel voorstelt, zich rekenschap heeft 
te geven van de gronden, waarop hij dien rechtvaardig 
oordeelt, evengoed als hij zich heeft af te vragen of de 
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voorgestelde maatregel voldoet aan de drie elschen, die de 
bovenbedoelde leden ten slotte aan lederen maatregel 
zouden stellen. Hetgeen hij neerschreef In de Memorie 
van Toelichting en boven herhaalde, bad dan ook niet 
de bedoeling een theoretische discussie te voeren, maar 
uitsluitend om rekenschap van zijn gevoelen !<• geven. 
Hij troostte ziel), waar overeenstemming in «lezen wellicht 
niet te bereiken is, niet de overweging, <lat in tallooze 
zaken van staatsbeleid men meermalen op de meest onder* 
scheldene gronden t«»t dezelfde conclusie komt. 

Hij bet mondeling Overleg werden ten aanzien van den 
rechtsgrond geene nieuwe gezichtspunten geopend. 

De Commissie meende bij de voorbereiding van liet mondeling 
overleg zich te moeten bepalen tot de punten, waaromtrent 
eene nadere toelichting des Ministers gewenschi scheen. Zij j 
achtte het onnoodig in hare Nota op te nemen eene uiteen-
zetting van de verschillende rechtsgronden, welke bij hetafdee* 
lingsonderzoek te berde werden gebracht. 

In dit Verslag is daarentegen eene nadere mededeeling 
omtrent de meeningen der leden aangaande deze rechtsgronden 
op zijne plaats, ofschoon uitvoerige uiteenzettingen der Com-
missie onnoodig voorkomen. 

Omtrent het .standpunt der principieele bestrijders van de 
verplichte verzekering zijn in de Nota der Commissie reeds ' 
verschillende mededeelingen gedaan. Dat standpunt werd nader S 
uiteengezet in eene door de hoeren DE SAVORNIX LOHMAX en , 
VAN IDSINUA bij het afdoelingsonderzoek van het lnvaliditeits- j 
ontwerp ingediende Nota. Ten einde de meeningen dezer leden i 
tot haar volle recht te doen komen, heeft de Commissie ge- j 
meend die Nota tegelijk met dit Verslag te moeten publiceeren. 

Het standpunt van de leden, welke den rechtsgrond vonden 
in het algemeen belang, behoeft wel geene nadere toelichting. 

Zij die het bestaansrecht van den arbeider op den voorgrond 
stelden, construeerden den rechtsgrond op drie verschillende 
wijzen. 

In de eerste plaats waren er velen, die uitgingen van de 
stelling, dat het loon, om rechtvaardig te wezen, zoo behoort j 
te zijn. dat de arbeider daaruit kunne voorzien in de behoeften, ! 
welke ook bij ziekte voor hem ontstaan. Zij achtten verplichte 
verzekering noodig, omdat zonder deze de zekerheid ontbreekt, ' 
dat de arbeider tegen den uit ziekte en ook uit invaliditeit 
en ouderdom, ontstaanden nood gewaarborgd is. 

In de tweede plaats waren er leden, die vooropstelden, dat 
de toestand van hen, die niet in staat zijn uit de inkomsten 
van hun arbeid te voorzien in de gevolgen van ziekte, voor 
de maatschappij moreele en hygiënische nadeelen met zich 
brengt Zij beschouwden het als een recht en een plicht van 
den Staat die nadeelen zooveel mogelijk weg te nemen en dit i 
achtten zij alleen mogelijk door invoering van verplichte ver- ! 
zekering. • 

In de derde plaats waren er leden, die. betoogden, dat de 
arbeider recht op bestaan heeft, maar dat hij ten gevolge van 
het kapitalistische stelsel niet in staat is uit de opbrengst van 
zijn arbeidskracht, die de maatschappij voornamelijk in stand 
houdt, In zijne levensbehoeften te voorzien. De instandhouding 
van die arbeidskracht is een algemeen maatschappelijk belang 
en de kapitalistische staat behoort dus mede te werken om 
te zorgen, dat de zieke arbeider geholpen worde. Invoering 
van verplichte verzekering achtten deze leden gewenscht ten ' 
einde hierin te voorzien. De ruil van diensten, waarop door 
sommige tegenstanders van de verplichte verzekering een 
beroep werd gedaan, heeft niet plaats onder voor beide partyen 
gelijke omstandigheden en in dit verband werd tegen bedoeld 
betoog, vooral ook om de daaruit gemaakte gevolgtrekking, 
opgekomen. Zij voegden hieraan echter toe, dat het uit een 
oogpunt van recht te betwijfelen valt, of de Staat tot verze-
kering kan verplichten, zoolang de leden der Kamer worden 
gekozen op den grondslag van een kiesstelsel, dat vele arbeiders 
uitsluit. 

6.] Tweede Kamer, m 
Ontwerp-Radenwet. — I I . Ontwerp-Ziektewet. 

§ I . Verband tiiKscheii de verschillende 
sociale verzekeringen. 

Vele leden betreurden, dat de Begeering aan de organisatie 
der ziekteverzekering den voorrang heeft gegeven boven die 
van de ouderdomS' en Invaliditeitsverzekering, in de kringen 
dei' arbeiders is het verlangen naar het tot stand komen eener 
ziekteverzekering voel minder sterk dan de wensch naar ver-
zekering tegen de gevolgen van Invaliditeit en vooral van 
ouderdom en het valt ook niet te ontkennen, dat er meer 
beboette bestaat aan voorziening in den nood van ouden van 
dagen dan aan eene wettelijke regeling tot verstrekking van 
ziekengeld. Bovendien Is eene voorname reden, waarom op het 
geven van voorrang aan de ziekteverzekering is aangedrongen, 
deze, dat men op die wijze eene met vereenvoudiging van 
het beheer der Kijksbank gepaard gaande decentralisatie der 
ongevallenverzekering zou kunnen verkrijgen. Dit doel zal 
echter naar de meening van sommige dezer leden door aan-
neming van de voorgestelde regeling niet worden bereikt, 
gelijk reeds in de toelichting der vraagpunten werd betoogd. 

De Minister wil de Raden van Arbeid ook aan de uit-
voering der ouderdoms- en invaliditeitsverzekering dienst* 
baar maken en heeft het daardoor bezwaarlijk gemaakt 
allereerst de laatstgenoemde verzekering tot stand te brengen. 
Men wenschte hem desniettemin gevraagd te zien, of hij in het 
wetsontwerp betreffende die verzekering niet zoodanige veran-
dering kan brengen, dat het mogelijk worde de behandeling 
daarvan aan die van de voorstellen betreffende de ziektever-
zekering te doen voorafgaan. Sommigen ineenden, dat dit niet 
zoo moeilijk zou zijn. 

In zijn schriftelijk antwoord betoogde de Minister, dat 
het minder sterke verlangen bij de arbeiders naar eene 
ziekteverzekering dan naar verzekering tegen gevolgen van 
invaliditeit en voornamelijk van ouderdom geen voldoend 
motief is om aan laalstgemolde verzekering den voorrang 
te geven. Vooreerst omdat het vanzelf spreekt, dat die 
kringen van arbeiders, die het meest invloed hebben op 
de openbare meening, de meest ontwikkelde en best be-
loonde, zelf reeds, zij het niet steeds op de voor hen 
meest wenschelijke wijze, in ziekteverzekering voorzien 
hebben en danrom licht voorbijzien, dat voor vele anderen 
de telkens weer dreigende nood door ziekte zeker niet 
minder dringend is dan die door invaliditeit en ouderdom 
veroorzaakt. Maar bovendien, hoe op dit oogenblik hier te 
lande de arbeidersverzekering als geheel moet worden 
opgebouwd, schijnt niet in de eerste plaats te moeten 
worden beheerscht door de vraag, welk onderdeel het 
minst zou kunnen wachten, maar veeleer door de vraag, 
hoe men tot een zoo bevredigend mogelijk geheel kan 
komen. Het is niet moeilijk in te zien, dat de organisatie 
geèischt door de ziekteverzekering gemakkelijker in dienst 
kan worden gesteld van de ongevallenverzekering en de 
inyaliditeits- en ouderdoinsverzekeiing dan omgekeerd. Dat 
eene behoorlijke, gedecentraliseerde regeling der ongevallen-
verzekering, door de voorgestelde regeling niet zal worden 
bereikt, kon niet op grond van hetgeen in de toelichting 
tot de vraagpunten werd beweerd door den Minister worden 
beaamd. In de Nota van 16 Mei 1911 111 gaf hij daarvoor 
zijne gronden. Indien voorts wordt gevraagd of in de 
regeling van de invaliditeits- en ouderdoinsverzekeiing zoo-
danige wijzigingen kunnen worden gebracht, dat deze 
verzekering vóór de Ziektewet kan worden behandeld en 
hare regeling dus onafhankelijk wordt van die der ziekte-
verzekering. zoo kan inderdaad niet worden ontkend, dat 
dit formeel niet zoo moeilijk zou zijn. Men kan overal, 
waar nu de Raden van Arbeid of hun voorzitter een taak 
hebben te vervullen, de opdracht geven aan daartoe aan 
te stellen ambtenaren. 

Maar dit zoude alleen dan zonder wezenlijke schade 

li Den nota is opgenomen in stuk 68. n". t van de Zitting 1910—l!»ll. 

Handelingen der Staten-Gcneraal. Bijlagen. 1911—1912. 
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kunnen, Indien men zich voornam deze verzekering niet 
in te roeren zonder dal ook de ziekteverzekering wettelijk 
is geregeld en kan worden Ingevoerd. Immera de uitvoe-
ring der invaliditeit*" on ouderdoinsverzokering zoude, al 
zou men ook een zeer hoog bedrag van administratiekosten 
willen aanvaarden, zeker overwegende bezwaren ontmoeten, 
indien men — en dit geldt bepaaldelijk VOOr de Uitvoering 
der invaliditeitsverzekering — den steun moest, missen, 
dien de medewerking der ziekenkassen moet bieden. Dat 
het overigens aan ernstige bedenking onderhevig zou zijn 
eene wet vast te .stellen, waarin voorkomen overgangs-
bepallngen als voor de 70-Jarlgen zijn opgenomen in het 
ontwerp-Invallditeltswet, indien de invoering afhankelijk 
is van de behandeling eener nadere wet, behoeft wel geen 
betoog. 

Bij het mondeling overleg werd door sommigen opgemerkt, 
dat de Minister wel verklaarde, dat het formeel niet moeilijk 
zou zijn het ontwerp Jnvaliditeitswet zoo te wijzigen, dat de 
behandeling daarvan aan die van de regeling der ziekteverzekering 
zou kunnen voorafgaan, maar daarop doet volgen, dat dit alloen 
zonder wezenlijke schade zou kunnen geschieden, indien men 
zich voornam de ouderdom.s- en invaliditeitsverzekering niet 
in te voeren voordat ook de ziekteverzekering kan worden 
ingevoerd. Deze leden leidden hieruit af, dat nog geruime 
tijd zal voorbij gaan, voordat in den nood der ouden van 
dagen kan worden voorzien en spraken daarover opnieuw hun 
leedwezen uit. Ook werd de vraag besproken, of het niet de 
voorkeur verdiende de ziekte- en invaliditeitsverzekering in 
onderling verband te regelen en de regeling voor deze ver-
zekeringen in ééne wet op te nemen. Men voerde daarvoor 
aan, dat invaliditeit niets anders is dan blijvende ziekte en 
dat zij, die ongeschikt zijn tot werken, naar de voorstellen 
der Regeering, vaak nu eens ten laste der ziekte-, dan weder 
ten laste der invaliditeitsverzekering zullen komen. Bij de ouder-
domsverzekering hangt daarentegen de werking der verzekering 
alleen af van het feit, of men den in de wet gevorderden leeftijd 
heeft bereikt. 

De Minister verklaarde nader, dat voorziening ter zake van 
ouderdom vooraf zou kunnen gaan, indien daarbij het stelsel 
van pensionneering werd aangenomen, maar dat dit niet 
mogelijk is wanneer men van oordeel is, dat de ouderdoms-
voorziening moet geschieden in het kader eener invaliditeits-
en ouderdomsverzekering. Regeling van de invaliditeits- en 
ziekteverzekering in onderling verband achtte de Minister 
niet doenlijk, omdat het voor de ziekteverzekering gewenscht 
is plaatselijke organen met een beperkt gebied in het leven 
te roepen, die het risico der verzekering dragen, en dat 
voor het dragen van het risico der invaliditeitsverzekering een 
veel grooter gebied noodig is dan voor de ziekteverzekering. 
De Minister herinnerde, dat ook in Duitschland beide verzoke-
ringen afzonderlijk zijn geregeld, en dat wel is waar de onlangs 
in Engeland aangenomen wet beide verzekeringen samenvat, 
maar dat omtrent de vraag hoe die zeer ingewikkelde regeling 
zal werken, nog geen ondervinding bestaat. 

Een der Leden verklaarde, dat hij bereid was over de 
bezwaren, die bij hem tegen de verplichte ziekteverzekering 
bestonden, heen te stappen, wegens de verbetering, die naar 
de voorstellen des Ministers in de regeling der ongovallenver-
zekering zullen worden gebracht. Voor het totstandkomen van 
deze verbeteringen zal echter wijziging der Ongevallenwet 
noodig zijn. Als nu echter de behandeling der wetsontwerpen 
betreffende de ziekte- en de invaliditeits-verzekering vooraf 
moeten gaan, zal het wel niet mogelijk zijn in de loopende 
legislatieve periode de herziening van de Ongevallenwet af te 
doen. Bovendien scheen naar de plannen des Ministers de in-
voering van ziekteverzekering niet mogelijk, zoolang niet de 
wijziging der Ongevallenwet Is tot stand gekomen en, indien 
de invoering der invaliditeits- en ouderdoinsvorzekering weder 
moest wachten op die der ziekteverzekering, zou het zeer lang 
duren, voordat eerstgenoemde verzekering in werking kon treden. 

De Minister antwoordde, dat voor invoering der invaliditeits-

verzekering formeel nog niet zoozeer noodig was de invoering 
der Ziektewet, als wel die der Etadenwet, die bestemd is de 
organen te scheppen noodig voor de werking der verschillende 
vei zekeringen. Bepaald Onmogelijk zou het dan ook niet 
zijn, invoering der Kaden wet en der lnvaliditeitswet vooral' 
te doen gaan aan die van de Ziektewet en van de wijzigingen 
der Ongevallenwet. Voorts betoogde de Minister, dat de her-
ziening der Ongevallenwet enkel dient tot aanpassing van 
nare bepalingen aan die der Ziektewet en tot het san-
brengen van verbeteringen van technischen aard en dat daarom 
voor het tot stand brengen dier herziening wel niet veel tijd 
noodig zou zijn. En eindelijk, dat, indien de behandeling der 
geheele herziening van de Ongevallenwet te veel tijd zou vor-
deren, die wijziging, welke de aansluiting aan de ziektever-
zekering mogelijk maakt, zeker van eenvoudigen aard zoude 
zijn. 

Over de wijze, waarop de Minister verband wil leggen 
tusschen de ziekteverzekering en de ongevallenverzekering 
werden uitvoerige besprekingen gehouden. 

Verschillende bedenkingen werden geopperd tegen de 
nadeelen, welke de voorgestelde regeling voor de arbeiders, 
die onder de Ongevallenwet vallen, met zich zal brengen. 
De arbeiders zullen in de eerste plaats naar de voorstellen 
des Ministers voortaan eerst van af den vijfden dag na het 
ongeval geldelijke ondersteuning voor een uit een ongeval voort-
vloeiende ziekte ontvangen. In de tweede plaats zullen zij 
over de eerste drie maanden voor het erlangen dier onder-
steunlng premie moeten betalen, terwijl thans de verzekering 
geheel ten laste van de werkgevers komt. In de derde plaats 
zal deze geldelijke ondersteuning, die thans op 70 percent van 
het loon is gesteld, slechts 50 percent gaan bedragen, tenzij 
de Raad van Arbeid het ziekengeld op een hooger bedrag dan 
het normale bepaalt. In de vierde plaats zal de tijdelijke uit-
keering, bedoeld in art. 20 der Ongevallenwet, voor arbeiders, 
die niet onder de ziekteverzekering vallen en dus met die 
verzekering niets te maken hebben, van 70 op 50 percent 
teruggebracht worden. 

De invoering van een wachttijd vond bij vele leden instem* 
ming met het oog op de hooge administratiekosten aan 
kleine ongevallen verbonden. Evenwel scheen een wachttijd 
van 5 dagen te lang. Hierop wordt bij de bespreking der arti-
kelen teruggekomen. 

Tegen de vermindering der genoemde geldelijke ondersteu-
ningen bestond vrij algemeen overwegend bezwaar. Volgens 
den Minister staat tegenover die vermindering, dat de arbeiders 
voortaan ziekengeld kunnen krijgen, waarvoor de halve premie 
door den werkgever wordt opgebracht, hetgeen de Minister 
een belangrijk offer noemt. Al moge dit laatste juist zijn, de 
bijdrage van den werkgever kan, naar men meende, niet 
rechtvaardigen, dat een deel van de kosten der ongevallen-
verzekering van de werkgevers op de arbeiders wordt overge-
bracht. Het brengen van een deel der premie van de ziekte-
verzekering ten laste der werkgevers is te beschouwen als 
een uitvloeisel van de algemeen erkende verplichting, die, 
zooals de Minister zelf zegt in § 10 der Memorie van Toe-
lichting, voor di» werkgevers ten opzichte van hunne zieke 
arbeiders bestaat. De betaling der ongevallenpremie is daaren-
togen naar de bedoeling van den wetgever aan te merken 
als een deel der bedrijfskosten en moet daarom ten laste van 
de werkgevers blijven, al wordt de uitvoering der Ongevallen-
wet voor een deel opgedragen aan organen voor de ziekte-
verzekeiïne;. 

De Minister betoogt, dat de ontlasting voor de werkgevers 
uit de overbrenging van schadeloosstellingen naar do zieken-
kas zeer gering zou zijn en dat slechts 4 pet. van de kosten 
der ongevallenverzekering ten laste van de arbeiders zouden 
komen. Dit betoog berust op eene Duitsche statistiek over de 
jaren 1880—1895. Men begreep niet, hoe de Minister, in 
plaats van gebruik te maken van de hier te lande opge-
dane ervaring, zich op deze statistiek kon beroepen. Zij is 
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verouderd en betreft eene wettelijke regeling, welke van do 
onze afwijkt. Berekend was, dut, indien de cijfers der Neder* 
landsche ongevallenstatistiek van den laatsicii tijd als grond* 
slag worden gebezigd, de ontlasting van do werkgever! en 
het voor rekening dor arbeiden komende aandeel in de kosten 
der ongevallenverzekering ree] booger blijken te zijn. 'Men 
verzocht, dat de Minister alsnog eene berekening op dezen 
grondslag zon overleggen. Al mocht overigen* juist zijn, dat 
de arbeiders slechts een gering aantal percenten van de ge-
noomde kosten zouden betalen, biermede la in elk geval niet 
weggenomen het bezwaar, dat naar do plannen des Ministers 
de overgroote meerderheid der onder de Ongevallenwet vallende 
arbeiders voortaan de volgens de Ziektewet verschuldigde 
premie zullen hebben te betalen gedurende de eerste drie 
maanden na een ongeva! en dat de hun deswege toekomende 
schadeloosstelling van 70 op 50 pet. van het loon wordt terug-
gebracht. 

Vrij algemeen achtte men het verkeerd de voordeden, 
welke bij de Ongevallenwet aan do arbeiders z\jn toegekend, 
te gaan verminderen. Die vermindering zou de Ziektewet 
hoogst impopulair maken en te bedenkelijker zijn, omdat de 
redeneering, welke de Minister thans gebruikt ten einde aan 
de arbeiders een deel van de kosten van de ongevallenver-
zekering op te leggen, ook zou kunnen worden gebezigd ten 
einde bij invoering van de ouderdom* en invaliditeitsverzekering 
de geheele premie der ziekteverzekering ten laste van de 
arbeiders te brengen. Het zou immers niet moeilijk zijn uit 
te cijferen, dat de arbeiders op die wijze minder zouden ver-
liezen dan zij zouden winnen door het brengen van een deel 
dor premie voor de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering ten 
laste van de werkgevers. In verband met deze bezwaren gaf 
men in overweging het minimum van het ziekengeld op 70 
percent van het loon te bepalen. Door sommigen werd aan-
bevolen alle uitgaven van de ziekenkassen voor ziekten, veroor-
zaakt door ongevallen in verzekeringsplichtige bedrijven, aan 
die kassen door de Rijksverzekeringsbank te doen restitueeren. 

Tegen de voorgestelde regeling van het verband tusschen de 
ongevallen- en ziekteverzekeringen werden nog verschillende 
andere bezwaren geopperd. 

Opgemerkt werd. dat de regeling allerminst eenvoudig is. 
Men zal te doen hebben met arbeiders 1°. die en onder de 
Ongevallenwet en onder de verplichte ziekteverzekering vallen ; 
2°. die wel onder de Ongevallenwet, maar niet onder de 
verplichte ziekteverzekering vallen; 8". die niet onder de 
Ongevallenwet, maar wel onder de verplichte ziekteverzekering 
vallen; 4". die onder de Ongevallenwet vallen en ingevolge 
de Ziektewet onder de vrijwillig verzekerden zijn opgenomen. 
Voorts zal ten gevolge van het feit, dat de Rijksverzekeringsbank 
zal moeten blijven zorgen voor de geneeskundige behandeling 
der door een ongeval in een verzekeringsplichtig bedrijf ge-
troffenen, ieder, die ten gevolge van een zoodanig ongeval ziek 
wordt, onder de werking van de twee verzekeringswetten 
vallen. De administratie der Ongevallenwet zal dus niet of 
weinig worden ontlast. Van ieder ongeval zal evenals tot 
dusver aangifte gedaan moeten worden. Ten aanzien van de 
vraag of eene uitkeering moet verleend worden door de 
ziekenkas of door de bank. kan verschil van meening ontstaan, en 
de beslissing van die geschillen zal nieuwen omslag met zich 
brengen. De bank zal ook hebben na te gaan, of losse arbeiders, 
die niet onder de verplichte ziekteverzekering vallen, vrijwillig 
tegen ziekte verzekerd zijn, ten einde te weten, of de tijdelijke 
uitkeering, die zij van de bank verkrijgen, vermeerderd met 
•20 percent, voor rekening van den werkgever is te brengen. 
Op de zieken, die onder de beide verzekeringswetten vallen, 
zal toezicht gehouden moeten worden en vanwege de bank 
èn vanwege de ziekenkas en het gevaat is niet gering, dat 
ten aanzien van de geneeskundige behandeling moeilijkheden 
tusschen beide administraties ontstaan. 

De Minister wenscht, ter tegemoetkoming aan cle bezwaren 
van uitvoering, de voorzitters der Raden van Arbeid te maken 
tot agenten der bank. Blijkens de toelichting dei door de 

Commissie aan de Kamer onderworpen vraagpunten, werden 
hiertegen echter ernstige bedenkingen geopperd. (1) 

Sommigen merkten verder op, dat, indien de zorg vooi een 
deel der geldelijke tiitkeeringen niet naar de ziekenkassen 
wordt overgebracht, decentralisatie van de ongevallenverzekering 
door overdracht van thans aan de bank opgedragen bemoeiingen 
aan de agenten alleszins mogelijk blijft. Ook bier bleek, naar 
'men meende, welke nadeelige gevolgen liet heeft, dat de Minister 
zijn geheele werkplan afhankelijk heeft gemaakt van de organi-
satie det ziekenkassen. Men wenschte, dat de Minister, hierop 
terugkomende, alsnog zijne voorstellen tot herziening der Onge-
vallenwet zoo zou wijzigen, dat het aanbrengen van de zoo ge-
wensebte decentralisatie der ongevallenverzekering niet behoeft 
te wachten op het tot stand komen der ziekteverzekering. 

Vervolgens werd aangevoerd, dat, terwijl bij de bepaling 
der premie voor de ongevallenverzekering rekening gehouden 
wordt met het risico van elk bedrijf, dit bij de premie voor 
de ziekteverzekering niet behoeft te geschieden (art. 47 ontwcrp-
Ziektewet). De overbrenging van geldelijke uitkeeringen naar 
de Ziektewet zal daarom nadeelig kunnen zijn voor werkgevers 
in bedrijven, welke weinig gevaar opleveren. 

De Minister is een warm voorstander van de risico-overdracht 
en heeft betoogd, dat van dit instituut eene opvoedende kracht 
voor de werkgevers uitgaat. Nu blijft naar de voorgestelde 
regeling do bank belast met de geneeskundige behandeling, 
maar de geldelijke uitkeeringen zullen naar de voorstellen 
des Ministers bijna geheel buiten de Ongevallenwet vallen. 
Ongevallen, die niet doodelijk zijn. maar eene ziekte veroor-
zaken, welke langer dan drie maanden duurt, komen weinig 
voor. Daarom zou, naar men meende, het voor de werkgevers 
aan risico-overdracht verbonden belang bij aanneming der 
voorgestelde regeling in hooge mate verminderen. 

Voorts werd opgemerkt, dat de voorgestelde regeling op de 
vrijwillige ziekteverzekering een nadeeligen invloed zal hebben. 
Een onder de Ongevallenwet, doch niet onder de verplichte 
ziekteverzekering vallende arbeider zal niet licht tot vrijwillige 
verzekering overgaan, waar de uitkeering, die hij bij een uit 
ongeval voortkomende ziekte ontvangt, daardoor van 70 op 
50 percent van het loon wordt teruggebracht en eerst met 
den vijfden dag na het ongeval uitbetaald wordt, terwijl hij 
bovendien premie zal hebben te betalen. De Minister betoogt, 
dat van den werkgever een „drang" op de losse arbeiders mag 
verwacht worden om zich vrijwillig bij de ziekenkas te ver-
zekeren. Of het uitoefenen van dien drang voor den werkgever 
voordeelig zou zijn, schijnt blijkens de opmerkingen van inr. 
G. W. J. BKLINS in b< Economist van Juli 1911 betwistbaar. Men 
verzocht daarom den Minister zijn betoog niet cijfers te staven. 

Sommige leden wezen op de gevolgen, welke de voorgestelde 
regeling zou hebben ten aanzien van de vrijwillige verzekering 
tegen ongevallen op het gebied van den land* en tuinbouw. Er 
heeft zich ten deze een krachtig particulier initiatief ontwikkeld 
en het had, naar men meende, op den weg des Ministers gelegen 
die beweging te steunen door spoedige totstandkoming van 
eene Ongevallenwet voor de landbouwbedrijven te bevorderen. 
Worden de geldelijke uitkeeringen op de voorgestelde wijze 
onder de Ziektewet gebracht, dan zal dit particulier initiatief 
vernietigd worden. 

(1) In die toelichting werd liet volgende aangevoerd: 
Als agenten zullen deze ambtenaren Ide voorzitters der rieken* 

kassen) verplaatst, geschorst en ontslagen moeten kunnen worden 
door het bestuur der bank. maar dan kunnen zij niet de zelfstandigheid 
bezitten, welke vereiseht wordt in den voorzitter van het bestuur 
eener ziekenkas. Bovendien zijn voor uitoefening van eene onder-
geschikte ambtenaarsbetrekking andere eigenschappen noodig dan 
voor den zelfstandigen leider van eene verzekeringsinstelling. Wie 
voor liet eene geschikt is, is allicht ongeschikt voor het andere. Het 
is de vraag, of er onder de fungeerende agenten der bank velen zijn, 
die de noodige geschiktheid bezitten om aan het hoofd eener deken-
kas te staan. De Regeering zou dus liet overgroote deel dezer atnhte* 
naren op wachtgeld moeten stellen. Benoemde zij hen tot voorzitters 
van de besturen der ziekenkassen, dan zouden wellicht aan het hoofd 
dier instellingen personen komen te staan, die voor die taak niet 
berekend zijn. 
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Naar aanleiding v.ni deze beschouwingen merkte de 
Miiiistn' op, dat in de voorgestelde herziening der Onge-
vallenwei naast verschillende wijzigingen, die ten doel 
tiebben om de ongevallenverzekering te zuiveren van gebre« 
ken, zijn opgenomen de bepalingen, noodig In verband met 
de Invoering der ziekteverzekering. Maar ten onrechte zou 
men meenen, dat deze tweede reeks niet evenzeer ten 
doel beef! in de ongevallenverzekering verbetering te bren-
gen. Hij den opzei der ongevallenverzekering beef! de 
wetgever door het ontbrekon eener ziekteverzekering zich 
gen i/.aaki gezien bepalingen te maken, die uit het oog-
punt der ongevallenverzekering zelve allerminst aanbeveling 
verdienden, doch werden opgenomen, omdat er geone 
Ziekteverzekering was. De .Minister had bij de invoering 
der ziekteverzekering zoodanige bepalingen willen opnemen 
in de Ongevallenwet, als naar zijne meening bij het tot 
stand komen der Ongevallenwet juist zouden zijn geweest, 
indien toen eene ziekteverzekering, als door hem <>nt-
worpen, bad bestaan. 

Dat hierdoor ontstemming kon worden gewekt, had 
de Minister zich niet ontveinsd, maar hij heeft gemeend, 
dat dit niet een voldoende roden was om het voorstel 
achterwege te laten. Te minder, omdat deze wijziging der 
ongevallenverzekering gepaard zoude gaan met de invoering 
der ziekteverzekering, waarbij den werkgever de helft 
der kosten zoude worden opgelegd. Dat de invoering der 
invaliditeitsverzekering op dezelfde gronden aanleiding 
ZOU zijn om de bijdrage der werkgevers voor de ziekte-
verzekerlng te verminderen of niet te doen heffen, is naar 
de meening des Ministers niet juist, vooreerst omdat 
oorspronkelijk de uitbreiding der ongevallenverzekering 
over den eersten tijd is opgevat als een noodmaatregel en 
voorts omdat de regeling der invaliditeitsverzekering door 
den Minister is ontworpen in verband met de overige 
ontwerpen van arbeidersverzekering. 

De Minister verklaarde velschillende plaatsen te kunnen 
aanhalen, ten bewijze, dat, èn door de Kamer èn door de 
Regeering, bij het maken der Ongevallenwet het geval is 
ondersteld, dat lasten, welke volgens de Ongevallenwet op 
de werkgevers drukten, naar de ziekteverzekering zouden 
worden overgebracht. Hij herinnerde niet name aan de 
toelichting tot- en de behandeling van liet amendement* 
DHUCKKU c.s.. op artikel 21 (thans artikel 20) (Bijl. 1898/9. 
1(>, 16, IV), en aan de Nota van de Regeering naar aan-
leiding van de ingediende amendementen (Bijl. 1898/9. 
1(>, 28, biz. 28). Zie ook de beraadslagingen van de Tweede 
Kamer in de vergaderingen van 10 en 14 November 1899. 

Wat de punten betreft, waarop bij ongeval van achter-
uitgang sprake kan zijn. teekende <le Minister het vol-
gende aan. 

Vooreerst de carenztijd en het bedrag der uitkeering. 
Of de carenztijd langer en het bedrag der uitkeering lager 
zal zijn, dan thans in de Ongevallenwet is bepaald, hangt 
af van bet oordeel van den Raad van Arbeid over de meest 
wenschelijke regeling der ziekteverzekering in zijn district. 

Men zou nu natuurlijk kunnen bepalen, dat de onge-
vallenpatienten zouden behouden wat zij thans hebben, 
nl. 70 pet., van den eersten dag na bet ongeval af. terwijl 
de overige zieken aan een bedrag van 50 pet. en een 
carenztijd van 4 dagen waren gebonden (n.1. ingeval de 
Raad van Arbeid geen afwijkende bepalingen heeft vast-
gesteld). Maar de Minisier geloofde, dat eene dergelijke 
ongelijke behandeling van gevallen, waarin de ratio van 
die ongelijke behandeling door de betrokkenen niet zal 
worden gevoeld, bedenkelijk Is. Keent de Raad, dat 60 pet 
te weinig en de wachttijd overbodig of te lang is. dan 
heeft hij het ieder oogenblik in de hand, om daarin ver-
andcring te brengen. Maar die verandering moet dan gelden 
voor alle verzekerden binnen het district, onverschillig 
of de ongeschiktheid tot werken gevolg is van een ongeval 
dan wel van gewone ziekte. 

Wat de regeling van het ontwerp betreffende de eerste 
drie maanden van arbeidsongeschiktheid betreft, de be-
weegreden hiertoe was niet om in geval van ongeschiktheid 
door ongeval de werkgevers vuur de helft te ontlasten, 
terwijl dit dan werd bereikt door die kosten, voor zooveel 
de onder de ziekteverzekering vallende personen aangaat, 
te brengen ten laste dier verzekering, maar wél om de 
ongevallen gedurende den eersten tijd te brengen ten 
laste van een lichaam, dat beter dan het bankbestuur 
zou kunnen toezien, dat niet wordt uitbetaald, indien 
daartoe volgens de wet geen termen zijn. Wil men «leze 
richting niet uit, dan zoude men de ongevallenverzekering 
laten in den toestand, waarin zij verkeert en, naar veler 
meening, niet bevredigend werkt. Aan de Raden van 
Arbeid de uitkeering opdragen voor rekening van de 
Rijks verzekeringsbank, zou bezwaar opleveren, omdat ook 
voor deze colleges een prikkel noodig is om niet uit te 
keeren, wanneer hiervoor geen voldoende grond is. Ove-
rigens merkte de Minister op, dat de kosten over de 
eerste drie maanden van ziekten, door bedrijfsongevallen 
veroorzaakt, door toepassing van art. 47 (2) der Ziektewet, 
in verband met art. 52 (2) dier wet, althans voor een 
zeer groot deel, ten laste der betrokken werkgevers 
kunnen worden gebracht, terwijl de geneeskundige be-
handeling ten laste der Rijksverzekeringsbank, tl. i. van 
de werkgevers, blijft. 

In dit verband zou volgens de nota der Commissie 
ten onrechte door den Minister zijn beweerd, dat de 
ontlasting voor de werkgevers gering zou zijn. In dezen 
zou een beroep op de Duitsche statistiek geen waarde 
hebben. 

Hieronder volgt een berekening, gebaseerd op de cijfers 
der Rijksverzekeringsbank. 

Blijkens de flnancieele uitkomsten der ongevallenver-
zekering over het jaar 1909 bedroegen de geldelijke 
schadeloosstellingen gedurende de eerste 3 maanden na 
het ongeval f 927 00<). 

Dit bedrag zou, ware de ziekteverzekering vóór 1909 
ingevoerd, niet zijn uitgekeerd aan de verzekerden. In 
de eerste plaats zou het zijn verminderd met f 200 000 
ten gevolge van den carenztijd, welke bij de ziektever-
zekering is voorgeschreven, terwijl van het restant slechts 
6/7 zou zijn uitgekeerd, omdat ingevolge de Ziektewet de 
uitkeering 50 pet. van het dagloon bedraagt tegen 70 pet. 
ingevolge de Ongevallenwet. 

De verzekerden zouden derhalve hebben ontvangen 
(f 927 000 — f 200 000) X '7T = ± f 519 000, in 
welk bedrag de werklieden de helft zouden hebben bijge-
dragen, d. i. + f 259 500. 

De netto-lasten der ongevallenverzekering over 1909 
bedroegen f 4 705 000 

welke lasten verminderen: 
bij een carenztijd van 4 dagen met . . 200 000 

f .( 505 000 
en bij 50 in plaats van 70 pet. schade-

loosstelling gedurende de eerste 3 niaan-
den met 208 000 

f 4297 IKK. 

Het boven berekende bedrag van f 259 500. dat de 
werklieden zouden hebben betaald, zou derhalve ongeveer 
6 pet. hebben bedragen van de netto-lasten (f 4 297 000) 
en ongeveer 5 pet. van de bruto-lasten. 

De netto-lasten der ongevallenverzekering, welke 
f 4 705 000 hebben bedragen, zouden f 927 000, dus 
ongeveer 20 pet. lager zijn geweest. Het bedrag, waarvan 
de werkgevers zouden zijn ontlast, moet echter verminderd 
worden met de helft van f 519 000, d. i. f 259 500. 
hetwelk door hen aan de ziekenkas betaald zou zijn en. 
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waren <i«' kleine ongevallen ten laste der bank gebleven, j 
niet aan <ie ziekenkas /.on hebben behoeven ie worden i 
betaald. Benvoudigbeldshalve worden administratiekosten j 
ongevallen* /onwel als ziekteverzekering verwaarloosd. 

Ten aanzien van den invloed, welken liet overbrengen 
van de geldeiyke uitkeering ever de eerate 3 maanden 
naar de ziekenkas op de premie door de werk l ieden op 
te brengen, zou nebben gehad, deelde de .Minister hot 
volgende mede. • 

Het aantal type-werklieden (werkman van 800 arbeid* 
dagen per jaar), onder de Ongevallenwet vallende, be-
droeg volgens de ongevallenstatistiek 1906 (bladz. 60) 
rond 5 5 8 0 0 0 personen. In 1909 is het aantal ongetwijfeld j 
grooter geweest, doch aangenomen wordt hetzelfde getal, 
waardoor de uitkomst minder gunstig wordt. Bedoelde j 
werklieden zouden gezamenlijk f 259 500 meer wegens | 
premie voor ziekengeld aan de ziekenkas nebben betaald, 
dan het geval zou zijn geweest, indien de kleine onge-
vallen ten laste der bank waren gebleven. Dat bedrag, j 
vermeerderd niet, stelle 15 pet. voor administratiekosten, i 
vormt een bedrag van ongeveer f 8 0 0 0 0 0 of gemiddeld 
per hoofd + 54 cent per jaar of wel één cent per 
week per type-werkman. 

Indien het ziekengeld over de eerste 8 maanden 70 en 
niet 50 pet. had bedragen en geen carenztijd in de Ziektewet 
ware voorgeschreven, zou het overbrengen der kleine 
ongevallen de ziekenkassen hebben belast met f 927 000 
in plaats van met f 519 000. De werklieden zouden dan 
(in plaats van f 259 600) hebben betaald f 468 500, 
waarbij wederom te voegen 15 pet. administrat iekosten, 
te zamen + f 533 000, d. i. gemiddeld per hoofd + 96 j 
cent per jaar of twee cent per week. 

Het bedrag, dat de arbeiders aan de ziekenkas meer j 
zouden hebben betaald, zou echter geringer dan 54 (96) 
cent per jaar zijn geweest, in de eerste plaats omdat het 
aantal werklieden grooter is dan het aantal type-werklieden, 
en in de tweede plaats, omdat alle arbeiders, die onder 
de ziekteverzekering vallen, ook zij, die niet onder de 
Ongevallenwet vallen, bijgedragen zouden hebben. 

Bij de voorgaande berekeningen is aangenomen, dat | 
alle losge arbeiders, die tegen ongevallen verzekerd zijn. i 
ook tegen ziekte waren verzekerd. Dit zou vermoedelijk | 
het geval niet zijn geweest en de ui tkomsten zouden dan 
voor de werkgevers nadeeliger- voor de arbeiders voor- ] 
deeliger zijn geweest dan hierboven voorgesteld. De gelde-
lijke uitkeering over de eerste 8 maanden aan de losse 
arbeiders zou dan immers voor het geheel ten laste van 
de werkgevers zijn gekomen (artt. 20 en 20bis ontwerp 
herziening Ongevallenwet) en het bedrag, dat de arbeiders 
meer moesten betalen aan de ziekenkas, zou geringer 
zijn geweest. 

Verder is aangenomen, dat wegens kleine ongevallen 
evenveel zou zijn uitgekeerd, terwijl er reden is om te 
verwachten, dat het toezicht door de decentralisatie beter 
zal worden, simulatie en aggravatie met meer gevolg ! 
zullen worden tegengegaan, zoodat minder zal worden 
uitgekeerd. 

Had men de cijfers van het jaar 1910 tot grondslag 
der bovenstaande berekeningen genomen, dan zouden vol-
gens mededeeling van den wiskundigen adviseur der bank 
nagenoeg dezelfde uitkomsten verkregen zijn 

Behalve bovengenoemde bezwaren, die meer betreffen 
de bepalingen der voorgestelde wijzigingen in de Onge- j 
vallenwet dan het ontwerp-Ziektewot. werden van de zijde 
der Commisie bezwaren geopperd tegen het ontworpen 
verband tusschen ongevallen- en ziekteverzekering. 

Vooreerst gebrek aan eenvoud. Vier gevallen werden 
opgenoemd, waarin een arbeider in verschillende verhou- I 
ding tot beide verzekeringen kan verkeeren. Hiertegenover 
merkte de Minister op, dat het voor de hand ligt. dat niet 
beide verzekeringen op dezelfde wijze kunnen zijn gere 

6.] Tweede Kamer, s; 
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geld. Dat een persoon die gedurende een uur handlangers-
diensten verricht bij een bouwwerk en in dal uur een 
ongeval krijgt verzekerd is en uitkeering krijgt is even 
redeli jk, als bet onredeli jk zou z i jn , dat wanneer t i jdens 
dat uur een ongesteldheid bij hem werd geconstateerd, 
hij uit hoofde van die arbeidsprestatie zes maanden zieken* 
geld zou kunnen t rekken ui t eenige ziekenkas, l iet we/en 
van beide verzekeringen loopt zoodanig ui teen, dat een 
poging om ze te assimileeren moet ultloopen op eene 
verkeerde regeling va;; een van. beide of van beide. 

Dan werd betoogd, dat de administratie der Bank niet 
yal worden ontlast , omdat toch aangifte van het ongeval 
zal moeten plaats hebben, beslist zal moeten worden over 
de uitkeering, nagegaan zal moeten worden of de getroffene 
al of niet tegen ziekte verzekerd Is, toezicht zal moeten 
wolden gehouden op de getroffenen. Men erkent, dat de 
voorgestelde regeling opgezet is om deze bezwaren te 
ondervangen. Ontkend wordt niet. dat dit gelukt is, door 
den voorzitter van den Raad mede een taak in het belang 
der Kijksverzekeringsbank op te dragen. Men meent echter 
dat de vereeniging van het voorzitterschap van den Raad 
van Arbeid en het agentschap der Bank moet afstuiten 
op bezwaren, uiteengezet in de toelichting der vraagpunten. 
De Minister meende hiertegenover te mogen verwijzen 
naar de weerlegging dier bezwaren in zijne Nota van 
18 Mei 1911 (1) en hier te mogen volstaan met als zijne 
overtuiging uit te spreken, dat de door hem voorgestelde 
regeling in het belang is van een goed functionneeren 
der beide verzekeringen. 

Blijkens de Nota der Commissie wenschten sommigen 
dat de zorg voor een deel der uitkeeringen niet naar de 
ziekenkassen wordt overgebracht, maar decentralisatie 
plaats hebbe door overdracht van thans aan de bank 
opgedragen bemoeiingen aan de agenten der bank. De 
Minister achtte dit niet mogelijk, dan met eene enorme 
verhooging der administratiekosten, aangezien de agent, 
staande buiten verband met de ziekenkassen, zijn taak 
alleen zoude kunnen vervullen bijgestaan door goed be-
zoldigd personeel. Wil men decentralisatie, dan moet ter 
plaatse een orgaan zijn, dat over voldoende krachten 
beschikt. Dat is zonder hooge kosten alleen te bereiken 
door dat orgaan voor meer dan één verzekering te doen 
werken. De Minister zoude dan ook zoodanige wijziging 
der Ongevallenwet niet achten in het belang der onge-
vallenverzekering, evenmin als van dat der arbeiders-
verzekering in het algemeen. 

Aangevoerd werd verder, dat de overbrenging der eerste 

(1) In de Nota werd het volgende betoogd: 
Het derde bezwaar geldt het optreden run den voonüter van den 

Raad ran Arbeid als agent der Rijlcmerzekeringabank, 
Men achtte, dat hu wegens zijn verhouding tot de Rijksverzekeiïngs-

bank de noodige zelfstandigheid zou missen. 
Dit bezwaar rust op een misverstand. De voorzitter van den Raad 

van arbeid wordt door de Regeering benoemd, geschorst en ontslagen. 
Hjj 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 dei-
zaak geheel onafhankelijk van het bestuur der bank. Als zoodanig 
zal hij zelfstandig moeten doen hetgeen «Ie wet hem in zake onge-
vallen- en Invaliditeitsverzekering opdraag) en overigens in het vol-
voeren van bepaalde opdrachten onder de bevelen van liet 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 ondorgoschikl is aan het. bestuur der bank. 
in de andere als voorzitter van den Raad van Arbeid zelfstandig 
leider, is een vereeniging van ipialiteiten als in menige andere be-
betrekking voorkomt. Ondergeteekende kan niet toegeven, dat wie 
voor de uitvoering van zekere taak ondergeschikt ia 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 
kunnen worden benoemd komt eerst aan de orde. wanneer tot instelling 
der Raden zal zijn besloten. Dat alsdan de keuze met groote zorg zal 
moeten worden voorbereid en dat de eischen niet te licht moeten 
worden gesteld, is de overtuiging van den ondergeteekende. 

H a n d e l i n g e n der S ta t en -Geueraa l . Bi j lagen . 1911—1912. 
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drie inaanden naar de ziekenkassen schade zal brengen 
aan die werkgevers, die «reinig ongevallen nebben. Daar 
latende, of in dezen wel ooit van werkelijke achade sprake 
zou kunnen zijn. Ingeval met 11*-1 speciale zlekte-risico 
der afzonderlijke ondernemingen bfj bei bepalen van de 
premie geen rekening mocht worden gehouden (In elk 
geval toch wordt de betaling van de halve premie voor 
kleine ongevallen van den werkgever afgenomen) verwees 
de Minister naar hetgeen door hein reeds werd gezegd 
over de artikelen 47 (2) en BS (8) van bet ontwerp» 
Ziektewet. Ook vestigde hij de aandacht op art. 49 van 
dat ontwerp, hctweik in staat stelt niet liet bijzonder 
risico van bepaalde ondernemingen rekening te houden. 

Dat de meergenoemde overbrenging schadelijk zoude 
zijn voor de risico-overdracht, i.s meermalen beweerd. De 
Minister meende, dat de bewering geen voldoenden grond 
heeft. Zeker, ongevallen niet, meer dan drie inaanden 
invaliditeit komen betrekkelijk niet veel voor. Maar de 
doodelüke en andere zware ongevallen, hoewel veel geringer 
in aantal, kosten het meeste geld. Hij de risico-overdracht 
nu is het in hoofdzaak te doen om een lagere premie te 
betalen dan aan de bank is verschuldigd. De premie, welke 
de risico-maatschappij vordert, houdt verband met de ver-
moedelijke kosten der verzekering van de betrokken onder-
neming. Geeft de werkgever zich moeite en ziet hij niet 
op tegen uitgaven, om het gevaar voor ongevallen te 
verminderen, dan zal dit vermoedelijk evenveel invloed 
hebben op de ko.sten door de zware, als op die door de 
minder ernstige ongevallen veroorzaakt. Waar nu de zware 
ongevallen totaal meer ko.sten dan de lichtere ongevallen, 
en waar de risico-maatschappij in de eerste plaats let op 
het door haar aan de bank te betalen bedrag, is het niet 
in te zien waarom de wijziging de risico-overdracht zou 
schaden. Houdt men verder in het oog het bepaalde in de 
artt. 47, 49 en 52 van het ontwerp-Zioktevvet. dan zag 
de Minister geen enkele reden om aan te nemen, dat het 
belang der werkgevers om ongevallen te voorkomen, 
wezenlijk zon verminderen. 

De Minister vestigde er verder de aandacht op. dat de 
geneeskundige behandeling ook over de eerste maanden 
ten laste der bank blijft en dat deze bij kleine ongevallen 
meermalen meer dan de helft van de kosten van hef 
ongeval zal bedragen. 

Nog werd in de Nota der Commissie opgemerkt, dat de 
voorgestelde regeling ongunstig zal werken op de vrijwillige 
ziekteverzekering, omdat bij die regeling noch de arbeider 
noch de werkgever een prikkel zal hebben om in de richting 
der vrijwillige verzekering te handelen. De Minister meende, 
dat het noemen van den arbeider in dit verband op een 
misverstand moest berusten. Immers het is zooals op eene 
vroegere plaats in de Nota der Commissie zelve ia gezegd. 
De arbeider, die niet tegen ziekte, doch wèl tegen ongevallen 
verzekerd is. krijgt ingevolge het voorgestelde artikel 20 
der Ongevallenwet niet meer dan 50 pet. nok al zou de 
Raad van Arbeid de uitkeering overigens op 70 pet. hebben 
gesteld. Ook geldt voor hem in elk geval de carenztijd 
van 4 dagen, ook indien voor de verzekerden een kortere 
carenztijd is vastgesteld. De zaak werkt dus juist omge- i 
keerd als werd voorgesteld. En wat den werkgever betreft, 
al zoude de berekening van mr. Baunra juist zijn. de | 
gTOOte meerderheid der werkgevers zon het ongetwijfeld > 
onaangenaam vinden de kans te loopen aansprakelijk te | 
worden gesteld voor de kosten, die bij ongeval op hem j 
verhaald zullen worden, indien de arbeider niet tegen j 
ziekte verzekerd is. Maar die berekeningen kunnen in haar 
algemeenheid niet als ter zake worden beschouwd. In de 
vijf genoemde bedrijven is er geen enkel, waar overwegend 
losse arbeiders zijn. Dat bij de confectiebedrijven het onge- i 
vallengevaar gering is en het risico der eerste maanden l 
wegvalt bij de ziektepremie, ligt voor de hand, maar daar 
raat het ook niet om de losse arbeiders. 

Ten opzichte van de werking der voorgedragen regeling 
op de ongevallenverzekering voor land- en tuinbouw wordt 
evenals te voren bij de risico-overdracht weder de vrees 
uitgesproken, dat deze door die regeling zal worden ver 
nieiigd. De Minister kon ook hier niet anders verklaren 
dan dat hij niet inziet, dat dit het geval zou zijn. Hij 
merkte op, dat tot nog toe steeds werd beweerd, dat het 
gevaar voor een behoorlijke regeling der ongevallenver-
Zekering schuilde in de kleine ongevallen en begreep niet 
op welke gronden nu op eens de zaak precies andersom 
zou staan. 

Hij hel mondeling overleg werden van de zijde der Commissie 
de in hare Nota ontwikkelde bezwaren nader uiteengezet. Vooral 
werd 's Ministers aandacht opnieuw gevestigd op het bezwaar, 
dat de bij de Ongevallenwet aan de arbeiders, die door een 
ongeval getroffen worden, gewaarborgde voordeelen door de 
voorgestelde regeling aanmerkelijk zouden worden ingekort. 
Waai de ongevallenproniie naar de bedoeling der Ongevallen-
wet is te beschouwen als een deel van de bedrijfskosten, 
behoort, naar men aanvoerde, vermeden te worden, dat een 
deel dier premie bij de regeling der ziekteverzekering worde 
gebracht ten laste van de arbeiders. Nu gaf men toe, dat 
door toepassing van de artikelen 47 juncto 52 van het 
ontwerp-Ziektewet de premie althans1 voor een belangrijk 
deel ten laste van de werkgevers gebracht kan worden, maar 
men merkte op, dat art. 47 aan de Raden van Arbeid slechts 
eene bevoegdheid geeft en de Raden niet verplicht de premie van 
de werkgevers naar gelang van het ziektegevaar te verhoogen. 
Dat de Raden van die bevoegdheid gebruik zouden maken, 
achtte men allerminst zeker en daarom verlangde men, dat 
door wijziging van het artikel de bevoegdheid der Raden in 
eene verplichting zou worden omgezet. In de tweede plaats 
drong men, ook met het oog op de populariteit der voorgestelde 
regeling, er nader op aan, dat geene vermindering zou worden 
gebracht in de schadeloosstellingen, welke de arbeiders thans 
ingevolge de Ongevallenwet ontvangen. Ook vond het denkbeeld 
de locale organen op te dragen de uit de Ongevallenwet voort* 
vloeiende uitkeeringen gedurende de drie eerste maanden te doen 
op rekening van de Rijksverzekeringsbank, bij sommigen steun. 

De Minister vond in de gemaakte opmerkingen aanleiding 
nader de bedoeling der voorgestelde regeling uiteen te zetten. 

Hij stelde op den voorgrond, dat de onbevredigende werking 
der Ongevallenwet vooral het gevolg was van de opneming 
der kleine ongevallen in de verzekering. De kwade gevolgen, 
waartoe die opneming had geleid, hadden de wet niet enkel 
in de kringen der werkgevers, maar ook bij tal van werklieden 
impopulair gemaakt en tegenkanting tegen invoering van wet-
telijke verzekering op sociaal gebied in de hand gewerkt. Over-
brenging van de verzekering gedurende de eerste drie inaanden 
na het ongeval naar de ziekteverzekering zal de controle niet 
zich brengen van locale organen, die beter dan de bank in 
staat zullen zijn ongerechtvaardigde iiitkeeringcn te voorkomen. 
Aan die organen op te dragen voor rekening van de Rijks-
verzekeringsbank de uit de Ongevallenwet voortvloeiende uit-
keeringen te doen zou echter niet wenschelijk zijn, omdat dan 
die lichamen den noodigen prikkel zouden missen om te 
zorgen, dat niet meer wordt uitgekeerd dan ingevolge de wet 
verschuldigd is. Ook rekende de Minister het zeer nuttig, dat 
de geneeskundige behandeling der door een ongeval getroffenen 
tot de zorg van de bank blijft behooren. Ten einde spoedige 
genezing van de getroffenen te bevorderen is het dikwijls 
gewenscht, dat van den aanvang af de geneeskundige be-
handeling daarop gericht zij en het is dus in het belang der 
bank daarvoor te zorgen. Ook al ware de geneeskundige be-
handeling opgenomen in de taak der ztekenkaabesturen, dan 
zou het tóch wenschelijk zijn. de behandeling van ongevals-
patienten te doen plaats hebben voor rekening van de bank, 
aangezien, waar deze beschikt over een geneeskundigen dienst, 
die kan beoordeelen wat tot spoedige genezing van door onge-
vallen getroffenen noodig is te achten, het ook goed is, dat 
van den aanvang af de middelen daarvoor beschikbaar worden 
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gesteld <'ii niet eerst gedurende maanden de getroffene onder eeue 
behandeling is, waaraan minder booge elacben worden geateld. 

\iinrts betoogde de Minister in aansluiting aan zijne Nota. 
dat reeds bij de behandeling der Ongevallenwet bel denkbeeld 
bestond, dat, ecu doel der lasten van de verzekering later naar 
de ziekteverzekering /on worden gebracht Hij gaf echter toe, 
dat niet bleek, dat men destijds de gedachte had, dat bet bedrag 
der schadeloosstelling bij de overbrenging zou worden vermln* 
derd en, nu ïicin gebleken was dat tegen zoodanige verminde-
ring bij de Commissie vrij algemeen bezwaar bestond, ver-
klaarde hij zich bereid in dil opzicht zijn voorstel te wijzigen. 

Hij stelde nader voor bet bedrag der uitkeering voor door 
een ongeval getroffenen te bepalen op 70 percent van bet 
gemiddelde loon en 20 van die Ti) percent door de bank 
aan de organen der ziekteverzekering te doen restitueeren, 
voor zooveel de uitkeeringen betreft, welke verleend worden 
wegens ongeschiktheid ten gevolge van het ongeval (zie art. 85, 
laatste lid, van het ontwerp-Ziekteweti. Waar voorts aan den 
Raad de bevoegdheid is gegeven, het ziekengeld op een hoogcr 
bedrag dan 70 percent te stellen, zou ook dan in de bedoelde 
gevallen de bank '20 percent van het dagloon hebben te betalen. 
De regeling betreffende de :>(> percent, die ten laste van de 
bank zouden komen, zal in de Ongevallenwet zijn op te nemen. 

De Raden in art. 47 te verplichten de promien te verhoogen 
in verband met het. grootere gevaar voor ziekte zou naar de 
meening van den Minister niets beteekenen. zoolang die ver-
hooging afhankelijk blijft gesteld van het bestaan van statis-
tische gegevens omtrent dat gevaar. De Minister was van oordeel 
dat de Raden ondervinding omtrent het verschil van gevaar 
voor ziekten in hun gebied moeten opdoen, omdat die ervaring 
noodig is voor het nemen van juiste beslissingen omtrent de 
verhooging der premies. 

Hiermede kwam de Minister in tegenspraak met het gevoelen 
van enkele leden der Commissie, die het verzamelen van statisti-
sebe gegevens omtrent de toestanden in het gebied van den Raad 
van Arbeid onnoodig achtten. Zij merkten op. dat bij de bepaling 
der premies van de Ongevallenverzekering is afgegaan op de 
Oostenrijksche statistieken en dat ten aanzien van de morbiditeit 
in de verschillende bedrijven buitenlandscbestatistieken bestaan, 
welke voor de toepassing van art. 47 gebruikt kunnen worden. 
Deze leden meenden, dat ten laste van de arbeiders gebracht 
moet worden de helft der premie, benoodigd tot dekking der 
lasten der verzekering in het bedrijf, dat het laagste mor-
biditeitscijfer heeft, welk bedrijf, blijkens de statistieken van 
verschillende hinden, is het bedrijf der kantoorbedienden. Ook 
voor andere bedrijven zouden de arbeiders niet meer hebben 
te betalen, maar het ten laste van de werkgevers komende 
deel der premie verhoogd moeten worden naar gelang van de 
grootere niorbiditeit in elk bedrijf. 

De Minister kon zich met dezen opzet niet vereenigen Hij 
voerde aan, dat eene billijke toepassing van art. 47 niet kon 
geschieden op grond van statistieken, berustende op de elders 
waargenomen morbiditeit, welke immers zeei kan verschillen 
van de morbiditeit in het gebied van een Raad van Arbeid. 
Al mogen in Duitschland de kantoorbedienden een bijzonder 
huig ziektocijfer hebben, daaruit volgt niet, dat hetzelfde ver-
schijnsel zich bier te lande in het gebied van een bepaalden 
Raad van Arbeid zal voordoen. Buitenlandsche statistieken 
konden van nut zijn tot toetsing van de juistheid van de in 
het gebied van den Raad omtrent de morbiditeit gedane waar-
nemingen, maar enkel op buitenlandsche statistieken afgaande. 
zou men naar 's Ministers oordeel komen tot eene zeer on-
billijke verhooging van de lasten der werkgevers. 

he Minister meende verder, dat. waar voldoende statistisch 
materieel aanwezig is om tot verhooging der premie over te 
gaan, de Raden van Arbeid dat ook niet zullen nalaten. De 
werkgevers, die in den Raad zitting hebben, zullen er belang 
bij hebben die verhooging te bevorderen, zoo dikwijls er 
sprake is van andere dan de door hen uitgeoefende bedrijven, 
overigens bleek de Minister bereid de redactie van het artikel 
zoo te wijzigen, dat de Raad van Arbeid verplicht wordt tot 

| verhooging over te gaan, wanneer op grond van de statistiek 
i de billijkheid daarvan is aan te toonen. Ook na deze wijziging 

zal toepassing der bepaling alleen mogelijk zijn op grond van 
| voldoend statistisch materiaal. 

Bij deze gedachtenwiaseling werden tegen de in het schrif-
telijk antwoord des .Ministers voorkomende berekeningen be-
denkingen Ingebracht, welke de Commissie hier niet vermeldde, 
omdat die bedenkingen wegens de door den Minister aange-
kondlgde wijzigingen haar belang hebben verloren. 

Enkele leden gaven in overweging, de noodzakelijke eenheid 
in de organisatie der arbeldersverzeki ring te brengen door in 
steile van den Raad van Arbeid den Verzekeringsraad het 
central gaan te doen zijn. Men zou den Verzekeringsraad 
tot drager der ouderdoms- en invaliditeitsverzekering kunnen 
maken en dat college tevens kunnen belasten met het toezicht 
op de organen der ziekte, en «Ier ongevallenverzekering. De 
Verzekeringsraad zou dan eenigermate de plaats krijgen, die 
in de DuitSChe wet liet Verslcherungsamt inneemt. Het voordeel 
van dit stelsel ware, dat de Raden van Arbeid uitsluitend 
zouden kunnen worden geregeld als ziekeukasbesturen, waardoor 
hun inrichting en werkkring zouden worden vereenvoudigd. 
Niettemin zou de Raad van Arbeid belast kunnen blijven met 
het verstrekken van inlichtingen aan den Verzekeringsraad en 
met administratieve bemoeiingen in opdracht van dien raad 
ter zake van de Invaliditeit* en van de ongevallenverzekering. 
Eene dergelijke regeling zou. behalve de toch door velen ge-
wenschte vereenvoudiging van de Hadenwet, noch ingrijpende 

I noch talrijke wijzigingen in de verschillende thans ingediende 
i ontwerpen der Regeering noodig maken. 

De Minister achtte het niet aanbevelenswaardig den 
Verzekeringsraad het centrale orgaan te doen zijn, dezen 
te maken tot drager der invaliditeits- en ouderdoms* 
verzekering en te belasten met het toezicht op de organen 
der ziekte- en ongevallenverzekering. Vereenvoudiging 
zou dat zeker niet brengen. Dat hier het Duitsche Ver-
sicherungsamt het voorbeeld zou kunnen zijn, is minder 
juist. Dit Amt is niet drager van eenige verzekering, 
maar orgaan van toezicht, rechtspraak en advies. In het 
aanbevolen stelsel zoude de Raad van Arbeid Of niet uit" 
sluitend ziekenkasbestuur zijn. óf een ingewikkelde admtnt-
stratie zou noodig zijn. Was de Raad tevens orgaan voor 
de invaliditeits- en voor de ongevallenverzekering, dan 
zou de zaak ongeveer blijven als in de door den Minister 
voorgestelde regeling, en ware de Raad niet orgaan voor 
de invaliditeits- en voor de ongevallenverzekering, dan 
zouden voor die verzekeringen agenten noodig zijn. waar-
schijnlijk voor elke dier verzekeringen andere personen : 
immers niet de bank zou, als in het stelsel van den 
Minister, drager zijn der verzekeringen, maar iedere ver-
zekering zou een eigen drager hebben, de ongevallen-
verzekering de bank, de invaliditeitsverzekering den 
Verzekeringsraad. Eindelijk mag niet worden voorbijgezien, 
dat de invaliditeitsverzekering te verdeden over vier. vijf 
risicodragers ernstige bezwaren zou opleveren. De ervaring 
in Duitschland opgedaan heeft dit bewezen. De Minister 
meende, dat voor één risicodrager ons land niet een te 
groot territoir is. 

N'aar het gevoelen van eenige leden is hij de verschillende 
verzekeringsontwerpen niet naai' uniformiteit van regeling 
gestreefd, waardoor niet voldoende eenheid is verkregen. Bij 
de Ziekte* en de Invaliditeitsontwerpen zijn er, naar men 
meende, vele verschillen ten aanzien van punten, waarbij het 
verschil in materie onmogelijk als verklaring van het verschil 
in regeling kan dienst doen. De Commissie besloot intusschen 
deze bezwaren bij bet Invaliditeitsontweip te behandelen. 

§ :{. Organisatie van locale organen. 
In de Nota der Commissie werd den Minister het volgende 

medegedeeld. 
In de eerste plaats herinnerde de Commissie, dat, gelijk in de 
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toelichting der vraagpunten werd vermeld, de grootscheepsche 
Inrichting der voorgestelde Raden van Arbeid naar aanleiding 
bad gegeven aan de Kamer de vraag te onderwerpen, of bet 
wenscnelljk is Raden van Arbeid in te atollen belast met de 
taak "in mede te werken tot de uitvoering van wetten betreffende 
den arbeid. Tengevolge van de wijziging van art. 49 van het 
ontwerp-Radenwel verviel de gestolde vraag, zoodal bel vraag* 
punt door de Commissie werd Ingetrokken. Zij had met bet oog 
op liet geval van ontkennende beantwoording van het vraag* 
punt in hare toelichting vele opmerkingen opgenomen betreffende 
de voorgestelde Inrichting der locale organen, opdat de Regee* 
rlng, wanueer /.ij zou overgaan tut beperking van den werk* 
kring dier lichamen, met die opmerkingen rekening zou kun* 
liell huilden. De Minister heeft zich echter hepaald tot ellkolo [ 
wyzigingen, welke in den opzei van het wetsontwerp geene 
verandering brengen. Dit wekte bevreemding. Nadat toch aan 
het sint van s 4 der Memorie van Toelichting de redenen 
waren ontvouwd, waarnin de Minister de Baden wilde maken 
tot eene organisatie van den arbeid, liet hij in s 5 der Me* 
morie volgen, dat het met het oog op deze plannen, waarop | 
de Minister verklaarde verder niet te kunnen ingaan, de 
voorkeur verdiende de instelling dei Arbeids* en Verzekerings-
raden in een afzonderlijk ontwerp op te nemen. Men had dus 
mogen verwachten, dat. nu de Minister den werkkring der 
Raden beperkt heeft tot uitvoering van verzekeringswetten, de 
regeling van dien werkkring zou zijn overgebracht naar het 
ontwerp-Ziektewet, en dan op eenvoudiger voet zou zijn ge- ! 
bracht, want anders kon van overbrenging naar de Ziektewet ! 
wel geen sprake zijn. Niet alleen bleef echter net ontwerp-
Radenwet nagenoeg ongewijzigd, maar de Minister bracht zelfs ! 
geene verandering in den naam der organen, ofschoon de naam 
van Raden van Arbeid geen zin meer heeft, nu men hier niet | 
te maken heeft met eene organisatie van den arbeid, maar 
met organen, die enkel voor de uitvoering van verzekerings- j 
wetten worden in het leven geroepen. Ontkend zal overigens j 
niet kunnen worden, dat de in de toelichting der vraagpunten 
vermelde bezwaren tegen de breede organisatie der Raden i 
van nog meer beteekenis worden, nu de werkkring dezer 
lichamen tot de uitvoering van verzekeringswetten is beperkt. 

Het ontwerp is geschoeid op de leest der Gemeentewet. 
De bepalingen betreffende de Raden zijn gemaakt naar het 
voorbeeld van die der Gemeentewet betreffende de gemeente- ! 
raden: aan het bestuur en aan den voorzitter van den Raad 
is soortgelijke plaats toegekend als volgens de Gemeentewet 
aan burgemeester en wethouders en aan den burgemeester ; 

toekomt; de voorschriften betreffende de Verzekeringsraden zijn 
ontleend aan de voorschriften der Gemeentewet betreffende 
de Gedeputeerde Staten. Dat nu ter zake van de inrichting 
van besturen, die eene zoo veelomvattende taak hebben als 
de gemeentebesturen, geheel andere bepalingen noodig zijn j 
dan voor besturen, die het beheer van ziekenkassen hebben 
te voeren en daarnevens ook voor andere verzekeringen werk-
zaamheden zullen hebben te vervullen, sprak, naar men meende, 
vanzelf. Vrij algemeen achtte men vereenvoudiging van de 
voorgestelde organisatie noodig. 

Volgens het wetsontwerp zullen worden Ingesteld Raden 
en daarnevens besturen van die lichamen. Men gaf de voor-
keur aan kleine raden , die zelven het kasbestuur zouden > 
vormen en niet de verschillende werkzaamheden zouden worden ! 
belast. Op die wijze zal belangrijke vereenvoudiging van de 
voorgestelde regeling mogelijk zijn. 

Voorts kwam ter sprake de aan de Raden toegedachte be 
voegdheid tot het maken van verordeningen. Verstaat men het 
woord „verordeningen" in den uitgebreiden zin. aangegeven 
in art. 150 der Gemeentewet, dan moet natuurlijk aan elk ; 
publiekrechtelijk lichaam, al is zijn werkkring van zuiver | 
uitvoerenden aard. de bevoegdheid tot de vaststelling van ver-
ordeningen toekomen. Maar niet duidelijk werd geacht, waar-
om de plaatselijke verzekeringsorganen behoefte zouden hebben 
aan het recht tot vaststelling van algemeen werkende voor-
schriften van dwingenden aard. 
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Overigens scheen de vaststelling van verscheidene in het 
ontwerp-Radenwel opgenomen regelingen /.onder bezwaar bij 
algemeenen maatregel van bestuur te kunnen geschieden. 

De instelling van plaatselijke organen is een geschikt middel 
tot decentralisatie van de uitvoering der ziekteverzekering, 
evenals trouwens ook van de ongevallenverzekering, maar, 
gelijk in de toelichting der vraagpunten reeds is uiteengezet. 
is naar veler meening voor eene goede werking der verzekering 
ook noodig, dat aan die organen zelfbestuur worde toegekend, 
terwijl zij volgens de voorgestelde regeling zullen zijn bureau-
cratische Inrichtingen, waarin de tot voorzitter benoemde ambto* 
naar zoo goed als alles en de leden der raden zoo goed als 
niets zullen te zeggen hebben. Ook omtrent dit punt en be* 
paaldelijk omtrent de in de toelichting der vraagpunten behan-
delde quaostie. of niet aan de arbeiders eene overwegende plaats 
in de besturen der openbare kassen behoort toegekend te worden, 
waarover nader gesproken wordt bij art. 8 van het ontwerp* 
Raden wet, verklaarde de Commissie gaarne met den Minister 
overleg te zullen plegen. 

Nog werd door sommigen opgemerkt, dat het niet van groot 
belang is, of de regeling der plaatselijke organen al dan niet 
bij afzonderlijke wet geschiedt, maar dat opneming van die 
regeling in de Ziektewet toch dit voordeel zou hebben, dat 
dan niet telkens in de Ziektewet naar de afzonderlijke wet 
verwezen zou behoeven te worden. Die verwijzingen geven 
niet alleen tot omslag, maar, gelijk uit de hieronder volgende 
opmerkingen blijkt, ook tot moeilijkheden aanleiding. Anderen 
meenden, dat regeling by afzonderlijke wet de voorkeur ver-
dient, waar de plaatselijke organen niet alleen tot de uitvoe-
ring der ziekteverzekering, maar, ook tot die van andere 
verzekeringen zullen hebben mede te werken. 

In de voorgestelde regeling zijn geene voorzieningen getrof-
fen ten einde te zorgen, dat er verband zij tusschen de wijze, 
waarop de verschillende Raden hunne taak vervullen. De vraag 
werd gesteld, of het niet wenschelijk is hiervoor een centraal 
orgaan in te stellen. 

Naar aanleiding van de bevreemding, die gewekt is 
door het feit, dat hij zich bepaalde tot slechts enkele 
wijzigingen in de Radenwet, ofschoon bij de bespreking 
der vraagpunten art. 49 gewijzigd is. merkte de Minister 
in zijn schriftelijk antwoord op, dat hij, door de bedoelde 
wijziging in artikel 49 aan te brengen, niet bedoeld had 
te verklaren onjuist te achten hetgeen hij in de Memorie 
van Toelichting had geschreven omtrent de taak der Raden 
van Arbeid buiten het gebied der arbeidersverzekering, 
maar alleen had willen tegemoet komen aan het bezwaar, 
dat de Kamer daaromtrent bij de behandeling der ziekte-
verzekering tevens een beslissing, zij liet een uitsluitend 
principieele beslissing, zoude nemen. Hij meende daarom 
goed te doen het ontwerp zoo te wijzigen, dat daaruit de 
verwijzing naar die verdere taak zoude vervallen, geheel 
in overeenstemming met hetgeen door hem was gezegd 
aan het slot van de Nota van 16 Mei 1911. Uit die wijziging 
vloeiden echter niet rechtstreeks meerdere veranderingen 
voort, dan in het ontwerp zijn gebracht. De organisatie 
der Raden toch was mede geschikt voor, doch niet speciaal 
ingericht op de voor die Raden gedachte werkzaamheid 
buiten de verzekering om. Ook nadat laatstbedoelde werk* 
zaamheid in het ontwerp niet meer werd vermeld, moest 
de ontwerp-organisatie dezelfde blijven. 

Naar aanleiding van de bezwaren, in de Nota der Com-
missie aangevoerd, teekende de Minister het volgende aan. 

Vooreerst werd een afzonderlijke wet onnoodig geacht. 
Het kwam den Minister voor, dat waar in onderscheidene 
verzekeringswetten een taak aan de Raden van Arbeid 
zal worden opgedragen, het de voorkeur verdient de bepa* 
lingen betreffende die Raden niet in een dier wetten 
onder te brengen maar in een afzonderlijke wet op te 
nemen. 

Het beroep op § 5 der Memorie van Toelichting berustte, 
meende de Minister, op een misverstand, waartoe, naar hij 
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morst erkennen, de zinswending In den aanvang van die | 
wei eenige aanleiding geeft. Men beeft blijkbaar de aldaar 
voorkomende woorden ..<ic/.<- plannen" opgevat als uit-
siuitond betrekking hebbende op de plannen betreffende 
zaken, die niet tol de arbeidersverzekering bebooren. Dal 
was de bedoeling echter niet. Mei „deze plannen" werd 
bedoeld de geheele taak. die den Baden was toegedacht, 
nok op hel puni van de arbeidersverzekering, voor zoover 
zij niet ziekteverzekering is. 

De imam. De gekozen naam ia eenvoudig en de taak der 
Raden betreft toch een arbeiderabelang van hooge beteokenia. 
Ken eenvoudigen, duldeltjkeu naam, die beter Ia, had de 
Minister niet gevonden. 

Jlit ingewikkelde der arganiêcUie. Vereenvoudiging zon 
bij den Minister geen bezwaar ontmoeten, mits slechts de 
noodige waarborgen blijven voor een goeden gang van 
zaken. Bepaaldelijk kunnen, indien iiit wenschaltjk mocht 
voorkomen, zonder moeite bepalingen worden vervangen 
dooi' een opdracht tot regeling hij algemeenen maatregel 
van bestuur. Jn dien zin is het ontwerp gewijzigd. 

Vereenvoudiging weid mogelijk geacht door wegneming 
van het Bestuur uit de Raden. Men gaf de voorkeur 
aan kleine Raden. Maar hij een klein getal leden en 
liet getal zou wel héél klein moeten zijn. als de Raad 
zelf, gelijk wordt .gewenscht, de taak zou moeten ver-
vullen, «lie het ontwerp aan het bestuur toedenkt - kan 
men niet een behoorlijke vertegenwoordiging der in het 
district levende verschillende opvattingen op het punt 
der verzekering verkrijgen. In ieder geval zou de Raad 
niet. gelijk thans voor het bestuur wordt voorgesteld, uit. 
den voorzitter en twee leden, f van iedere zijde één) kunnen 
bestaan. Maar er zijn tocdi steeds een aantal zaken, die 
zonder bezwaar aan een orgaan, niet grooter dan het 
voorgestelde bestuur, kunnen worden overgelaten, en waar-
voor dus de andere werkgevers en arbeiders niet behoeven 
te worden opgeroepen. Beperking op dit stuk nu is wen-
schelijk. Vrees voor te veel vergaderingen toch zon 
menigeen, die geschikt is en overigens bereid zou zijn. 
weerhouden zitting te nemen. Mocht desniettemin men 
in ieder geval het bestuur tut het ontwerp willen laten 
vervallen, dan zou dit kunnen geschieden, door den voor-
zitter met de taak te belasten: deze regeling zoude den 
invloed van dezen ambtenaar op de uitvoering der ver/.o-
kering meer versterken dan in het ontwerp is bedoeld. 
Desnoods zou men ook de taak van het bestuur aan i 
eene vaste commissie, ingevolge artikel 81 liadenwet, 
kunnen opdragen, waarmede echter niet dan een vormver-
schil ware verkregen. 

Wat betreft de bevoegdheid tot het maken van verorde-
ningen schijnt het in het stelsel der verplichte verze 
kering niet wel mogelijk aan de Kaden te onthouden de 
bevoegdheid, «uu bijv. omtrent de premiebetaling voor-
schriften te geven, waaraan de betrokken personen zich 
zullen hebben te houden. Den naam nu daargelaten, 
voorschriften van dwingenden aard zal het plaatselijk 
verzekeriugsorgaan moeten kunnen vaststellen. 

Ten opzichte van de plaats van den voorzitter in den 
Raad van Arbeid en van het belang eener gelijke ver-
tegenwoordiging van arbeiders en werkgevers in die 
lichamen, verwees de Minister, onder herinnering aan 
hetgeen in zijne Nota van 16 Mei werd gezegd, naar 
hetgeen nader bij art. S van het ontwerp-Radenwet naar 
aanleiding van het (laar te dezei zake opgemerkte is ge-
antwoord. 

Wat de vraag betreft of een centraal orgaan n lig 
/.al zijn. merkte de Minister op. dat naar zijne bedoeling 
de Kaden van Arbeid binnen de grenzen der wet zelf» 
standig zullen kunnen werken. De Verzekeringsraden 
zullen daarbij hebben toe te zien. dat het beheer goed 
is en de getroffen regelingen voldoen aan de wettelijke 
bepalingen. Wat in dezen voor de andere takken van 
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verzekering noodlg is, zal beter bij de op die onderdeden 
betrekking hebbende wetsontwerpen ter sprake komen. 

Bij bet mondeling overleg spraken verscheidene leden hun 
leedwezen uit over de weigering des Ministers om aan den 
in de Nota der Commissie geuiton wensen tot vereenvoudiging 
van de organisatie dei locale organen gevolg te geveu. in 
zi jn schr i f te l i jk antwoord zeide de Minister, dal h i j . art . 49 
van het ontwerp-Radenwet wijzigende, niet bedoeld had te 
verklaren onjuist te achten wat hij in de Memorie van Toelichting 
bad geschreven omtrent de taak der Kaden van Arbeid buiten het 
gebied der arbeidersverzekering, maar alleen had willen 
tegemoet komen aan het bezwaar, dat de Kamer daaromtrent 
bij de behandeling der ziekteverzekering tevens eene beslissing 
zou nemen. Men voerde naar aan leid ing hiervan aan, dat de Minister 
blijkbaar niet wil afzien van zijn plan om aan de Raden van Arbeid 
eene ruimere taak op te dragen dan medewerking tot de uil-
voering der sociale verzekeringen en schreef het hieraan toe, 
dat hij van vereenvoudiging' der organisatie van de Kaden niet 
wilde weten. Men meende Intusschen, dat, waar de bij de 
thans voorgestelde regeling de taak der Kaden beperkt is tot 
de sociale verzekeringen, hij de regeling van hunnen werkkring 
alleen op die laak behoort te worden gelet. L'it dit oogpunt 
beschouwd, werd de voorgestelde organisatie te breed en te 
omslachtig geacht. geltyk, naar men meende, duidelijk blijkt. 
indien men zich rekenschap geeft van «Ie werkzaamheden, die 
de Raden ten aanzien van de sociale verzekeringen zullen 
hebben te verrichten. Voor de uitvoering der ongevallen ver-
zekering zu lkn zij zeer weinig hebhen te doen. In het algemeeiio 
deel van de toelichting van het wetsontwerp tot herziening 
der Ongevallenwet wordt terecht gezegd, dat bij die uitvoering 
aan den voorzitter van don Raad van Arbeid eene gewichtige 
rol is toegedacht, maar van de Rilden zelveu wordt daar in 
het geheel niet gesproken. Deze lichamen zuilen dan ook geene 
andere taak hebben te vervullen dan aan de plaatselijke 
commissies, bedoeld bij art. 8C> der Ongevallenwet, werd 
opgedragen, en het staat wel vast, dat van die commissies 
geen krachtige werkzaamheid is uitgegaan. Ook bij de uit-
voering der Invaliditeitswet zullen de Raden van Arbeid eene 
zeer ondergeschikte rol hebben te vervullen. Blijkens art. 21 
van het ontwerp-lnvaliditeitswet zal de Raad zelf alleen 
optreden, waar hij verplicht of gerechtigd is verordeningen 
vast te stellen of waar het hooren van den Raad door de 
Kroon is voorgeschreven, en worden alle overige aan den 
Raad opgedragen zaken, de uitvoering van de wet betreffende, 
door den voorzitter van den Raad afgedaan. Wel kan de 
Raad, maar dan enkel met goedkeuring van den Verzekerings-
raad. de afdoening van zaken aan zijn bestuur opdragen, 
doch het scheen niet waarschijnlijk, dat van deze bevoegdheid 
gebruik zou worden g e m a a k t Feitelijk zal dus de taak 
van den Raad van Arbeid zich vrijwel bepalen tot de ziekte* 
verzekering. Het bestuur eener ziekenkas kan echter, naar 
men meende, op heel wat eenvoudiger wijze worden ingericht 
dan de Minister voorstelt, inzonderheid achtte men het overbodig 
nevens den Raad een afzonderlijk bestuur in te stellen en, 
vooral nu overdracht van bevoegdheid aan commissies en 
commissarissen toegelaten is. zeer wel mogelijk den Raad 
zoo te organiseeren, dat hij zelf afdoet wat in het wets-
ontwerp tot de taak van het bestuur wordt gebracht. Voor 
het beheeren eener ziekenkas is een uit vele leden bestaand 
lichaam noch noodig noch gewenscht. en al is natuurlijk voor 
een Raad van Arbeid in eene grooto stad een grooter aantal leden 
noodig dan voor een Raad van Arbeid, wiens gebied betrekkelijk 
weinig verzekerden telt, zoo kan toch het minimum van het 
aantal leden van den Raad gevoeglijk op minder dan acht 
gesteld worden. Althans ZOU bepaald kunnen worden, dat een be-
StUUr alleen dan wordt ingesteld, wanneer de Raad zulks verlangt. 

Voorts werd van verschillende zijden nader aangedrongen 
op wijziging van den naam der locale organen. Men betoogde, 
dat. waar de taak der organen zich volgens de thans aan-
hangige voorstellen zal bepalen tot de sociale verzekeringen, 
het zonderling ware hun een naam te geven, welke die taak 
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volstrekt niet wedergeeft, in overweging werd gegeven den 
naan: Baden van Arbeid te vervangen duur dien van Veraeke* 
ringsraden en dan de in het wetsontwerp bedoelde Verzekerings* 
raden Toezll'htsradiii te noemen. Geschiedt dit, dan /.al dit 
natuurlijk niet behoeven te beletten, dat, latere wetten aan 
deze lichamen opdragen medewerking te verleenen lot de uit 
voering van andere bepalingen dan die betreffende •!<• sociale 
verzekeringen; dan gou dienaangaande echter niets worden 
gepraejudicieerd. Behoud van den naam „Raad van Arbeid" 
heeft alleen zin, indien men nu reeds dien organen een ruimer 
werkkring toedenkt. 

Hij de beantwoording dezer opmerkingen herhaalde de Minister, 
dat hij, art. 4i) van het ontwerp-Radenwet wijzigende, geens-
zin.s bedoeld bad te erkennen, dat het niet gewenscht ZOU zijn 
aan deze locale organisatie eene ruimere taak te geven dan 
medewerking tot de sociale verzekeringen. Hij bleef van oordeel 
dat tal van werkzaamheden, in verband staande met de arbeids-
wetgeving door niemand beter kunnen worden verricht dan door 
colleges, die door den aard van hun werkkring ter zake 
van de sociale verzekeringen voortdurend met de bedrijven, 
de werkgevers en de arbeiders in aanraking komen, (ielijk hij 
reeds in zijne Nota betreffende de vraagpunten had gezegd, 
zou, evenmin als de wetgever in art. 4!) der Badenwet een reden 
zou hebben kunnen vinden om aan den Baad van Arbeid eenige 
medewerking te vragen, waartoe deze niet geschikt werd geacht, 
de wetgever, indien eenige medewerking wèl aan dat college 
bleek te kunnen worden opgedragen, in het feit, dat art. 49 
werd gewijzigd, reden vinden om dat niet te doen. Intusschen 
meende de Minister, dat ook al blijft de taak der locale organen 
beperkt tot de sociale verzekeringen en al werd zij zelfs 
beperkt tot de ziekteverzekering, vereenvoudiging der voorgo-
stelde organisatie geene aanbeveling verdient. 

Dat de taak van den Raad van Arbeid zich vrijwel tot de ziekte-
verzekering zou bepalen, kon de Minister echter niet toe-
geven. De plaatselijke commissies, bedoeld in de Ongevallenwet, 
hebben inderdaad niet veel gedaan voor de goede uitvoering 
der verzekering. Dit is het gevolg van het feit, dat zij in het 
geheel geen contact hebben met de Rijksbank. Zij missen de 
middelen om toezicht uit te oefenen op de door een ongeval 
getroffenen. De Raden van Arbeid komen echter in dageUjkscbe 
aanraking met de getroffenen en hunne voorzitters zullen als 
agent der Rank optreden. Hierdoor zullen de Raden veel kunnen 
doen om eene goede uitvoering der Ongevallenwet te bevorderen. 
Volgens art. 21 van het ontwerp-Invaliditeitswetkunnen de zaken, 
de uitvoering der wet betretiende, in den regel worden afgedaan 
door den voorzitter, maar bet artikel geeft niet alleen den 
Baad bevoegdheid om onder goedkeuring van den Yorzekorings-
raad de afdoening van bepaalde zaken aan het bestuur op te 
dragen, doch ook aan het bestuur de bevoegdheid de afdoening 
van eene zaak aan zich te trekken. Waar het gewenscht blijkt, 
zal de Raad van Arbeid dus ruime gelegenheid vinden tot de 
uitvoering van de invaliditeitsverzekering mede te werken. 

Met het denkbeeld om het bestuur van de Raden te doen 
vervallen kon de Minister niet Instemmen, tenzij de door hem 
aan het bestuur toegedachte taak werd opgedragen aan eene 
commissie uit den Raad. hetgeen feitelijk op instelling van 
een bestuur ZOU nederkomen. Het bestuur van den Raad kon 
zijns inziens uit een gering aantal leden bestaan. Dit is voor 
vlotte afdoening van zaken gewenscht. Maar de Baad zelf 
moest naar het oordeel des Ministers uit een grooter aantal 
leden nestaan en bet ware niet raadzaam ook de bij de voor-
gestelde regeling aan het bestuur opgedragen zaken door den 
Baad zalven te doen verrichten. Het ware bezwaarlijk, indien 
voor de beslissing van allerlei zaken van uitvoering, bijv. 
voor de toekenning van ziekengeld aan een verzekerde, de 
volle Raad zou moeten bijeenkomen. Goedkooper zou deze 
wijze van handelen zeker niet zijn en feitelijk zou men. omdat 
de Baad anders dikwijls zou moeten vergaderen, wel gedwongen 
zijn veel aan den voorzitter over te laten. Voor zijne meening, 
dat de Raad niet minder dan 8 leden behoort te tellen, voerde 
de Minister in de eerste plaats aan, dat een niet te gering 

aantal gewenscht is voor bet doen van goede keuzen voor de 
samenstelling van het bestuur. In de tweede plaats achtte de 
Minister het OOOdig in den Baad minstens acht leden te doen 
zitting nemen, omdat bij een geringer aantal de toepassing 
van het stelsel van evenredig kiesrecht o]) de verkiezingen 
voor den baad bezwaar zou ontmoeten, en uitvoering van dit 
stelsel achtte de Minister voor eene goede samenstelling van 
de Raden van groot belang, omdat zij vertegenwoordiging van 
verschillende groepen van werkgevers en arbeiders en van 
verschillende richtingen in hunne kringen zal verzekeren. 

Voor verandering van den naam der locale organen kon de 
Minister in de gemsakte opmerkingen geen voldoenden «rond 
vinden. 

Met deze beschouwingen werd door verscheidene leden 
van de Commissie ingestemd. Met den Minister achtten z\j 
het een groot voordeel, dat de voorgestelde organisatie 
gelegenheid geeft aan de Raden ook andere werkzaamheden 
in verband met de arbeidswetgeving op te dragen. Ook vond 
instemming hetgeen de Minister omtrent de wenschulijkheid 
van de instelling van besturen van de Raden en, in verband 
met de evenredige vertegenwoordiging, omtrent de wenschelijk-
heid van bepaling van het aantal leden van den Raad op minstens 
acht had gezegd. Door andere leden van de Commissie werd 
nader aangevoerd, dat de bezwaren, door den Minister geopperd 
tegen het overbrengen van de werkzaamheden van het bestuur 
naar den Raad zei ven, nagenoeg geheel konden wolden weg-
genomen door instelling van commissies van verschillenden 
aard tart. 81 van bet ontwerp-Radenwet) en met name door 
de instelling van plaatselijke kassen. Voorts werd door deze 
leden nog opgemerkt, dat de bepaling van het aantal leden dei-
Raden dient te geschieden op grond van overwegingen ontleend 
aan de taak. die deze lichamen zullen hebben te vervullen en 
dat het belang van de invoering van evenredig kiesrecht toch 
wel niet van zooveel beteekenis kon worden geacht, dat men 
in die invoering eene reden kon vinden om de Raden talrijker 
te maken dan voor de vervulling hunner taak nooditf is. Over 
de wenschelijkheid van de invoering van evenredig kiesrecht 
wordt hieronder nader gesproken bij art. IL' van het ontwerp-
Radenwet. 

§ i. Omraag der verzekering. 

In S 11 der Memorie van Toelichting herinnert de Minister, 
dat hel begrip arbeiders in onze wetgeving eene zeer ruime 
beteekenis hoeft en betoogt hij, dat van de verplichte ziekte 
verzekering in de eerste plaats uitgesloten behooren te worden 
de arbeiders, wier geldelijke omstandigheden van dien aard 
zijn. dat zij maatschappelijk niet behooren tot den stand 
van personen, waarvoor die verzekering wordt in het leven 
geroepen. Voorts bepleit de Minister in verband met zijne 
beschouwingen omtrent den rechtsgrond beperking tot de 
arbeiders, die in eene onderneming werkzaam zijn. Ilet-
geen door hem is gezeird omtrent de verminderde bestaans-
zekerhsid van den arbeider, geldt, zooals bij nader verklaart, 
alleen voor hen, die in dienst zijn van werkgevers, wier doel 
la winst te maken. Slechts voor zoover de hedendaagsche 
wijze van voortbrenging baar invloed doet gelden, valt, naai' 
de meening des Ministers, een rechtsgrond voor wettelijke regeling 
aan te wijzen. Of deze theoretische overwegingen van veel 
waarde zijn, valt naar de meening der Commissie te be-
twijfelen. Vele leden verklaarden in elk geval uitdrukkelijk 
met de redeneering des Ministers niet te kunnen medegaan. 
Gaat men eene verplichte verzekering invoeren, dan dient 
die verzekering huns inziens te gelden voor alle; loontrek-
kenden, wier economische onzelfstandigheid hunne verzekering 
wenscheujk maakt, al mocht dan die onzelfstandigheid niet 
in verband staan met de hedendaagsche wijze van voort-
brenging en al mocht hunne bestaansonzekerheid niet ver-
minderd zijn. Men wees er op. dat de Minister zelf in zijn 
ontwerp betreffende de ouderdoms- en invaliditeitsverzekerim; 
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do beperking tot ondernemingen niet heelt opgenomen, 
ofschoon hij bij de toelichting van dat ontwerp voor den 
rechtsgrond dezer verzekering verwijst naar de Memorie van 
Toelichting van hel pntwerp-Zlektewet. Men begreep niet, 
waarom de rechtsgrond des Ministers hem wél belatten moest 
de niet in eene onderneming werkzame arbeiders onder de 
ziekteverzekering te brengen, en hem niet verhinderde hen 
in de ouderdoms. en Invaliditeitsverzekering te begrepen. Uit 
practisch oogpunt beschouwd, verdient de beperking zeker 
geene aanbeveling. Tot welke zonderlinge uitkomsten de be-
perking tot ondernemingen aanleiding Keelt, Is i>ij de uitvoe-
ring der Ongevallenwet gebleken. Dat een arbeider, die in dienst 
van een aannemer Of van een architect Of van een boer is, 
tegen ziekte verzekerd zal zijn en dat diezelfde arbeider, als 
hij hetzelfde werk verricht in dienst van Iemand, die voor 
eigen rekening een huis bouwt of van een landheer, die op 
zijne buitenplaats laat spitten en graven, buiten de verze-
kering valt, is bijv. kwalijk te rechtvaardigen. Evenmin kon men 
billijken, dat boden bij ziekenkassen en het personeel van 
ziekeninrichtingen niet verzekerd zullen zijn, omdat men hier niet 
te doen heeft mot ondernemingen, wier doel Is winst te maken. 

Ook werd aangedrongen op verzekering van do eveneens in 
de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering opgenomen dienst-
bodon. Wel is waar zijn ton gunste dezer categorie voorzie-
ningen voor hot geval van ziekte gemaakt bij de wettelijke 
regeling van de arbeidsovereenkomst, maar die bepalingen 
werden niet voldoende geacht, omdat bij ziekte vaak de dienst 
wordt opgezegd ten einde aan het verleenen van onderstand 
bij ziekte te ontkomen, terwijl de voorgestelde ziekteverzekering 
ook grootere! voordeelen geeft dan het Burgerlijk Wetboek. 
Tegen opneming der dienstboden scheen te minder bezwaar 
te bestaan, waar door het tweede lid van art. 1688c van het 
Burgerlijk Wetboek en door art. 85 van het ontwerp-Ziektewei 
wordt gezorgd, dat de uitkeeringen niet te hoog worden. 
Anderen achtten de opneming met het oog op de bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek onnoodig. Gaat men tot do op-
neming over, dan zou naar hunne meening herziening van 
die bepalingen noodig zijn. 

Sommigen meenden, dat de verzekering ook behoort te worden 
uitgebreid tot personen, die geen arbeidscontract hebben, maar 
in maatschappelijke positie met loontrekkenden gelijkstaan, 
zooals de stationskruiers en de; huurkoetsiers. die niet meer 
dan één eigen paard en rijtuig hebben. 

üat de losse arbeiders, dat zijn zij. die niet langer dan vierdagen 
in eene zelfde dienstbetrekking zijn, volgens het ontwerp buiten 
de verplichte verzekering vallen, keurdon vele leden af. De 
bestaansonzekerheid van deze arbeiders is, ook ton gevolge van do 
hedendaagsche wijze van voortbrenging, bijzonder groot en vol-
gens den door den Ministor vooropgestelden rechtsgrond, behooren 
juist zij in de eerste plaats in de verzekering to worden op> 
genomen. Hunne uitsluiting geschiedt blijkens de toelichting uit 
overwegingen van uitvoering. Do Ministor haalt echter zelf 
aan, dat hot jongste Oosten rij ksche ontwerp hen opneemt en 
de kortelings aangenomen wijziging dor Duitsche regeling 
brengt hen ook onder do ziekteverzekering. Bovendien stelt 
de Minister zelf voor hen to betrekkon in do ouderdom»* en 
invaliditeitsverzekering en gevraagd mag worden, waarom dan 
ook bij de ziekteverzekering do practische bezwaren niet kunnen 
worden overwonnen. Vele leden wezen erop, dat het wenschelijk 
is alle niet bepaald noodigo verschillen tusschon de regeling 
van de verschillende sociale verzekeringen te vermijden. 

Andere leden achtten de uitsluiting der losse arbeiders 
wenschelijk met het oog op het groote gevaar voor simulatie 
of aggravatie van ziekte, dat bij opneming dezer arbeiders zal 
zijn te vreezen. Ook werd opgemerkt, dat art. 40 van het 
ontwerp-Ziektewet aan de arbeiders, die niet in staat zijn de 
bij vrijwillige verzekering verschuldigde premie te betalen, 
ziekengeld verzekert, indien zij binnen eene maand na hot 
einde hunner verzekering ziek worden. Hiertegenover werd 
aangevoerd, dat art. 40 alleen geldt voor arbeiders, die ge-
durende de laatste twee maanden vóór het einde hunner ver-

zekering onafgebroken verzekerd zijn geweest, zoodat het 
artikel niet toepasselijk zal zijn op de losse arbeiders. Dit 
geldt ook voor de landarbeiders. Bovendien geeft het artikel 
slechts aanspraak op het halve ziekengeld. Eenlgen meenden 
echter, dat hot artikel wegens deze bezwaren gewijzigd be-
hoort to worden. De elscb van onafgebroken verzekering 
gedurende de twee laatste maanden zou kunnen vervallen. 
Voorts zou ook in de uitsluiting van allen, die in staat zijn 
de bij vrijwillige verzekering verschuldigde premie to betalen, 
wijziging gebracht kunnen worden. Onder hen, die daartoe 
in staat zijn. zullen er zijn, die er niet om denkon of et-
niet toe komen onmiddellijk na afloop hunner verplichte 
verzekering eene vrijwillige verzekering te sluiten. Daarom 
schoen het eene te zware straf ben geheel uit to sluiten van 
de voordeelen, welke het artikel biedt. 

Op dezelfde gronden, waarop de opneming der losse arbeiders 
werd verdedigd on bestreden, werd ook do opneming van 

J tijdelijk werkloozen bepleit en ontraden. 
Op do vraag, hoe bij opneming van losse arbeiders en van 

tijdelijk werkloozen in de premiebetaling is te voorzien, wordt 
in § 0 van dit Verslag teruggekomen. 

De opneming der landarbeiders vond bij sommigen tegen 
kanting. Men beriep zich hierbij op de door het Landbouw-
eomité Ingebrachte bezwaren. Sommigen achtten de opneming 
vooral hierom bedenkelijk, omdat zij de krachtige pogingen, 
door particulier initiatief godaan ter bevordering van vrjj-
willige verzekering tegen landbouwongovallon, zou verlammen. 
Velen juichten daarentegen de opneming der landarbeiders 
toe. Verplichte verzekering tegen ziekte schoen hun inzonderheid 
voor deze arbeiders noodig. Enkelen meenden, dat kon worden 
volstaan met het opleggen der verplichting aan do werkgevers 
om de landarbeiders tegen ziekte te verzekeren. Intusschen 
werd opgemerkt, dat de landarbeiders bij aanneming van de 
voorgestelde regeling niet voldoende gebaat zullen worden, 
aangezien zij buiten de verplichte verzekering zullen vallen 
gedurende den tijd, waarop zij zonder werk zijn, en bij de 
landbouwbedrijven, vooral des winters, zeer voel werkloosheid 
heerscht. Uit dien hoofde zal, naar men meende, het ontwerp 
zoo gewijzigd moeten, dat de landarbeiders inderdaad van do 
verzekering profijt trokken. 

Door eenigo leden werd aangedrongen op invoering van 
moederschapsverzokering, strekkende tot uitkoo.ingaan kraam* 
vrouwen van eene uitkeering, die bij do eerste bevalling bij 
voorbeeld op f26 en bij eene volgende op een geringer be-
drag ware te stellen. Men voorde aan. dat deze verzekering 
in het buitenland roods toepassing vindt en nuttig is geble* 
ken om moeders to gemoet to komen in do aanschaffing van 
eene wieg, kleeitjes. enz. Ook werd door enkelen aanbevolen 
het verleenen van zoogenaamde zoogpremies ten einde hot 
zooien van kinderen door moedors to bevorderen. 

In zijn schriftelijk antwoord merkte de Minister op. dat 
in de Nota der Commissie de wenst holijkhoid is betoogd 
do verzekering uit to breiden tot: 

1". de arbeiders niet in eene onderneming werkzaam: 
2°. de dienstboden; 
8". de niet-arbeiders, die maatschappelijk tot denzelfden 

kring behooren als de verzekerden: 
4". de losse arbeiders : 
5". do tijdelijk werkloozen. 
De Ministor verklaarde van oordeel te zijn. dat, ook 

afgezien van den rechtsgrond, er voel is, dat do beperking 
der verplichte verzekering tot de arbeiders in eene onder -
neming aanbeveelt. De bedoeling, in de Nota der ('om-
missie uitgedrukt, zoude zijn oni alle loontrekkenden, 
wier economische onzelfstandigheid hunne verzekering 
wenschelijk maakt, onder do verzekering te brengen. Men 
houdt echter niet voldoende rekening met de practische 
moeilijkheden, die daaruit voor bet bestuur, dat op die 
verzekering heeft toe te zien. rijzen. Dit heeft niet zoozeer 
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betrekking op de 'li' nstboden, waarover nader. Maar bij I 
de personen, die bulten laatst bedoelde groep vallen, is in 
vele gevallen de dienstbetrekking naar haren aard slechts 
zéér tijdelijk. Voor eene ziekteverzekering echter Iseenlge 
continuïteit van de betrekking tusschen la-t verzekerings-
lichaam en den verzekerde van zeer groote beteekenis en 
bei bezwaar, dal i>ij <ii<' verzekering uli bei gemis aan 
eene eenlgszlns duurzame dienstbetrekking dei verzekerden 
voorvloelt, zoude duur de opneming van de thans bedoelde 
categorieën zich /eer doen gevoelen. 

Tegen de opneming van die personen bestaai <>«>k nog 
e. ii ander practisch bezwaar dat Intusschen ook niel 
geldi ten aanzien van de dienstboden n.1. dat liet al 
of niet bestaan van eene dienstbetrekking in zoovele 
gevallen vuur buitenstaanders, bijv. voor den Raad van 
arbeid, zoo moeilijk zal zijn te beoordeelen. Wanneer een 
particulier, niet-ondernemer, gebruik maakt van tijdelijke 
hulp, zal hei dikwijls twijfelachtig zijn. ui' die hulp ver-
leend wordt krachtens een arbeidscontract dan wel krachtens 
een contraci van aanneming. Bij den man echter, die hij 
een onderneming in dienst is, kan men. tenzij bet tegen-
deel blijkt, wel steeds (Ie eerst lieduelde Verhouding ple-
sumeeren. 

Ook zal liet feit. dat arbeid verricht wordt, zeer vaak 
niet ter kennis van den Raad van Arbeid komen, omdat. 
anders dan bij een onderneming, i>ij den particulier in ; 
vele gevallen de omstandigheid ontbreekt, dat geregeld I 
gewerkt wordt. 

De opneming van deze personen in de wettelijke ziekte* 
verzekering — tot de vrijwillige verzekering kunnen zij 
door den Raad van Arbeid steeds worden toesrelaten — 
zoude dus groot bezwaar opleveren. Jüj de invaliditeks-
verzekering .staat de zaak geheel anders. Daar is een j 
stelsel mogelijk — dat inderdaad in liet ontwerp is ge- > 
volgd — waardoor, in verband niet de wijze van rente-
berekening, de continuïteit der dienstbetrekking voor liet 
verzekerend lichaam tot een ondergeschikt belang is ge 
worden. En door het feit. dat wannneer de verzekering 
is aangevangen, deze doorgaat en premie wordt betaald, i 
ook wanneer geen dienstbetrekking meer bestaat, wordt 
ook het in de tweede plaats genoemde bezwaar van minder 
belang. 

Dat de beperking tot personen in dienst van een onder* i 
neming in sommige gevallen wel eens rot een resultaat ! 
kan leiden, dat men liever anders zonde zien. kan niet 
worden ontkend. De ervaring der ongevallenverzekering 
spreekt ten deze duidelijk. In het ontwerp tot herziening 
der Ongevallenwet is in art. 4 een middel voorgesteld, 
om voor een goed deel dier gevallen de zaak in liet reine 
Ie brengen. Wellicht is later duur een analoge bepaling 
ook bij de ziekteverzekering iets in die richting te doen. 
De Minister meende, dat bet geen aanbeveling verdient 
daartoe over ie gaan, voordat de ervaring uitspraak heeft 
gedaan. De invoering van eene verzekering in den door 
het ontwerp bepaalden omvang zal al moeiUjkhéden genoeg 
met zich brengen, l.aat men die moeilijkbeden nu niet 
nog vergrooten, door een nieuwe categorie onder de wet 
te brengen, waarvan men kan hopen, doch niet weten, 
dat de verplichte verzekering in de practijk geen gTOOte 
bezwaren zal opleveren. 

War de dienstboden betreft, staat de zaak anders. Hier 
gelden bovengenoemde practische bezwaren niet. Maar er 
bestaat een ander bezwaar. He regeling in liet Burgerlijk 
Wetboek getroffen is vooral vuur inwonende dienstboden 
van ZÓÓ* geheel anderen aard. dat het niet aan zoude gaan 
een zoo talrijke groep onder de ziekteverzekering te brengen. 
zonder die regeling ingrijpend te wijzigen. En dit verdient 
weinig aanbeveling, omdat de regeling van het Burgerlek 
"Wetboek zich veel meer aansluit aan de feitelijke ver* 
houding der dienstboden tot het gezin, dan een regeling 
volgens het ontwerp. Dat de regeling in genoemd wetboek 

onvoldoende zoude zijn, omdat bij ziekte de dienst vaak 
wordt opgezegd om te ontkomen aan het alsdan verleenen 
van hulp, is den Minister niet bekend. Het wilde hem 
aanvankelijk voorkomen, dat deze gevallen tut de uit-
zonderingen moeten benooren, omdat het zeiden zal voor-
komen, dat bij ziekte der dienstbode ontslag den werkgever 
nog zal baten om aan zijn verplichting te ontkomen. 

De wensen om ook staüonskrulers en huurkoetsiers, 
die niet in dienstbetrekking zijn, in de verzekering op 
te nemen, omdat zij in maatschappelijke positie met 
loontrekkenden gelijkstaan, kan. indien de/e personen het 
begeeren, dooi den Raad van Arbeid vervuld worden door 
toelating tot de vrijwillige verzekering, liet is niet duidelijk 
op grond waarvan men hen. in onderscheiding van anderen, 
die hetzelfde inkomen hebben, in dezelfde maatschappelijke 
positie verkeeren en evenmin arbeider zijn, ZOU verplichten 
tut premiebetaling, die geheel op hen zou drukken. 

Wanneer vele leden afkeuren, dat de losse arbeider 
buiten de wettelijke verzekering valt, zoo kon de Munster 
alleen verklaren, dat het hem in hOOge mate leed doet, 
dat het niet gelukt is vuur deze groep een doeltreffende 
regeling te vinden. Dat men elders na jaren ervaring er 
toe overging, de losse arbeiders in tle verzekering op te 
nemen, kan een reden zijn om te vermoeden, dat in de 
practijk een middel zal gevonden worden om de bezwaren 
weg te nemen, maar aangezien omtrent de werking der. 
immers nog niet ingevoerde, nieuwe Duitsche bepalingen 
nog geen ervaring verkregen kan zijn. is het bestaan daar* 
van geen voldoende grond om aan te nemen, dat het 
mogelijk is de niet te ontkennen bezwaren te ondervangen. 
Wèl weet men — het is in de Toelichting op bladz. 7 
vermeld — dat de Oostenrijksche practijk daar te lande 
den indruk heeft gevestigd, dat een bevredigende regeling 
op het punt van de losse arbeiders eigenlijk niet is te 
bereiken. Overigens moest men niet vergeten, dat het 
ontwerp het begrip ..losse arbeiders" zooveel mogelijk 
beperkt, door de grens ingevolge art. 3 onder a van 
liet ontwerp-Radenwet, op slechts 4 dagen te stellen. In 
Duitschland is de grens op een week gesteld. 

Dat in de invaliditeits- en ouderdomsverzekering de 
losse arbeider wél kan worden opgenomen, ligt vooral 
hieraan, dat. zooals reeds boven aangeduid, bij de ver-
zekering tegen invaliditeit, anders dan bij ziekte, eonti-
nulteit der premiebetaling niet vereischt wordt vooi het 
behoud van het financieel evenwicht van den risicodrager. 
Ook de Minister meent, dat het aanbeveling verdient zoo-
veel mogelijk gelijkheid te brengen in de onderscheidene 
verzekeringen, maai tevens is hij van oordeel, dat onder 
de zaken, die daarbij niet in het gedrang mogen geraken, 
in de eerste plaats staat de financieele opzet der ver-
zekering. 

Op de opmerkingen over artikel 4n zou de Minister bij 
dat artikel terugkomen. 

De bezwaren, bij de verzekering der lusse arbeiders 
rijzende, komen in nog sterker mate terug bij de vverk-
loozen. Bovendien levert het. met het oog op simulatie. 
groot bezwaar op, om den werklooze een half loon of 
meer te verzekeren vuur geval van ziekte. Anderzijds moet 
worden erkend, dat algeheele uitsluiting van werkloos 
geworden arbeiders zeer hard zou zijn. Daarom is in artikel 
40 een tegemoetkoming aan deze klasse van personen 
geschapen, waarvan men kan beweren dat zij te vrijgevig 
is, maar zeker niet, dat zij geen voldoende rekening houdt 
niet de belangen der werkloozen. 

Eindelijk is gesproken over de wél opge nen land* 
arbeiders. Het (\coi\ den Minister genoegen, dat vele leden 
de opneming der landarbeiders toejuichten. He bezwaren. 
door anderen ingebracht, zijn ook naai zijne meening 
niet overwegend. Hij kun niet inzien, waarom de invoering 
der ziekteverzekering het particulier initiatief inzake on-
gevallenverzekering zou verlammen. Afgezien nog van 
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bet voornemen om zoo spoedig mogelijk mei eene wet-
telijke regeling inzake da Landbouwongevallenverzekerlng 
te komen, In bet toch niet aannemelijk, dal bet particulier 
initiatief alleen kan dagen, Indien bei ook mag vergoeden 
de soogenaatnde kleinere ongevallen. Overigens moest 
men ni<'t vergeten, «lat bel particulier initiatief zich ook, 
door oprichting van bijzondere kassen, ten aanzien van 
deze soort ongevallen ten volle zal kunnen doen gelden. 

Wat betreft de verwijzing naai' de door liet Landbnuw-
Ootnité Ingebrachte beswaren, herinnerde de Minister, dal 
bat Comité als zoodanig wei verklaard heeft de voorgedragen 
regeling niet gwtphlkt te achten voor den landbouw, maar 
dit oordeel niet heeft toegelicht. De beraadslagingen geven 
wel eenig licht over de gronden, die tot dat oordeel 
hebben geleld, maar welke waaide de vergadering aan i>e-
paalde adviezen en argumenten heeft gehecht, blijkt eigenlijk 
niet. Wel wordt telkens verwezen naar het rappor! van 
de .Staatscommissie voor den Landbouw en de conclusies 
dier Commissie. 

Deze zijn: 
I. Ken gedwongen ziekteverzekering is niet geschikt 

voor den landbouw, omdat te veel arbeiders buiten den 
verzekeringsdwang zouden moeten vallen: voorts, dat in 
vele gevallen de werkgevers de wet zouden kunnen ont-
duiken door meer losse arbeiders aan te nemen; en ten i 
slotte dat een dwangverzekeriug met de onvermijdelijk 
daarmede gepaard gaande geheele of gedeeltelijke organi- j 
satie van Staatswege, onnoodig kostbaar zou worden. 

II. Vrijwillige s-erzekeiïiig onder controle van Over-
heidswege, is voor den landbouw aangewezen. 

III. Het verzekeren van geneeskundige behandeling en 
verpleging geschiede niet dooi dezelfde organisaties, die 
een geldelijke uitkeering verzekeren. In de eerste plaats 
moet het streven er op gericht zijn om over het geheele 
land, waar noodig met hulp van Overheidswege, fondsen 
te doen ontstaan, die hun leden geneeskundige behandeling 
en verpleging bij ziekte verzekeren. Naast deze moeten 
de uitkeeringskassen tot ontwikkeling gebracht worden. 

JV. Deze uitkeeringskassen zouden door de betrok* 
kenen zelf moeten worden opgericht en beheerd, doch 
tot de oprichting zouden zij aangespoord moeten worden 
door middel eener krachtige propaganda, welke van Over* 
heidswege zou moeten worden gevoeld. 

V. Ook zou de Staat, waar noodig, tot de oprichting 
en het voortbestaan van bepaalde uitkeeringskassen kunnen 
medewerken door het geven van subsidie. 

Deze conclusies werden gemaakt vóórdat het ontwerp* 
Ziekteverzekering bekend was. De Minister merkte op, 
dat hij bij de scheiding van uitkeering en geneeskundige 
behandeling, en bij het beheer der uitkeeringskassen door 
de betrokkenen, met zijn ontwerp zeer dicht nadert tot 
de desbetreffende conclusies. Voorts, dat hij van die con-
clusies afwijkt in zooverre; hij subsidies voor eene uit* 
keeringskas niet wenst heiijk acht: wèl echter zou hij. in 
bepaaide gevallen, vooral ten platten lande, gel dol ij kon 
steun in het belang van de ziektebehandeling gemotiveerd 
achten, in het midden gelaten de vraag wie subsidieeren 
moet: staat. Provincie of (en) Gemeente. Eindelijk zou hij 
er op willen wijzen, dat door de beperkte opvatting in 
het wetsontwerp, van het begrip .losse arbeider"', naar 
zijne meening de verplichte verzekering een broedere | 

werking zal hebben dan de Staatscommissie zich voor-
stelde en dat er alle gelegenheid is om de landarbeiders, 
die niet onder de verplichting vallen, door propaganda 
voor vrijwillige verzekering en aansluiting bij door de 
betrokkenen beheerde kassen van uitkeering, te bewegen 
tot vrijwillige verzekering. 

De Minister vond dan ook in dat rapport geen aan* 
leiding zijn aanvankelijken opzet op dit punt te wijzigen. 

In hoevern» het ontwerp gewijzigd zou kunnen worden, 
zoodat de verzekering aan de landarbeiders nog meer ten 
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goede zou komen, speciaal in tijden van werkloosheid, 
achtte de Minister niet duidelijk, maar leder voorstel in 
dien zin zou hij gaarne overwegen. Voorloopig kwam het 
hein echter VOOr, dal tegen voldoening aan dezen wenscb 
ill hel a l g e m e e n ile g r o n d e n p le i ten , d ie een beletsel 
vormen om de ziekteverzekering van werkioozen (behou-
dens dan de tegemoetkoming van artikel 4-0| te doen 
doorloopen. 

Nog twee; bijzondere punten werden in de Nota Bange* 
voerd. Kerst de moederschapsverzekering. Waar de verse* 
kering, zooals het ontwerp die bedoelt, de arbeiden geldt 
en hef aantal gehuwde arbeidsters betrekkelijk gering is, 
zoude eene opneming van desbetreffende bepalingen binnen 
het kader van bet ontwerp weinig passen, terwijl, waar 
de gehuwde arbeidsters een zoo klein deel uitmaken van 
de gehuwde vrouwen niet een beperkt Inkomen, het 
opnemen van een. dergelijke bepaling moeilijk geacht zou 
kunnen worden te verwezenlijken wat met moederschaps-
Verzekering wordt bedoeld. Deze zaak heeft de volle 
sympathie van den Minister, maar hij meende dat zij 
nog niet rijp is om in een wet te worden opgenomen 
en dat in deze wet zeker niet haar plaats Is. 

Het verleenen van zoogpremies zoude, hoe loffelijk het 
doel ook zij. nog minder dan de moederschapsverzekering 
vallen binnen het kader van het ontwerp. 

Bij het mondeling overleg werd in de eerste plaats door 
enkele leden in overweging gegeven de kringen der verzekerden 
tegen ongevallen, tegen ziekte en tegen invaliditeit gelijk te 
maken. Er zou dan wel eene ingrijpende wijziging van het 
stelsel der Ongevallenwet noodig zijn, maar dit bezwaar werd 
niet overwegend geacht, waar aan de gelijkniaking groote voor-
deelen zijn verbonden. Daardoor zou het mogelijk worden 
hetgeen ter dekking van elk der drie verzekeringen noodig 
is saam te voegen in ééne premie. De Baad van Arbeid zou 
het bedrag, in de premie vervat ter zake van de ongevallen-
en van de invaliditeitsverzekering aan de mjksverzekeringsbank 
hebben uit te koeren. Er zou dan voor de verzekeringen slechte 
ééne loonlijst noodig zijn. Er zou ook slechts één betalings* 
termijn zijn, terwijl naar de voorstellen der Regeering telkens 
voor elke verzekering moet betaald worden. Op grond van 
het advies van een wiskundige weid verder van deze zijde 
verzekerd, dat opneming van de losse arbeiders niet het oog 
op het financieel evenwicht van den risicodrager'zeer wel uit-
voerbaar is te achten, op dit punt wordt hieronder nader 
teruggekomen. Aanneming van dit stelsel zou eene groote ver* 
eenvoudiging brengen, die door de werkgevers op hoogen 
prijs zou worden gesteld. Hadden zij slechts een loonlijst 
te houden en slechts één premie te betalen, de last. welke 
voor hen uit de verzekeringswetten voortvloeit, zou zeer ver-
licht worden en juist de vele uit de arbeidswetgeving voort* 
vioeiende beslommeringen, welke den bezigen ondernemer in 
de uitoefening van zijn bedrijf komen storen, maken die wet-
geving bij hen impopulair en bezwarend. De aanbevolen regeling 
zou. naar men meende, ook gelegenheid geven toezicht te houden 
op de voldoening van voor losse arbeiders voor de ziektever-
zekering te betalen gelden. Oelijkmaking van de kringen van 
verzekerden tegen ziekte en tegen invaliditeit werd wenschelijk 
geacht om het nauwe verband tusschen deze belde zaken. 
Invaliditeit is vaak het gevolg van verwaarloosde of niet goed 
behandelde ziekte. De losse arbeiders zullen in grooteren getale 
invalide worden, indien zij niet in de ziekteverzekering zijn 
opgenomen. Deze overweging iii de eerste plaats heeft in 
Duitschland en Oostenrijk tot hunne opneming in de ziekte-
verzekering geleid. 

Eenige andere leden der Commissie gevoelden veel voor de 
voordeeion van dit stelsel, maar betwijfelden toch, of het 
mogelijk ware den kring der verzekerden tegen ongevallen 
gelijk te stellen met den kring der verzekerden tegen ziekte. 
Zij achtten het echter wèl mogelijk en zeer wenschelijk den 
laatstgenoemden kring gelijk te maken met dien der verzekerden 

I tegen invaliditeit. Andere leden merkten op, dat bij de ver-
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(lediging \';111 hei hierboven aanbevolen stelsel bel formeele 
te zeer op den voorgrond en hel materieele te zeer <>i• den 
achtergrond was gesteld, Van aanneming van hel stelsel kon 
Inins Inziens alleen sprake zijn. indien eerst aangetoond was, 
dat liet naar den aard der drie verzekeringen mogelijk en 
wenschelyk is de leringen der verzekerden geluk te maken. 

De Minister was van oordeel, dal hel verschil in den aard 
der drie verzekeringen geUjkmaking niet toelaat. Hij de on-
gevallenverzekering heefl men alleen te doen mei de vraag, 
of aan een verzekerde een ongeval Is overkomen: de persoon 
(reedt hier op den achtergrond: treft liein een ongeval, 
dan heelt hij naar het stelsel der wel aanspraak op srhade-
lOOSStelllng, hoe kort hij ook als werkman in dienst geweest 
zij. Daarentegen heeft men hij de verzekering tegen ziekten, 
welke niet enkel het gevolg zijn van ongevallen, maar ook 
van allerlei andere redenen, op den persoon te letten. Aan 
alle verzekerden wordt voor gelijken termijn een ziekengeld 
uitgekeerd, dat binnen elke loonklasse geluk is. Het zou te 
ver p ian aan iemand, die slechts enkele, uien voor een ander 
gewerkt heeft, gedurende zes maanden of langer ziekengeld 
te gaan uitkeeren. Verder is het gemakkelijker te consta-
teeren, of er in eene onderneming een ongeval heeft plaats 
gehad dan of er inderdaad eene dienstbetrekking van korten 
duur aanwezig is geweest. Hier is eenige continuïteit van 
dienstbetrekking te vergen. Deze continuïteit is daarentegen 
weder niet noodig hij de Invaliditeitsverzekering, omdat daar 
het bedrag der uitkeeringen niet constant is. maar afhangt 
van het aantal betaalde premies. 

(«elijktijdige betaling van de premies voor de verschillende ver-
zekeringen zou naar de meening des Ministers niet wel doenlijk 
zijn. Mij de ongevallenverzekering is eene lialfjaarlijksche premie 
aangenomen; dit zou echter hij de ziekteverzekering niet 
praktisch zijn. Voor de ongevallenverzekering moet de premie 
ten postkantore gestort worden. Naar de voorgestelde regeling 
der ziekteverzekering zal de Kaad van Arheid de betaling der 
premie nog kunnen vergemakkelijken. Overigens achtte ook de 
Minister het zeer gewenscht den overlast, dien de arheids-
wetgeving voor de werkgevers oplevert, zoo gering mogelijk te 
maken. Hij meende, dat dit juis t door de instelling van de 
Rilden van Arheid kan worden verkregen. Voorts deelde hij 
mede. dat het waarschijnlijk mogelijk zal zijn de zaak zoo 
te regelen, dat de werkgevers in één stuk de verschillende 
gegevens kunnen boeken, die noodig zijn voor de geheele 
arbeidswetgeving. In boeverre gelijkmaking van de kringen der 
verzekering tegen ziekte en tegen invaliditeit mogelijk is. zou 
bij de bespreking der verschillende categorieën van personen, 
op wier opneming in de ziekteverzekering is aangedrongen, 
nader ter sprake komen. 

In de tweede plaats betrof het mondeling overleg 'Ie vraag, 
in hoeverre arbeiders niet in eene onderneming werkzaam in 
de ziekteverzekering zijn op te nemen. In zijne schriftelijke 
nota betoogde de Minister, dat het vvensclielijk is de ervaring 
af te wachten alvorens deze categorie van arbeiders in de 
ziekteverzekering te betrekken. De Commissie erkende, dat het 
bezwaarlijk zou zijn alle die arbeiders op te nemen, maar was 
eenstemmig van meening, dat opneming van bepalingen analoog 
aan het aanhangige voorstel tot wijziging der Ongevallenwet 
aanbevelenswaardig is te achten. Hen gaf in overweging ge-
legenheid te geven om bij algemeenen maatregel van bestuur 
groepen van arbeiders onder de verzekering te brengen, die 
verzekerd zouden zijn, indien zij in dienst waren van eene 
onderneming. Bovendien zou aan den Raad van Arbeid gelijke 
bevoegdheid zijn toe te kennen. De bespreking leidde tot het 
resultaat, dat de Minister zich bereid verklaarde aan deze 
beide wenschen gevolg te geven (Zie art. lttrf van het ont-
verp-Ziektewetj. 

in de derde plaats kwam de opneming der dienstboden 
ter sprake. 

Van de zijde der Commissie werd opgemerkt, dat, waar de 
Minister de dienstboden in de invaliditeitsverzekering heeft 
opgenomen, zijne constructie van den rechtsgrond der ver-

zekerlng geen beletsel kan zijn om deze categorie ook in de 
ziekteverzekering te begrijpen, in de schriftelijke beantwoording 
van de Nota der Commissie is tegen de opneming ook alleen 
aangevoerd, dal de regeling van het Burgerlijk Wetboek getroffen 
vooral voor inwonende dienstboden van zoo geheel anderen 
aard is, dat het niet zon aangaan eene zoo talrijke groep 
onder de Ziekteverzekering te brengen zonder die regeling 
Ingrijpend te Wijzigen. Blijkbaar heeft de Minister hier het 
oog op art. 1688$ van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel 
heeft echter geen e betrekking op Uitkeering Villl ziekengeld, 
maar op de geneeskundige behandeling en de verpleging van 
inwonende arbeiders. Sommige leden zagen daarom niet in, 
waarom opneming van de dienstboden tot wijziging van dit 
artikel zou moeten leiden. De wetgever, art. 1688$ vast-
stellende, hield blijkens art. 1688c, 2de lid, zelfs bij voorbaat 
rekening met de mogelijkheid van de invoering eener ziekte-
verzekering, die de zieke dienstbode eene uitkeering zou 
toekennen. Men herhaalde, dat art. HM8ij in de praktijk de 
dienstboden niet voldoende baat, omdat de dienst bij onts tane 
of dreigende ziekte vaak wordt opgezegd. Bovendien zijn de 
werkgevers niet altijd in staat voor behoorlijke verpleging en 
behandeling te zorgen. Worden de dienstboden in de ziekte* 
verzekering opgenomen, dan zal, zonder groot bezwaar voor de 
werkgevers, al thans de uitkeering van ziekengeld verzekerd 
zijn. Ook voor eene goede werking der invaliditeitsverzekering 
weid opneming van de dienstboden in de ziekteverzekering 
gewenscht geacht, omdat goede zorg van den aanvang eener 
ziekte het ontstaan van invaliditeit kan voorkomen. Mocht de 
Minister bezwaar blijven maken, de uitkeering van ziekengeld 
gepaard te doen gaan met de toepassing van art. 16889, dan 
zou a l thans de verzekering van ziekte zoo kunnen geschieden, 
dat voor inwonende dienstboden een wachttijd van vier weken 
werd aangenomen. De premie zal dan zeer gering kunnen 
zijn. [ntusseben komen ook bij dienstboden ziekten voor, die 
langer dan vier weken duren. Met name is dit het geval bij 
de tuberculose, die ook deze categorie van personen niet 
zelden treft. Wil de Minister van gelijktijdige toepassing van 
de Ziektewet en van art. 1688$ niet weten, dan zou overigens 
eene nadere voorziening dienen voorgesteld te worden ten 
aanzien van inwonende arbeiders, die geene dienstboden zijn. 

Voorts werd aangevoerd, dat het bezwaar van den Minister 
enkel de inwonende dienstboden betreft. Betoogd werd, dat 
vooral de opneming van uitwonende dienstboden in de ziekte-
verzekering noodig is. Men merkte op, dat bij de minder 
gegoeden het in dienst nemen van uitwonende dienstboden 
wegens de beperktheid der woningen en de toeneming van 
het bezwaar, bij dienstboden tegen inwoning bestaande, steeds 
meer voorkomt. Er zijn uitwonende dienstboden, die in dienst 
zijn van meer dan één werkgever, maar dit kon, naar men 
meende, geen bezwaar zijn tegen de opneming, aangezien liet-
zelfde voorkomt bij andere arbeiders, die naar de voorgestelde 
regeling onder de ziekteverzekering zullen vallen. De opneming 
der dienst boden zal voor een groot aantal personen de ver-
vulling van de ter zake der ziekteverzekering voorgeschreven 
formaliteiten en de verplichting tot premiebetaling met zich 
brengen, maar gelijkstelling met andere werkgevers scheen 
hier te minder bezwarend, omdat dit geldt voor alle werk-
gevers i n menig kleine patroon zal meer moeite hebben met 
de wettelijke bepalingen en met de premiebetaling dan zij, 
die dienstboden kunnen houden. 

De Minister stelde bij zijne beantwoording dezer opmerkingen 
op den voorgrond, dat — hoe men ook mocht denken over het 
theoretische bezwaar tegen opneming der dienstboden in de 
ziekteverzekering — er toch alleen reden zou zijn, om zoo-
danige opneming te bevorderen, indien daarvoor belangrijke 
practische voordeelen pleitten en met name de doorvoering 
van de verzekering dit eischte. Dit was echter, met name 
ten aanzien van inwonende dienstboden niet het geval. Art. 
1 6 8 8 $ legt op de werkgevers een billijken, maar zwaren last. 
Het artikel verplicht hen gedurende zes weken voor ver-
pleging en geneeskundige behandeling van hunne inwonende 
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(1) Deze bepaling luidde: 
„Wanneer een persoon in een tijdvak van Teertien dagen op ten minste 

tien di^en togen loon in of ten behoeve van dezelfde onderneming 
of inrichting werkzaam of' in dezelfde dienstbetrekking is geweest, 
wordt zjjno werkzaamheid of zijn dienst in dat tijdvak in elk geval 
geacht liet gevolg van slechts ééne arheidsovereenkomst te zijn geweest." 

(2) Deze bepaling kwam woordelijk overeen met die van het 
ontwerp-KuYPER, hehoudens van „een persoon" door „iemand". 

overigens heeft IIK*II ook hier weder te doen met eene afwijking 
van het Invaliditeils-oiit werp, die te bedenkelijker ia, omdat soor-
zienlng in het geval van ziekten bel ontstaan van invaliditeit kan 
Voorkomen. De praktische bezwaren! duur den Minister tegen 
de opneming van de uitgesloten losse arbeiders aangevoerd, 
weiden verder niet overwegend geacht. Zijn zij voor de losse 
arbeiden, die onder het ontwerp vallen, te overwinnen, dan 
zal dit ook wel gelukken ten aanzien van hen, die volgens 
hel ontwerp uitgesloten zouden zijn. De .Minister stelt het 
voor alsof eerst onlangs tot opneming der losse arbeiders in de 
Duitsche ziekteverzekering is overgegaan. Intusschen hadden 
de Krankenkassen reeds de bevoegdheid zulke arbeiders in da 
verzekering op te nemen en van die bevoegdheid werd ook 
gebruik gemaakt. Van de Krankenkasseu, die ju i s t de moeilijk-
heid der opneming ondervinden, is ook vooral de aandrang 
uitgegaan tot opneming van eene verder strekkende regeling, 
gelijk hij de jongste herziening dei Duitsche regeling dan ook is 
tot stand gekomen. Voorts zegt de Minister, dat de Oosten* 
rijksclie praktijk zou geleid hebben tot den indruk, (lat eene 
bevredigende regeling op dit punt niet valt te bereiken. Het is 
waar, dat in het aanvankelijke ontwerp tot herziening der (tosten* 
rijksche regeling werd voorgesteld de losse arbeiders buiten 
de ziekteverzekering te brengen, maar hierop is bij het derini-
tieve ontwerp teruggekomen. Dit was het gevolg van eene actie, 
waaraan niet alleen uitnemende deskundigen, maar ook vverk-
gevers deelnamen. Ook in Nederland is van verschillende zijden, 
o. a. door de Maatschappij tot bevordering der geneeskunst, 
op de opneming der losse; arbeiders aangedrongen. 

Ten betooge dat ook uit een financieel oogpunt de opneming 
der losse arbeiders geen overwegende bezwaren oplevert, werd 
de volgende regeling in overweging gegeven. De losse arbeiders 
worden in homogene groepen saamgevat. Zoo kan er eene 
categorie zijn van losse bootwerkers, die hunne werkkracht 
bij den dag, of voor de lossing van een bepaald schip, nu eens 
aan dezen dan weder aan genen werkgever verhuren. Zulke 
arbeiders leven op de dagen, waarop zij geen werk kunnen 
vinden, van de verdiensten op andere dagen, en hunne jaar-
lijksche inkomsten loopen slechts weinig uiteen. Het. is 
mogelijk te bepalen, hoeveel een los bootwerker over hel jaar 
gemiddeld pet dag verdient en dit gemiddelde zal als geldig 
voor alle bootwerkers van dezelfde categorie beschouwd kunnen 
worden. Is nevens het gemiddeld daglojn ook de morhiditoit 
in eene categorie van losse arbeiders bekend, dan kan gemak-
kelijk berekend worden, hoe groot de premie moet zijn om de 
lasten hunner verzekering te dekken. Het eenige bezwaar tegen 
deze regeling scheen te zijn. dat het moeilijk zal zijn uit te 
maken, of een arbeider, die ziek wordt, inderdaad als los 
arbeider is te beschouwen. Wie als los bootwerker is inge-
schreven, maar dat beroep sedert langen tijd niet meer uit-
oefent, zou aanspraak verkrijgen, Indien de ziekenkas niet kan 
uitmaken, dat hij bij het ontstaan der ziekte niet als boot-
wei ker werkzaam was. Daarom zou het noodig zijn een termijn 
te bepalen, binnen welken de arbeider werkzaam moet zijn 
geweest, wil hij aanspraak kunnen maken op uitkeering van 
ziekengeld. Voorts zou een middel moeten worden aangewezen 
oni uit te maken, of die termijn al dan niet is overschreden. 
Dit zou kunnen geschieden door de betaling der premie op 
naam van den arbeider in te schrijven of door den werkgever 
te verplichten in een den arbeider te verstrekken boekje van 
diens werkzaamheid in zijne onderneming te doen blijken, 
bijv. door vermelding van het uitbetaalde loon en van de dagen 
waarop liet is verdiend of wel door inplakking van zegels. Bij 
zulk eene regeling zou. naar men meende, het behoud van 
het financieel evenwicht van den risicodrager, waarover de 
Minister spreekt, alleszins verzekerd zijn. Door andere leden 
werd opneming van alle losse arbeiders bedenkelijk geacht 
met het oog op het gevaar, dat personen, die geene arbeiders 
zijn en voor wie geene premie betaald is, eene arbeidsoveieen-
komst van korten duur aangaan ten einde ziekengeld deelachtig 
te worden. 

De Minister erkende, dat de wijze, waarop in het ontwerp* 

dienstboden te zorgen, en voor de wijze \an verpleging en 
behandeling is niet de levensstandaard van de dienstboden, 
maar hei vermogen van den werkgever beslissend. De 
wetgever heeft de inwonende dienstboden, beschouwd als 
deel van het gezin en bedoeld, dat de werkgevers zich per* 
soonlijke zorg zouden getroosten voor hunne genezing. Deze 
regeling is voor de dienstboden veel voordeeliger dan die 
van het ontwerp-Zlektewet, welke aan zieke dienstboden 
enkel Zoll doen toekomen eene geldelijke uitkeelillg liaa.l 
evenredigheid van het bedrag, dat zij geacht kunnen worden 
wegens loon, kostelooze inwoning en voeding te. verdienen. 
De werkgevers, die den zwanen, hun bij art. 1688ffopgelegden 
last hebben ie vervullen, bovendien te verplichten te deelen 
in de lasten der ziekteverzekering achtte de Minister onbillijk. 

Voorts vond de Minister het. bezwaarlijk de inwonende en 
ook de uitwonende dienstboden in de ziekteverzekering op te 
nemen, omdat dit voor een zeer groot, aantal personen de ver-
vulling van allerlei formaliteiten met zich zou brengen en den 
aan de ziekteverzekering verbonden omslag zeer zou vermeer-
deren. Dit bezwaar gold zijns inziens ook tegen de opneming van 
inwonende dienstboden met een wachttijd van vier weken. 
Dat dienstboden langer dan vier weken ziek zijn, kwam naar 
de meening des Ministers te weinig voor, om daarvoor alleen 
de verzekering met al wat er aan verbonden is, over eene 
groote groep van personen uit te breiden. 

Vond de Minister op deze gronden geene aanleiding om de 
dienstboden in de ziekteverzekering op te nemen, hij gaf toe, 
dat, om gelijktijdige toepassing van art. 1688 ij en van de 
Ziektewet uit te sluiten ten aanzien van inwonende arbeiders, 
die geene dienstboden zijn, eene nadere bepaling noodig is. 
Hij zou daarom voorstellen zulk eene nadere bepaling in het 
ontwerp-Ziektewot op te nemen (zie art. 87 van dat ontwerp). 

In de vierde plaats werd bij het mondeling overleg nader 
aangedrongen op de opneming der losse arbeiders. Vrij alge-
meen werd door de Commissie betreurd, dat de Minister ten 
deze geene wijziging in zijn voorstel had gebracht. In zijn 
schriftelijk antwoord herinnerde de Minister, dat de voor-
gestelde uitsluit ing alleen geldt voor die losse arbeiders, 
wier dienstbetrekking korter dan vier dagen duurt . Men 
merkte op, dat het stellen dezer grens in de praktijk tot 
vele moeilijkheden aanleiding zal geven. Het zal niet altijd 
gemakkelijk zijn uit te maken, hoe lang de dienstbetrekking 
geduurd heeft en werkgevers kunnen iu vele gevallen een 
gemakkelijk middel tot ontduiking vinden door arbeiders for-
meel slechts voor '2 of 8 dagen in dienst te nemen, al staat het 
feitelijk voor beide partijen vast, dat na eene korte tusscben-
pooze de dienstbetrekking opnieuw voor minder dan vier 
dagen zal bestaan. Men merkte hierbij op, dat de gunstige bepaling, 
vervat in het tweede lid van art. 8 van het ontwerp-KüTPEB (1) 
en van art. 4 van het ontwerp-Vssenra (2) in art. 8 van het 
ontwerp-Radenwet niet is overgenomen. De gestelde grens zal, 
vooral ten platten lande, maar ook bfl he t bootwerkersbedrtjf en 
andere bedrijfstakken, vide losse arbeiders uitsluiten. En die uitge-
sloten arbeiders verkeeren in eene bijzonder ongunstige econo-
mische positie. Zij belmoren ook tot de minst ontwikkelden en het 
is voor hen meer dan voor andere arbeiders noodig, dat de wet 
hen tegen zichzelven bescherme en voor hen de verplichte ver-
zekering invoere. De Minister meent, dat van de werkgevers een 
drang zal uitgaan op de onder de Ongevallenwet vallende losse 
arbeiders om zich vrijwillig tegen ziekte te verzekeren. Gesteld, 
dat dit juist is, dan worden op die wijze toch in geen geval de 
arbeiders, die niet onder de Ongevallenwet vallen, geholpen. 
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Raden wet de uitsluiting van een doei der lome arbeiden is 
geregeld, troor verbetering vatbaar la, 11<-1 was geenszins zijne 
bedoeling de gunstige bepaling van de ontwerpen zijner voor-
gangen, waanan hierboven herinnerd werd, niet te doen 
gelden. Hij verklaarde tér verbetering der redactie art. ;! van 
het ontwerp t<' zullen wijzigen. Allen, die Ingevolge de In bei 
Invaliditeitsontwerp opgenomen definitie van de uitdrukking 
..werkman" tegen invalidiP it verzekerd zullen zijn, wettelijk 
tegen Ziekte te verzekeren, bleet' de Minister niet doenlijk 
achten, Omdat liet moeilijk is deze personen te vinden, te 
bepalen, of zij in eene onderneming arbeiden en tegen welk 
loon, en uit te maken, wie als hun patroon aansprakelijk kan 
worden gesteld voor de behoorlijke aangifte en voor de premie* 
betaling. Het gevolg van de opneming van alle losse arbeiden 
zou zijn, dat tal van die arbeiders verzekerd zouden wezen, 
zonder dat de Kaad van Arbeid lion kende of ooit met hen 
in aanraking was geweest. Veelal zou de Kaad eerst door een 
verzoek om uitkeering op het spoor van deze verzekerden 
komen. Dat de invordering van de achterstallige premies, vooral 
wat betreft liet aandeel van de telkens wisselende patroons, 
groote moeilijkheden zou opleveren, behoefde naar de meening 
des Ministers geen betoog. Maar al kon dit bezwaar worden 
ondervangen, zou de ziekenkas toch schade lijden, omdat van 
de losse arbeiders, die niet ziek worden, in zeer vele gevallen 
geënt; premie zou worden ontvangen, terwijl bij de berekening 
der premies wordt aangenomen, dat betaald wordt ook door 
hen. die geene aanspraak op uitkeering verkrijgen. Hoeveel 
ook de Minister gevoelde voor de opneming van deze groepen 
van arbeiders, die niet slechts stabiliteit missen, maar wier 
weerstandsvermogen ook gering is, zoover meende de Minister 
niet te kunnen gaan, maar wél verklaarde hij zicli bereid aan 
de Raden de bevoegdheid te geven groepen van losse arbeiders 
te verplichten zich tegen ziekte te verzekeren, waarbij de Raad 
dan voor hunne verzekering bepalingen onder goedkeuring van 
den Verzekeringsraad zou moeten vaststellen omtrent den aan-
vang der verzekering en omtrent de verplichtingen van de 
arbeiders en van hunne werkgevers ter zake van de aangifte, 
de inschrijving, de bepaling van het dagloon, de premieheffing 
en de uitkeering van ziekengeld. Indien een Raad op grond 
van zijne kennis van de plaatselijke omstandigheden verzekering 
van eene groep losse arbeiders mogelijk acht. zal hij dus daarin 
kunnen voorzien. Deze regeling is opgenomen in art. \6b van 
het ontwerp-Ziektewet. 

§ .">. Toelating van verzekering bij bijzondere 
ziekenkassen, ili 

Naar aanleiding van het door de Commissie gestelde vraag-
punt heeft de Kamer met groote meerderheid beslist, dat het 
niet wenschelijk is de ziekteverzekering uitsluitend te doen 
plaats hebben bij van Overheidswege in te .stellen organen. 
De Commissie kwam daarom in hare Nota niet terug op de 
quaestie van bet monopolie der openbare ziekenkassen, maar 
bepaalde zich tot eene bespreking van de voorstellen der Regee-
ring betreffende de deelneming van bijzondere ziekenkassen 
aan de verzekering, en deed den Minister mededeeling van de 
volgende beschouwingen. 

De voorgestelde bepalingen maken den indruk, dat de 
Minister bedoeld heeft de erkenning der bijzondere vereeni-
gingen zoo gemakkelijk mogelijk te maken. Behalve het bezit 
van rechtspersoonlijkheid wordt voor erkenning enkel geëischt, 
dat de vereeniging een zeker aantal leden heeft en dat de 

(1) De Commissie vestigt de aandacht op het vanwege het Depar-
tement van Landbouw, Nijverheid en Handel uitgegeven, aan de leden 
der Kamer rondgedeelde, rapport omtrent de in Nederland bestaande 
fondsen tot ondersteuning van arbeiders bij ziekte. Het op blads. 17 
van de vraagpunten (stuk n°. 4 van 68 der Zitting 1910-1911) ver-
melde overzicht van de resultaten eener enquête betr. instellingen 
tot verzekering tegen ziekte, kraam of overlijden, gehouden ter voor-
bereiding van het ontwerp-Kums, is ter griffie der Kamer neder-
gelegd. ter inzage van de leden. 

statuten uitsluitend door de leden zijn vastgesteld en het 
bestuur Uitsluitend dooi de leden wordt gekozen. De eiseh van 
zekerheidstelling voor de nakoming van de verplichtingen der 
kas is voor di' erkenning niet gesteld en volgens de toelieh-
ting zal het stellen van zekerheid gemakkelijk zijn, aangezien 
dit zal kunnen geschieden door inhouding van een deel der 
premies door den Raad van Arbeid, zoodat net mogelijk zal 
zijn kassen op te richten, die geen eigen vermogen hebben. 
De premies zullen door den Raad van Arbeid worden geïnd 
ten behoeve der bijzonden! kas, hetgeen hare administratie 
zeer zal vereenvoudigen. Het is dus niet onwaarschijnlijk, 
dat, wordt deze zaak naar de bedoeling des Ministers geregeld, 
vele van de bestaande vereenlglngen erkenning zullen vragen 
en erlangen en dat ook vele vereenlglngen zullen worden 
opgericht ten einde die erkenning deelachtig te worden. Evenwel 
zal de werking der voorgestelde wettelijke bepalingen in niet 
geringe mate afhangen van de in de artikelen 77c on lij bo-
doelde algemeene maatregelen van bestuur. Al mogede tegen* 
woordige Minister bereid zijn het minimumaantal leden, voor 
erkenning eener kas vereischt, laag te stellen en met eene zoo 
gemakkelijke wijze van zekerheidstelling, als in de toelichting 
is vermeld, genoegen te nemen, een volgend Minister kan deze 
eisenen zeer verzwaren en daardoor het bestaan van bijzondere 
kassen in hooge mate bemoeilijken. De vraag werd daarom 
gesteld, of de voorgestelde regeling aan de voorstanders dei-
bijzondere kassen wel de noodige waarborgen voor de toelating 
daarvan verschaft en of het in elk geval niet wenschelijk is 
in de wet zelve nader te omschrijven, aan welke eisenen de 
kassen zullen hebben te voldoen, ten einde meer zekerheid te 
verkrijgen aangaande de voorwaarden van toelating en te 
groote, voor het welslagen der verzekering nadeeligo versnippe-
ring der organisatie te verhinderen. 

Bij de behandeling der vraagpunten heeft de Minister met veel 
nadruk de wenschelijkheid betoogd om van de Raden van Arbeid 
te maken centrale organen, bij welke zeken bemoeiingen voor 
de ongevallen-, ziekte-, ouderdoms- en invaliditeitsverzekeringen 
zouden zijn geconcentreerd. Hij wenschte van die Raden te 
maken kantoren, waar alles verzameld wordt, wat door de be-
moeiingen dezer verzekeringen voor den dag komt betreffende den 
arbeidersstand. „Bij de ziekteverzekering krijgen wij natuurlijk, 
wanneer die behoorlijk in ééne hand komt, een stroom van gege-
vons over bedrijfsziekten en verschillende gevaren, die den arbeider 
in het beroep bedreigen. Het ligt voor de hand, dat men dat 
verwerken kan, wanneer men die gegevens bijeen heeft. Men 
krijgt op die wijze inlichtingen over de personen en men kan 
bijv. nagaan als iemand een ongeval krijgt of hij vroeger soms 
kuren had en bekend stond als simulant en dan kan men een 
extra-dokter op hem afsturen. Zoo krijgt men langzamerhand 
materiaal betreffende de arbeiders en dit moet men niet licht 
aanslaan" (Handelingen bladz. 2430.) Het scheen twijfelachtig, 
of de Raden van Arbeid bij aanneming der voorgestelde rege-
ling in staat zullen zijn de hun door den Minister toegedachte 
taak te vervullen. Art. lik legt aan de bijzondere kas de ver-
plichting op wekelijks aan den Raad van Arbeid van de ge-
dane uitkeeringen opgave te doen met vermelding, zoo mogelijk, 
van de ziekte en van den behandelenden geneeskundige. Hier-
mede verkrijgt de Raad echter geenerlei inlichting omtrent de 
geneeskundige behandeling en het verloop der ziekten en deze op-
gaven zullen dus den Raad niet in staat stellen te oordeelen 
omtrent hetgeen bij de ziekteverzekering „voor den dag komt 
betreffende onzen arbeidersstand" en na te gaan of en door 
wie simulatie van ziekte gepleegd wordt. Is het aantal ver-
zekerden bij erkende kassen groot, dan kan het aantal wekelijks 
bij den Raad inkomende opgaven zoo talrijk zijn, dat het voor 
het bestuur onmogelijk wordt die na te gaan en daarvan gebruik 
te maken. Men zal eene massa papieren krijgen, maar de Raden 
zullen daaraan weinig hebben. Daarentegen zal het voor den 
penningmeester der vereeniging, vooral als zij in verschillende 
gemeenten kassen heeft, zeer lastig zijn de gevraagde opgaven 
te verzamelen en wekelijks aan den Raad in te dienen, terwijl 
verlenging van den termijn tot bijv. eene maand aan de opgaven 
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alle beteekenis zou 0111110111011. aangezien do meeste ziekten 
niet zoo lang duren. 

Uit hot voorafgaande volgt roods, dal do administratie dor 
openbare kassen, dio belast blijven mot de raming def premies 
en bet oog sullen moeten blijven bonden op do geneeskundige 
behandeling der b\] do bijzondere kassen verzekerde zieken 
en op do simulatie, door de toelating van bijzondere kassen 
omslachtiger zal worden. Zullen zij ook In andere opzichten 
geene schadelijke gevolgen van die toelating ondervinden? 

Het zal kunnen voorkomen, dat op liet 00110 oogonblik tal 
van verzekerden naar eene bijzondere kas overgaan, en dat 
op een ander oogonblik tal van verzekerden naar do openbare 
kas terugvloeien. De Minister zelf zeide, dat dit voor eene 
goede uitvoering der verzekering door do openbare kassen nadee-
lig zal zijn. 

Qewaakt dient te worden, dat de bijzondere kassen aan de 
Openbare niet eene schadelijke concurrentie aandoen. De 0111-
standigheid, dat de premies worden vastgesteld door den Raad 
van Arbeid, is niet voldoende 0111 dit te beletten. In do eerste 
plaats verbiedt de wet niet, dat i\o bijzondere vereenigingen 
0011 deel der premie aan hare leden teruggeven. In de tweede 
plaats is de toelating der bijzondere kassen aanbevolen in de 
verwachting, dat zij hoogere uitkeoringen zullen geven dan 
de bijzondere ot' andere voordeden .aan het lidmaatschap 
zullen verbinden. Geschiedt dit, dan zal het voor vele arbeiden 
eene aanleiding kunnen zijn tot eene bijzondere vereeniging 
toe te treden. In de derde plaats zal de concurrentie van de 
openbare tegenover do bijzondere vereenigingen bemoeilijkt 
kunnen worden, doordat de laatsren de slechte risico's van 
zich afwentelen, in welk geval deze voor rekening van de open-
bare kassen komen. In zijne toelichting (li gaat de Minister 
op dit punt niet diep in. Hij wijst op de mogelijkheid van be-
nadeeling der openbare kassen door selectie van risico's en 
zegt dat, zoo het noodig blijkt, ter voorkoming hiervan bepa-
lingen in de wet zullen moeten worden opgenomen. Men vroeg, 
waarom de Minister niet reeds in het door hem gedane voor-
stel bepalingen opnam tor voorkoming van de bedoelde selectie 
van risico's en zou prijs stellen op de mededeeling wat die 
bepalingen eventueel zouden kunnen inhouden. 

Ook kwam do vraag ter sprake, welke de flnancieele positie 
der bijzondere vereenigingen zijn zal. Zij worden ontlast van 
de zorg voor de inning der premies, maar daartegenover staat, 
dat niet alleen de overige administratiekosten geheel voor hare | 
rekening komen, maar zij ook zullen moeten medebetalen in 
sommige kosten der openbare kassen, terwijl een deel van de 
administratiekosten van de laatste kassen voor rekening van het 
Rijk komt. Xu is wel beweerd, dat bijzondere lichamen zuiniger 
admlnlstreeren dan openbare, maar de Ministor heeft goede gron-
den aangevoerd tot wederlegging dezer bewering (Himdelinyeii. 
blz. 2431). Betwijfeld werd, of de bijzondere vereenigingen dus 
wol in de gelegenheid zullen zijn hoogere uitkeeringon te doen 
dan do openbare. Zelfs achtte men het niet onmogelijk, dat het 
feit. dat de premies worden vastgesteld door de Raden van Arbeid, 
de bijzondere kassen in ongelegenheid zal brengen. Indien zij, 
bij voorbeeld door het verliezen van een belangrijk proces, in 
slechte flnancieele omstandigheden geraken, kan het gemis 
van de bevoegdheid tot verhooging der premies het behoud 
van de noodige inkomsten in gevaar brengen. Verder waar-
borgt hot voorstel dofi Ministers op goonerlei wijze, dat de 
bijzondere vereenigingen over voldoende kapitaal voor de be-
strijding harer'Uitgaven beschikken. Zelfs zal. irelijk reeds 
werd opgemerkt, volgens de toelichting toegelaten worden, 
dat de zekerheidstelling geschiedt door inhouding van een deel 
der premies. Toch scheen zoodanige waarborg n lig, want. 
wanneer de bijzondere vereenigingen door slecht beheer, onvol' 
doende boekhouding, het doen van te hooge uitkeeringen of 
tegenslag buiten staat geraken aan hare verplichtingen te 
voldoen, zal het Rijk volgens art. 44 van het ontwerp-Ziektewet 

11» Zie stuk a6, n". 3, van de Zitting 1911—1912. ad art. 77<-. 
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tegenover de verzekerden, die recht hebben op ziekengeld, 
voor do uitkeering daarvan aansprakelijk zijn. 

Terwijl zij, die bij de beraadslagingen over de vraagpunten 
principieel tegen hot monopolie dor overheidskas opkwamen, 
liet particulier initiatief op dit gebied op den voorgrond 
wenschten te stellen on de Overheidszorg slechts aanvullend 
wildon toelaten, wordt dit in de thans aangeboden regeling 
allerminst bereikt; Immers de particuliere kassen komen ge-
hoel aan den leiband te loopen van bet bestuur dor over-
heidskas. Eonerzijds wordt dus niet verkregen wat do voor-
standers van hel particulier initiatief beoogden : anderzijds 
gelden tegen hot voorstel, gelijk het nu luidt, de meeste en 
de moest klemmende praettsche bezwaren, die de Minister bh' 
zijne verdediging van hot monopolie togen de toelating der 
particuliere kassen aanvoerde. Jn zooverre achtte men de 
voorgedragen transactie eer eene verslechtering dan eene vor-
betering van het wetsontwerp. 

Naar aanleiding van deze beschouwingen word van andere 
zijde de meening geuit, dat de wijze, waarop de Minister 
getracht beeft aan hot particulier initiatief recht te doen weder • 
varen, waardeering verdient. Dezerzijds werd aangevoerd, dat 
de voorgestelde regeling eenerzijds aan particuliere vereenigingen, 
die zulks verdienen, gelegenheid zal geven tot de verzekering mede 
te werken en anderzijds voldoende is 0111 erkenning van voreeni-
gingen, die daarvoor niet geschikt zijn, te voorkomen. Bij de inde 
artikelen 77c en 77/ bedoelde maatregelen van bestuur zullen 
de noodige bepalingen omtrent hot iiiininumi-aantal leden en 
omtrent de wijze van zekerheidstelling vastgesteld moeten 
worden. Ook werd aangevoerd, dat het bestaan van bijzondere 
kassen zal worden bevorderd door art. 77//, volgens hetwelk 
de premies, welke aan die kassen worden uitgekeerd, ver-
minderd worden met slechts een gedeelte van de kosten van 
inning der premies en van maatregelen, welke strekken om 
ziekte te voorkomen of welke de geneeskundige behandeling 
ten goede komen. Voorts werd aangevoerd, dat de toelating 
der bijzondere kassen ook hierom wenschelijk is, omdat zij 
gelegenheid geeft tot verhooging van het ziekengeld wegens 
de giften, aan die vereenigingen uit liefdadigheid door werk-
gevers en anderen gedaan. 

Tegen dit laatste werd door anderen opgekomen. Deze leden 
stolden daartegenover, dat zulke giften vaak worden gebezigd 
als een middel van politieke of kerkelijke propaganda of ten 
doel bobben do arbeiders onder de plak te houden. Zij beschouwden 
het als een groot moreel voordeel van de verplichte verzekering, 
dat zij don arbeiders aanspraak geeft op ziekengeld en daardoor 
hunne zelfstandigheid, ook tegenover hunne patroons, versterkt. 
Indien men de verzekering vertroebelt door versterking van de 
baten uit giften, dan gaat dit moreele voordeel te loor. Voorts 
meende men. dat de bedoeling van art. 77// niet kan zijn 
verkapte subsidies aan de bijzondere kassen te geven. Ten 
laste dier kassen zal moeten gebracht worden zoodanig deel 
der genoemde kosten, als naar evenredigheid van haar aantal 
verzekerden billijk is te achten, on de redactie van het artikel 
geeft geene aanleiding om te meenen, dat iets anders bedoeld 
zou zijn. 

Dit betoog gaf anderen nog aanleiding te vragen, of de 
uitdrukking „kosten van inning der premiën" in art. 77// in 
engon of in wijdon zin is te verstaan. 

Tegen den eisch, dat het bestuur uitsluitend door t\o leden 
moet zijn irokozon, word door sommigen bedenking geopperd. 
Bij vereenigingen, die ook voor Lreneeskundigo behandeling 
zorgen, zal het wenschelijk kunnen zijn in het bestuur een 
geneeskundige op te nomen, die op andere wijze wordt aan-
gewezen en bij ondernomingskasson kan het wonsoholijk zijn 
den werkgever eene plaats in het bestuur te verzekeren. Het 
scheen dezen leden voldoende te eisenen, dat de leden een 
ovorwegenden invloed op de samenstelling van het bestuur 
moeten kunnen uitoefenen. 

In zijn schriftelijk antwoord betoogde do Minister in 
de eerste plaats, dat het bezwaar, dat de voorgestelde 
regeling tot onzekerheid aanleiding geeft omdat gewichtige 
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onderwerpen geregeld worden bij algemeenen maatregel 
van bestuur, niet moei worden overschat. Dat een volgend 
Minister deze bevoegdheid zon gebruiken om de bedoeling, 
waarmede aan de bijzondere kassen een plaats werd 
gegeven in de organisatie der ziekteverzekering, te ver 
i jdelen. Is ni<'t wel aannemel i jk en ook bl i jkens de ge-
schiedenls van het gebruik van dit middel (wetgeving 
op sociaal gebied dooi' altfeineene maatregelen van bestuur) 
in hooge mate onwaarschijnlijk. Als er in eenlgf /.aak 
continuïteit is van regeeringsbeleid, dan is liet wel in 
deze /.aak. Toch zijn er wetten men denke aan de 
Veiligheidswet — waarvan de werking grootendeels 
afhangt van algemeene maatregelen van bestuur. Xiet-
tegenstaande de Minister uit het eeneKabinet ongetwijfeld 
meer /.al nebben gevoeld voor dwingend Ingrijpen dan 
die uit liet andere Ministerie, hooft de uitvoering bijv. 
van de artikelen <i en 7 van de Veiligheidswet van die 
verschillende opvattingen nooit de sporen gedragen. Men 
zal er zich trouwens ook wèl voor wachten, het middel 
van den algemeenen maatregel in discrediet te brengen, 
dat Immers in vele gevallen onmisbaar is. Het stuit toch 
op overwegend bezwaar, punten als thans bedoeld, volledig 
in de wet zelve te regelen. De algemeene maatregel van 
bestuur komt tot stand op een tijdstip en op eene wijze, 
die het veel gemakkelijker maken rekening te houden 
met de verschillende feitelijke gegevens. De Minister 
zoude dan ook willen ontraden in de wet vast te leggen 
regelen, die gesteld en wellicht na korten tijd gewijzigd 
moeten worden na overleg met de belanghebbenden. Het 
verdient de voorkeur alleen de beginselen in de wet vast 
te leggen. Uit geldt ook van het aantal leden, waarvoor 
bovendien eerst de indeeling van het land in districten 
vast moet staan. 

Het bezwaar, met het oog op de flnancieele positie der 
bijzondere kassen tegen de regeling ingebracht, achtte de 
Minister niet gegrond. Het voornaamste argument, dat 
voor de toelating der bijzondere kassen pleit, is dat het 
aan een groei» arbeiders gelukken kan, door doeltreffende 
regeling voor eenzelfde premie méér te geven, en dit 
moet niet zonder noodzaak worden bemoeilijkt. Zou nu 
de mogelijkheid van zulk een voordeeliger verzekering 
moeten worden ontkend, dan zou dit argument natuurlijk 
vervallen. Doch op welken grond werd die mogelijkheid 
ontkend? De bijzondere kas krijgt de premie onder aftrek 
van twee bedragen; een bedrag ter vergoeding van de 
kosten van inning der premifin, een ander als aandeel 
in maatregelen van algemeen-hygienischen aard. die aan 
alle verzekerden ten goede komen. Het bedrag ter ver 
gueding van de inniiiirskosten wordt opgewogen door de 
besparing van de kosten, die du inning door de bijzondere 
kas /.eive. voor haai' zou opleveren, nog gezwegen van 
de omstandigheid, dat voor de inning van de premie thans 
de Invordering bij dwangbevel en het aanspreken van 
den werkgever ten dienste staan, zoodat er meer waar-
borg zal bestaan, dat alle verschuldigde premies ook 
Inderdaad zullen binnenkomen, ten behoeve van de bij-
zondere kas. Met andere bedrag kan geen invloed uit-
oefenen op de mogelijkheid om zich in de mededinging 
staande te houden. Had men deze kosten op het oog, 
wanneer men sprak van medebetalen door de bijzondere 
kassen in sommige kosten der openbare kassen, dan 
merkte de Minister op. dat de bedragen voor algemeen-
hygiënische doeleinden allerminst uitsluitend voor het 
belang der openbare kassen dienen, maar strekken in 
het belang van alle verzekerden in het gebied van den 
Raad van Arbeid, óók dus van hen, die bij bijzondere 
kassen zijn aangesloten. 

Zon wellicht de bijzondere kas in ongunstiger conditie 
komen, doordat het Kijk het salaris van den voorzitter 
van den liaad van Arbeid betaalt? Dit kan alleen worden 
beweerd, indien wordt voorby gezien, dat het werk van den 

voorzit ter overwegend is ten dienste van de geheels verze-
koiïne;. dus ook aan de bijzondere kassen en hare leden 
ten goede kotnt en dat het niet slechts geschiedt voor de 
ziekteverzeker ing, maar ook voor de andere takken van 
sociale verzekering. 

De overige bezwaren met betrekking tot de flnancieele 
positie der bijzondere kas weiden evenmin door den Minister 
als juist erkend. Komt een bijzondere kas door wanbeheer 
td' buitengewone omstandigheden, die alleen de leden dier 
kas raken, in ongelegenheid, dan zal zeker de liaad van 
Arbeid niet voor het geheele district, dus ook voor de 
rechtstreeks bij zijn eigen kas verzekerden, de premies 
verhoogen, maar niets verhindert dan de bijzondere kas 
een omslag te heften (of uit hare reserve te putten), ter. 
einde de verplichte uitkeerlngen te kunnen doen. 

De bedoeling van artikel lilt is niet, dat de Raad 
van Arbeid eenige subsidie geve aan de bijzondere kas, 
maar dat hij de kosten, die hij ten behoeve dier kas maakt 
bij de inning der premifin, terugontvangt, en de leden dier 
kas hun aandeel doe dragen in maatregelen van algemeene 
strekking ter voorkoming var. ziekte of ter bevordering 
van geneeskundige behandeling. Het artikel zegt dan ook 
niet, dat de Raad een gedeelte der kosten van inning 
enz. afhoudt, maar wél: een gedeelte van de premie, ter 
bestrijding van de kosten van inning, enz. 

Wat onder .kosten van inning der premiën" is te ver 
staan, zal de algemeene maatregel van bestuur van 
artikel llh (2) implicite uitmaken. Natuurlijk zal daaronder 
worden verstaan hetgeen de Raad van Arbeid voor het 
innen der premiën van de aangeslotenen bij de bijzondere 
kas zal moeten uitgeven. 

Het derde bezwaar geldt de bepaling dat het bestuur 
door de leden moet zijn gekozen. Deze bepaling werd 
opgenomen ten einde te verzekeren, dat niet alleen bij 
de oprichting, maar ook tijdens haar bestaan, de wil der 
leden den doorslag geve. "Willen leden den werkgever bij 
wien zij in dienst zijn kiezen, of een geneeskundige of 
apotheker in het bestuur opnemen, de bepaling laat hun 
daartoe volkomen vrijheid. Maar de overwegende invloed 
van de leden is noodig, om te zorgen, dat het instituut 
in zijn wezen een arbeiderszaak blijve. 

Alvorens nader te bespreken hetgeen van de zijde der 
Commissie werd opgemerkt ten betooge, dat de inscha-
keling der bijzondere kassen de ziekteverzekering en de 
ziekenkassen van den Raad van Arbeid schaadt, verklaarde 
de Minister nog evenzeer als bij de Indiening van het 
ontwerp overtuigd te zijn, dat technisch ééne ziekenkas 
voor een district de voorkeur verdient boven verbrokkeling, 
welke ook. Maar hij was er nooit blind voor geweest — 
al zag hij in het begin de mogelijkheid van eene naar 
beide zijden bevredigende oplossing niet — dat bij eene 
regeling als deze niet alleen technische overwegingen 
gelden, doch dat een regeling, die zoozeer in het leven 
ingrijpt, rekening moet houden met hetgeen uit het 
volksleven is ontstaan en in het volk wordt gewaardeerd. 
Uit die overweging had hij, zoodia hij de uitvoerbaarheid 
zat.r van eene regeling, die ook int behing der ziekte* 
verzekering voldoende beschermde, getracht tegemoet te 
komen aan een verlangen, waarvan hij de rechtmatigheid 
nooit heeft ontkend. 

In de eerste plaats werd aangevoerd, dat het twijfel-
achtig is ot' artikel' lik voldoende den Raad van Arbeid 
waarborgt, dat hij in het bezit kome van dezelfde gegevens 
omtrent bodrijfsziekten en andere gevaren van het arbeiders-
leven als waarover hij de beschikking zou krijgen, indien 
er slechts ééne ziekenkas ware. De Minister meende, dat 
de voorzitter van den Raad van Arbeid, door nauwlettend 
toe te zien op de naleving van art. lik, het gewenschte 
doel inderdaad zal kunnen bereiken. Men vergete hierbij 
niet, dat hij deze gegevens vraagt niet zoozier in het 
financieel belang van de ziekenkas van den Raad van 
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Arbeid, als wel in liet belang van de gezondheid dei 
arbeiden zelven. Kr is geen reden om aan te nemen, 
•lat de beeturen der bijzondere kanon, die wel overwegend 
arbelderskassen /.uilen zijn, ten deze bun medewerking 
niet zullen verleenen. /oude ecliter lul geval zich voordoen, 
dat een bestuur in gebreke blijft, dan zou dit zeker een 
reden zijn om de erkenning in te trekken. Artikel 77c, 
tweede lid, laat aan de bevoegdheid daartoe geen twijfel 
over. Dat de verplichting eenlge moeite kan opleveren 
voor de bijzondere kassen, is juist, maar bij eene be-
hoorlijke administratie zal de vervulling der verplichting 
geen overwegend bezwaar opleveren. 

Anderzijds werd aangevoerd, dat de Baad aan dien 
wekelijks inkomenden stroom van gegevens niets zal 
hebben, wijl hij de ingekomen massa papieren niet zal 
kunnen verwerken. (Dat onderstelt dus, dat er wèl veel 
bijzondere kassen zullen komen.) De Minister wees er 
echter op, dat bij een goed gevoerde administratie, met 
moderne hulpmiddelen, als bijv. een kaartregister en 
dergelijke uitgerust, de wekelljksche verwerking van het 
ingekomen materiaal toch inderdaad geen onmogelijkheid 
behoeft te zijn. Men bedenke ook, dat de Raad afspraken 
kan maken met de bijzondere kassen, opdat niet allen 
haar opgaven op denzelfden dag van de week inzenden. 

Voorts is de vrees geuit, dat de administratie van den 
Raad van Arbeid door de inschakeling der bijzondere 
kassen omslachtiger zal worden. Dit werd door den 
Minister niet ontkend, maar scheen in dezen niet den 
doorslag te mogen geven. Evenmin de in de Nota der 
Commissie geopperde mogelijkheid, dat in verband met 
het wisselend aantal bijzondere kassen en het wisselend 
aantal personen, bij zoodanige kassen aangesloten, het 
aantal aangeslotenen bij die kassen op verschillende tijden 
sterk kan uiteenloopen. Dat is nu eenmaal onvermijdelijk, 
als men bijzondere kassen naast de openbare wil. Echter 
zijn voorkomen overgangen, gegrond op de verwachting 
minder premie bij de eene soort kas dan bij de andere 
te behoeven te betalen. Immers zal voor beiderlei kassen 
dezelfde premie moeten worden opgebracht. 

Men vreesde ook voor onbehoorlijke concurrentie van 
de bijzondere kassen met de kas van den Raad van 
Arbeid. Die concurrentie zal echter naar de meening des 
Ministers financieel voor de gestie der openbare kassen 

'geen. ernstige gevolgen hebben. Door eene wijziging van 
artikel 7'e is duidelijker uitgedrukt, dat de bijzondere 
kassen niet mogen concurreeren door een deel dei' premie 
terug te geven aan de leden. 

Wel is en blijft het mogelijk en geoorloofd, dat zij 
zullen trachten aan hunne leden een hoogere uitkeering te 
verschaffen dan de openbare kas geeft. Maar dit is juist 
de onderstelling, waarop bet instituut der bijzondere kassen 
rust. Het eenlge geval, waarin de concurrentie bezwaarlijk 
zoude worden, is, dat er bij de bijzondere kas selectie 
zoude zijn van de goede risico's. Dit zou inderdaad het 
stelsel in gevaar brengen. Daarom bad de Minister ook 
gezegd, dat. zoo het noodig blijkt, bepalingen zullen 
worden opgenomen om dat te keeren. Hij dacht hierbij 
bijv. aan een eventueel noodig wettelijk verbod van een 
leeftijdsgrens, door de bijzondere kas als voorwaarde voor 
toetreding gesteld. De reden, waarom bij op dit oogenblik 
geen bepalingen voorstelt, is gelegen in de overweging, 
dat de drang om bijzondere kassen te hebben, voorna-
meiijk bestaat in verband met de begeerte om door middel, 
o.a. van de ziekenkassen, vereeniiringon en bonden (bijv. 
vakvereenigingen, werkliedenbonden enz.) sterker te maken. 
Dit propagandistisch doel sluit uit pogingen tot selectie. 
Mocht zich het instituut der bijzondere kassen intusschen 
ontwikkelen in de richting van z tanige selectie, dan 
zullen de bepalingen, die de kassen daarvoor maken, het 
verweermiddel daartegen aan de band geven. Wie zou 
meenen, dat op dit oogenblik reeds iets moet geschieden. 

zou naar de meening <ics Minlaters ai niet verder kunnen 
gaan dan in de wei de bevoegdheid lieven om bij alge 
meenen maatregel van bestuur bepalingen te maken ter 
voorkoming van zoodanige selectie. Overwegend bezwaar 
zou daartegen bij bem niet bestaan. 

Eindelijk is van de zijde der Commissie gewezen op de 
kans, dat de ziekenkas door wanbeheer vastloopt, terwijl 
de staat de uiikeeringen beeft gewaarborgd. De Minister 
meende, dat tegen schade VOOr den Staat voldoende zal 
kunnen worden gewaakt. Uit den aard dei zaak kan iedere 
kas, openbare en bijzondere, bestolen worden. De moge* 
lijkheid van schade in dergelijk geval is niet te voorkomen 
door wettelijke bepalingen. Wel zal men, door verzekering 
tegen de gevolgen van diefstal en inbraak enz., in dezen 
in de practijk veel kunnen doen. Maar overigens was de 
Minister overtuigd, dat door de bepalingen van artt. 77 i, 
j en k in onderling verband beschouwd een voldoende 
regeling is getroffen. 

Naar liet oordeel des Ministers doet de inschakeling 
der bijzondere kassen bezwaren ontstaan, doch hebben 
deze in de voorgestelde regeling niet zoodanig karakter, 
dat zij eene goede werking der ziekteverzekering bepaald 
in den weg zouden staan. Achten sommige leden de 
voorgedragen regeling eer een verslechtering dan een 
verbetering van bet wetsontwerp, de Minister meende, 
dat het ontwerp door de aangebrachte wijziging eene 
voor di' betrokkenen meer bevredigende regeling van de 
verzekering behelst dan de oorspronkelijk voorgedragene. 
En op dit laatste komt het toch in de allereerste 
plaats aan. 

Bij het mondeling overleg kwam nader de vraag ter sprake, 
of niet voorzieningen te treffen zijn tegen het gevaar, dat 
de bijzondere kassen de slechte risico's op de openbare kassen 
afwentelen. De Minister verklaarde in zijn schriftelijk antwoord 
geen overwegend bezwaar te hebben tegen het geven van 
bevoegdheid om daaromtrent bepalingen te maken bij alge-
meenen maatregel van bestuur. Men merkte echter op. dat 
toekenning van zulk eene bevoegdheid niet veel beteekent 
en dat opneming van bepalingen in de wet de voorkeur ver-
dient. Het overleg Leidde tot eene aanvulling van art. 77c, 
waarbij aan den Raad van Arbeid de bevoegdheid wordt ge-
geven de erkenning der bijzondere kas in te trekken, wanneer 
bij de ziekenkas van den Raad van Arbeid ingeschreven 
verzekerden afgewezen of uitgesloten worden op grond van 
hun ziektegevaar. Deze bepaling zal intrekking der erkenning 
ook dan mogelijk maken, wanneer eene bijzondere kas lnge-
BChreven verzekerden boven zekeren leeftijd niet tot de ver-
zekering toelaat. Alleen van ingeschreven verzekerden is hier 
gesproken, omdat er geéne reden is de bijzondere kas te 
binden ten aanzien van de afwijzing van personen, die niet 
onder de ziekteverzekering vallen. 

§ <>. Dekking van de koeten de i verzekering. 

Met het voorstel der Regeering om de premies voor de helft 
ten laste van de werkgevers en voor de andere helft ten laste 
der arbeiders te brengen konden sommige leden zich niet 
vereenigen. Kr waren er. die ineenden. dat, als de arbeiders 
zelven moeten zorgen voor de geneeskundige behandeling, de 
werkgevers een grooter deel van de zlekengeldpreinia bebooren 
te betalen. Ook werd Ln overweging gegeven den Staat, de werk 
gevers en de arbeiders ieder l/j der premie te doen betalen. 
Benige anderen meenden, dat de verplichting tot betaling der 
halve premie, vooral voor werkgevers, die eene kleine onder-
neming hebben, te bezwarend zou zijn. Voorts werd door enkelen 
betoogd, dat hei er niet veel toe doet, of de betaling der premie 
aan den werkgever of aan den arbeider wordt opgelegd, omdat. 
althans op den duur, door prysverhooging de premies ten laste 
van de consumenten komen, zooals, naar men meende, ook 
bij de ongevallenverzekering geldeken is. Hiertegen werd echter 
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aangevoerd, dal net van de conjunctuur afhangt, of prUsver-
hooging mogelijk i.s. 

Voorta kwam de vraag ter aprake, <>p welke wijze voorzien 
zon kunnen worden in de betaling van de bijdrage reraefauldigd 
door arbeiden, die zelven niet in staat zijn haar te betalen, 
waarbij men ook het OOg had Op opneming Tan losse arbeiders 
en tijdelijk werkloozen in de verzekering. Artikel lil van het 
ontwerp-Ziektewet geeft gelegenheid arbeiden met zeer lage 
loonen van de verzekering vrij te stellen, maar men voerde 
aan. dat juist die arbeiders verzekerd behooren te zijn. Ofschoon 
men erkende, dat aan vrijstelling van betaling van premie 
bezwaren zijn verbonden, zoo meenden sommigen toch, dat, 
waar de loonen zoo laag zijn, dat betaling onmogelijk is, zooals 
met name in de huisindustrie vaak het geval is, er een middel 
moet gevonden worden om hierin te voorzien. In overweging 
werd gegeven in zulke gevallen de betaling ten laste van den 
Staat of de gemeente te brengen of wel aan den werkgever | 
op te leggen. Hiertegen werd door anderen aangevoerd, dat 
dit in strijd zou zijn met het stelsel van verzekering. Verder j 
werd aangevoerd, dat het op den weg der armbesturen ligt, ; 
arbeiders, die zelven niet in staat zijn te betalen, daartoe in 
staat te stellen. Men meende, dat die besturen zulks ook wel 
zullen doen, aangezien hun belang het medebrengt. Arbeiders, 
die niet verzekerd zyn, komen toch, als zij ziek worden, te 
hunnen laste. 

De Minister antwoordde, dat er naar zijne meening geen 
maatstaf bestaat, waarvan het gebruik een volkomen juiste 
verdeeling van den premielast zoude waarborgen. Voor de ; 
bewering, dat de werkgever het grooter deel der premie 
zou moeten betalen, werd in de Nota der Commissie niet 
anders aangevoerd, dan dat de arbeider zelf moet zorgen 
voor geneeskundige behandeling. Het. kwam den Minister 
voor, dat dit niet een voldoende grond is. Zooals in de ; 
Memorie van Toelichting pag. 45 reeds is medegedeeld, 
meende hij. dat aan werkgevers en arbeiders gelijke invloed \ 
in do Raden van Arbeid moet worden toegekend en dat 
daarmede niet gepaard mag gaan ongelijke verdeeling der \ 
lasten. Hij herinnerde bovendien aan het terzelfder plaatse ; 
betoogde, dat nl. de regeling der premiebetaling op den ! 
duur niet van invloed is op de verdeeling van <le lasten 
tusschen werkgevers en arbeiders. 

Den Staat in de premiebetaling te betrekken, achtte ! 
de Minister niet juist. Naar zijne meening ligt het op de 
gronden, in de Nota van 15 Mei 1911 ontwikkeld, eer op i 
den weg van de Overheid om te steunen in zake genees-
kundige behandeling. 

De betaling der halve premie zal inderdaad voor sommige 
werkgevers bezwaar kunnen opleveren, niet zoozeer voor 
de werkgevers met een kleine onderneming, als wel voor 
hen in wier onderneming een zéér groot percentage der 
exploitatie-kosten weggaat aan arbeidsloon, terwijl het 
exploitatie-overschot slechts gering is en afwenteling van 
de kosten der halve premie op de consumenten met het 
oog op de concurrentie niet wel doenlijk is. Maar de 
Minister zag geen middel, aan dat bezwaar tegemoet te 
komen. 

Naar aanleiding van de in de Nota der Commissie 
besproken vraag hoe te voorzien in de verzekering der 
arbeiders, die de premie niet kunnen betalen, verklaarde 
de Minister niet te ontkennen, dat de invoering der ver-
zekering bezwaar doet ontstaan voor die arbeiders met 
lage loonen, welke thans niet verzekerd zijn. Artikel 19 
onder <t voorziet niet in dat bezwaar. Bij die bepaling 
is in de eerste plaats bedoeld om hun, die slechts gedu-
rende een deel van hun tijd loonarbeid verrichten, dus 
geen arbeider in den gewonen zin des woords zijn. doch 
niettemin onder de wet vallen, omdat zij een arbeids-
overeenkomst hebben aangegaan, de gelegenheid te geven 
zich aan de verzekering te onttrekken. 

Wat betreft arbeiders in den eigenlijken zin des woords, 
die minder dan of weinig meer dan 40 cent verdienen, 
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zou het moeilijk zijn vrijstelling van premiebetaling te 
verleenen, aangezien dan de andere verzekerden voor hen 
zouden moeten betalen. Een regeling te maken, waarbij 
Staat of gemeente het deel van den arhoider zoude be-
talen, wanneer het loon zeer laag is, zou feitelijk neer-
komen op het verleenen van steun, in de eerste plaats 
aan de hiervoren bedoelde personen, die in anderen dan 
loonarbeid hun boofdmiddel van bestaan vinden en in 
verreweg de meeste gevallen geen steun behoeven, in de 
tweede plaats aan leerlingen, die evenmin steun behoeven, 
en in de laatste plaats juist aan die bedrnven, waar de 
loonen het laagst zijn, hetgeen toch niet aan te bevelen 
is, omdat de steun in vele gevallen indirect den werk-
gever ten goede zou komen. Het eenvoudigst ware den 
werkgever niet toe te staan de arbeidershelft der premie 
af te houden, wanneer het loonbedrag beneden een bepaald 
minimum daalt. Maar — afgezien van andere bedenkingen — 
zou dit practisch weinig uitwerking hebben. Het feit, dat 
een volwassen arbeider met zoo laag loon genoegen moet 
nemen, doet het vermoeden ontstaan, dat het juist den 
werkgever van zulk een arbeider gelukken zou, indien hij 
het wilde, om ook de vermeerdering van de kosten die 
uit zoodanig verbod voor hem zou voortvloeien, door loons-
verlaging op den arbeider te verhalen. 

Het ontwerp is echter aangevuld met de bepaling, dat 
de premie geheel ten laste van den werkgever blijft, indien 
het loon geheel noch gedeeltelijk in geld bestaat (art. 52 
van het ontwerp-Ziektewet). 

Dat de armbesturen hier in bepaalde gevallen steun 
zullen geven, kwam ook den Minister waarschijnlijk voor. 

Dat hij voor de bezwaren, in dit onderdeel van de Nota 
der Commissie ontwikkeld, een open oog heeft gehad, 
bleek, naar de Minister meende, overigens juist uit zijn 
voorstel om een betrekkelijk bescheiden minimum van 
uitkeering op den voorgrond te stellen. Met het oog op 
den loonstandaard van vele arbeiders hier te lande heeft 
hij geoordeeld, dat althans de mogelijkheid moest worden 
geopend om, door de baten der verzekering te heperken, 
ook de premies laag te houden. Het kwam hem nog altijd 
voor, dat hierin het meest geschikte middel ligt om aan 
het bezwaar, in dit gedeelte van de Nota der Commissie 
ontwikkeld, tegemoet te komen. 

Bij het mondeling overleg werd in de eerste plaats op-
gemerkt, dat naar de voorgestelde regeling de werkgever 
minder voor de ziekteverzekering zal betalen dan in Duitsch-
land en Oostenrijk, omdat die regeling de geneeskundige be-
handeling buiten de verzekeiing stelt. Ook voerden sommigen 
aan, dat het streven om aan werkgevers en arbeiders gelijken 
invloed in de Raden van Arbeid te verzekeren, geen voldoenden 
grond oplevert voor gelijke verdeeling van de lasten der ver-
zekering. Intusschen erkende men. dat bij toepassing van 
art. 47 van het ontwerp-Ziektewet'vele werkgevers meer dan 
de helft der premie zullen hebben te betalen. De voorge-
stelde regeling der premiebetaling bleef men echter bezwaar-
lijk achten voor die arbeiders, die zeer lage loonen hebben, 
met name voor huisarbeiders, die zich vaak gedrongen 
zien voor miniem loon te werken. Zulke arbeiders zijn nu 
eenmaal niet in staat de helft dor premie te betalen en 
hiermede diende naar de meening dezer leden rekening ge-
houden te worden. De Minister heeft thans voorgesteld de 
premie geheel ten laste van den werkgever te brengen, indien 
het loon geheel noch gedeeltelijk in geld bestaat. Hetzelfde 
kon. naar men meende, geschieden ten opzichte van de lage 
loonen en van tijdelijk werkloozen. Bleek de Minister hiertoe 
niet bereid, dan zou een deel der premie ten laste van den 
Staat zijn te brengen. 

Anderen erkenden, dat de betaling van de helft der premie 
voor de slechtst betaalde arbeiders bezwarend is, maar meenden 
toch, dat het verkeerd zou zijn hen van betaling vrij te stellen, 
aangezien het gevoel van verantwoordelijkheid wordt gesterkt 
door de verplichting om een deel van de lasten der verzeke-
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ring te dragen. Aan den staat de verplichting op te leggen 
in die lasten to deelen, achtte men in beginsel /.eer bedenkelijk, 
aangezien dit tot ongewenaebte consequenties zou kunnen 
leiden. Overigens meenden deze leden, dat, waar de arbeider 
de helft der premie werkelijk niet kan betalen, de armbesturen 
liereid zullen worden bevonden hom daartoe in staat te Stellen. 

Tegen dit laatste werd echter door sommigen aangevoerd, 
dat het voor de arbeiders een punt van eer is buiten aan-
raking met het armbestuur te blijven en zelfstandig in hunne 
uitgaven te voorzien. Deze leden zouden net zeer bedenkelijk 
achten, indien de regeling der ziekteverzekering de slecht 
betaalde arbeiders ging dwingen den bijstand van bet arm-
bestuur In te roepen. Naai' hunne meening is wettelijke 
voorziening juist daarom zoo gewenacht, omdat zij voor de ar-
beiders de noodzakelijkheid wegneemt om tot de armbesturen 
hunne toevlucht te nemen, indien zij ziek. invalide of' hc-
jaard zijn. 

De Minister antwoordde hierop, dat naar zijn oordeel, de 
ziekengeld-uitkeering is te behandelen als een deel van het 
loon. (ring men den Staat in de premiebetaling betrekken, 
dan zou hij feitelijk een toeslag op het loon geven en hier-
voor kon de Minister geen voldoenden grond vinden. De lasten 
der ziekteverzekering behooren zijns inziens ten laste der 
nijverheid te komen. Welk deel van de premie bij de wet 
ten laste van den werkgever of van den arbeider wordt ge-
bracht, is volgens den Minister alleen voor het overgangstijdperk 
van overwegende beteekenis. De premie wordt betaald uit de 
bruto-winst der onderneming en welk deel van die winst 
werkelijk ten bate van den arbeider komt, wordt niet door 
wettelijke bepalingen beheerscht. Bij de toepassing der Onge-
vallenwet is dan ook gebleken, dat er werkgevers zijn, die, 
zij het indirect, de premie op de arbeiders verhalen. De 
Minister zoude dan ook in beginsel weinig bezwaar hebben 
tegen eene regeling, waarbij of de werkgever of de arbeider 
de gebeele premie had te betalen. Wie ten slotte den last 
draagt, de arbeider, de werkgever of de afnemer, hangt geheel 
van omstandigheden af, die niemand kan overzien. Met het 
oog op het overgangstijdperk achtte de Minister het echter 
wenschelijk den last der premiebetaling niet geheel op de 
werkgevers of op de arbeiders te leggen. Bovendien klopt dit 
met het pariteitsbeginsel, toegepast bij de sainenstelllin.tr dei-
Raden van Arbeid, waardoor werkgevers en arbeiders beiden 
bij de behartiging van dit groote belang worden betrokken. 

Deze beschouwingen gaven enkelen aanleiding tot het uit-
spreken der meening, dat de premie, onverschillig welke regelen de 
wet daaromtrent stelt, op den duur steeds ten laste van den werk-
gever zal komen. {liertegen werd in de eerste plaats door anderen 
opgemerkt, dat het dan eenvoudiger zou zijn den last der 
betaling bij de wet geheel aan den werkgever op te leggen. 
De vermelde meening werd door deze leden bovendien niet juist 
geacht. Het is waar. dat de last. welken de wet aan de arbeiders 
oplegt, op den werkgever kan worden afgewenteld door middel 
van loonsverhooging en de omstandigheden kunnen zoo zijn, 
dat dit den arbeiders, zij het wellicht na zwaren strijd, gelukt. 
Maar de omstandigheden kunnen ook van dien aard zijn. dat 
de arbeiders eene loonsverhooging niet kunnen verkrijgen, en 
zich zelfs in verband met den op de werkgevers gelegden 
last tot betaling van een deel der premie eene loonsverlaging 
moeten laten welgevallen. Veel zal hier afhangen van de 
vraag, of het aanbod van geschikte werkkrachten in een 
bedrijf grooter is dan de vraag: of de winst der onderneming 
groot genoeg is om verhooging van loonen toe te laten: ut' 
het den werkgever mogelijk is de uitgaven voor loonsver-
hooging te dekken door verhooging van de prijzen, die hij zijn 
afnemers in rekening brengt. Men herinnerde hierbij, dat o. a. in 
Engeland arbeidsovereenkomsten bestaan, waarin is bepaald, 
dat de loonen zullen stijgen of dalen naar gelang van prijs* 
verhooging of prijsverlaging der producten. 

Van de zijde der Commissie werd bij deze gedachtenwisseling 
nog gevraagd, of de Minister zou kunnen opgeven, welk bedrag 
aan premie zal moeten worden opgebracht tot dekking der admi-

nistratiekosten. na aftrek van het aandeel dat de Staal hierin 
zal dragen. Het ware voor de arbeiders van belang te kunnen 
nagaan, hoeveel zij voor de ziekteverzekering zullen hebben 
te betalen. I)e Minister verklaarde niet in staat te zijn de 
gestelde vraag te beantwoorden. Hoeveel de arbeiders voor de 
verzekering moeten betalen, is eerst na te gaan, als de Raden 
van Arbeid de premies zullen hebben vastgesteld. Hij merkte 
verder op, dat de administratiekosten, welke ten laste van de 
Raden van Arbeid blijven, ten deeie zullen komen voor rekening 
van de ongevallen- en van de invaliditeitsverzekering. Dit 
zal met name bet geval zijn ten aanzien van de uitgaven 
voor den geneeskundigen dienst der Raden. 

§ 7. Financieelc gevolgen van de wetsontwerpen. 

Het had bevreemding gewekt, dat in de Memorie van Toe-
lichting eene raming ontbreekt van de uitgaven, welke de 
aanneming der beide wetsontwerpen voor den Staat zal mede-
brengen. Men wenschte zulk eene raming alsnog te ontvangen, 
aangezien de Kamer althans grosso modo dient te weten, 
welke lasten aan den Staat zullen worden opgelegd, voordat 
zij over de aanneming der voorgestelde regeling beslist. 

Men vreesde, dat die lasten niet gering zullen zijn. De be-
paling van art. 44 van het ontworp-Ziektewet kan. vooral in 
tijden van epidemie, den Staat tot belangrijke uitgaven ver-
plichten. In elk geval zullen zeer groote, jaarlijks terugkoerende 
uitgaven noodig worden voor kosten (bezoldigingen en ver-
goedingen) van de Verzekerings- en Arbeidsraden. Vele leden 
waren niet geneigd voor dit doel belangrijke sommen toe te 
staan, aangezien zij meenden, dat vereenvoudiging van de 
inrichting der openbare kassen mogelijk en wenschelijk is. 

Sommige dezer leden verklaarden zich voor het toekennen 
eener bijdrage in de kosten der verzekering door den Staat, 
maar zij wenschten die bijdrage dan te doen strekken tot 
verbooging der uitkeeiïngen of tot betaling van een deel dei-
premie, verschuldigd door arbeiders, die buiten staat zijn 
zelven voor die betaling te zorgen. 

Voorts werd gevraagd, of. ook in verband met art. 44, de in 
het ontwerp voorgestelde regeling ten aanzien van de wijze, 
waarop de vaststelling der premie door de openbare zieken-
kassen behoort te geschieden, voldoende konden worden geacht. 

In zijn antwoord verstrekte de Minister de volgende 
ïnededeelingen omtrent de vermoedelijke kosten, welke 
voor den Staat uit de beide wetsontwerpen zullen voort-
vloeien. Hij stelde daarbij echter op den voorgrond, dat 
deze raming uitteraard een geheel globaal en voorloopig 
karakter draagt. 

Terecht werd gewezen op tweeërlei bron, waaruit 
betaling door den Staat kan voortvloeien: in de eerste 
plaats artikel 44 van het ontwerp-Ziektewet. dat zijne; 
subsidiaire aansprakelijkheid vestigt voor ziokongolduit-
koering: in de tweede plaats artikel 111 van het ontwerp* 
Radenwet. dat bepaalde kosten van de organisatie dei-
verzekering brengt ten laste van den Staat. 

Uitteraard zou het geheel onmogelijk zijn. een bedrag 
wegens artikel 44 van het ontwerp-Ziektewet te schatten, 
maar dit is ook niet noodig. omdat men veilig kan san-
nemen, dat op dat artikel nimmer een beroep zal be-
hoeven te worden gedaan. De bepalingen omtrent de 
prcniievaststelling (men zie met name artt. 4fi en &0 
Ziektewet) waarborgen, dat de prciniën voldoende dekking 
zullen vormen voor de uitgaven der kas. Voorts wees de 
Minister op artikel 62, dat de verplichting tot het vormen 
van een reservekas vestigt. 

De mogelijkheid bestaat, dat bij een langdurige epidemie 
een ziekenkas gebrek aan geld kan hebben, maar daarin 
kan worden voorzien door het verleenen van een voor-
schot aan den betrokken Raad van Arbeid. Te dien einde; 
is artikel L82 van het ontwerp-Ziektewet aangevuld met 
een nieuw tweede lid en is in verband daarmede art. 50 
gewijzigd. 
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N;itHUIIijk zullen uit artikel 111 van het ontwerp* 
Badenwei wel zeer wezenlijke uitgaven voer den staat 
voortvloeien. Vele leden waren niet geneigd daarvoor be-
langrijke lommen toe te staan, daar zij vereenvoudiging 
der gedachte organisatie mogelijk en wenscheujk achten; 
anderen nebben tegen de bijdrage van den staat geen 
bezwaar, maar willen haar dan voor verhooging der uit-
keeringen of voor betaling van een deel der premie voor 
de minst gesitueerden besteed alen. Hel laatste punt is 
reeds in do vorige paragraaf behandeld. Het denkbeeld 
van vereenvoudiging der voorgestelde organisatie is hij 
de behandeling der voorafgaande punten herhaaldelijk ter 
sprake geweest en do Minister meende het er voor te 
mogen houden, dat zyne zienswijze op dit punt daarin 
genoegzame toelichting heeft gevonden: dat men dus 
zijne geneigdheid kent om mede te werken tot vereen-
voudigingen. die den opzet der zaak niet zouden schaden, 
maar dat men anderzijds weet, dat naar zijn meening 
geene wijzigingen zijn aan de hand gedaan, die in zijn 
stelsel te aanvaarden en, vooral in verband met de andere 
takken van verzekering, in het belang eener goede regeling 
zouden zijn. Alleen merkte de .Minister in dit verband 
nog op dat de bedoelde vereenvoudiging, voor zoover uit 
de Nota der Commissie blijkt, wel geen hezuiniging ten 
gevolge zoude hebben. 

Wat nu de gevraagde raming der kosten aangaat, 
herinnerde de Minister dat deze kosten niet zijn uit-
sluitend kosten der ziekteverzekering, maar voor een zeer 
belangrijk deel kosten der ongevallen en invaliditeitsver-
zekering. zoodat de volgende raming uit dit oogpunt moet 
worden beoordeeld. Men denke o. a. aan de omstandigheid, 
dat de voorzitters der Raden van Arbeid zullen optreden als 
agenten der Rijksvorzekeringsbank. Onder dit voorbehoud 
was de Minister gekomen tot een totaal van f 546 000 
per jaar, gespecificeerd als volgt: 

1. Wedden voorzitters Raden van Ai beid 
(gemiddeld f 3500), stel 80 X f 3500 . f 280 000 

2. Vergoedingen plaatsvervangende voorzit-
ters Raden van Arbeid igemiddeld f 250), 
stel 80 X f ^50 20 000 

3. Vergoedingen secretarissen Raden van 
Arbeid (gemiddeld f 1000). stel 80 X f 1000 80 000 

4. Vergoedingen als bedoeld bij artikel 43 
i2) ontwerp-Radenwet, stel 1 000 

5. Vergoedingen als bedoeld hij artikel 100 
ontwerp-Radenwet, stel 25 000 

6. Yorkiezingskosten van leden en plaats-
vervangende leden van de Raden van 
Arbeid, om de f5 jaar, stel 80 X f 150, 
stel per jaar f 2 000 

7. Wedden bezoldigde leden van de Verzeke* 
ringsraden (gemiddeld f 4000), stel 5 X 
4 X f4000 80 000 

8. Vergoedingen plaatsvervangende bezol-
digde leden Verzekeringsraden (gemiddeld 
f 500), Stel 5 X 4 X f 500 . . . . 10000 

9. Wedden secretarissen Verzekeringsraden 
(gemiddeld f 3000), stel 5 X f 3000 . 15 000 

10. Wedden ambtenaren Verzekeringsraden 
(gemiddeld f 5000 per Raad), stel 5 X 
f 5000 25 000 

11. Huisvesting Verzekeringsraden, enz., stel 8 000 

Totaal . f 546 000 

Rij dit totaal zal dan nog een bedrag komen voor ver-
goedlng aan getuigen, deskundigen en partijen in geschillen 
voor den Verzekeringsraad — welke vergoedingen Inge* 
voige artikel l i l Ziektewet ten laste van hot Rijk komen. 
Het bedrag daarvan schijnt te kunnen worden geschat 
op t' 8000 per jaar. 

Met de verkiezingskosten voor de onbezoldigde leden van 
den Verzekeringsraad schijnt in dezen geen rekening te 
behoeven te worden gehouden. Die kosten toch zullen zeer 
gering zijn. Ook voor de kosten van rechtspraak in ge-
schillen over ziekteverzekering wordt geen bedrag oitge* 
trokken, daar hiervoor een bestaande organisatie wordt 
gebezigd, waarvan trouwens niet zou zijn te zeggen, 
hoeveel zij precies voor de ziekteverzekering kost. 

De Minister voegde hieraan nog het volgende toe. De 
Raden van Arbeid zullen een of meer controleerende 
geneesheeren behoeven, die echter niet alleen voor de 
ziekteverzekering, maar mede voor de andere takken van 
sociale verzekering dienst zullen kunnen doen. Rovendien 
zal de aanwezigheid, over het geheele land, van personen, 
deskundig en ervaren op het gebied der arbeiders-hygiène, 
te gemoet komen in de steeds sterker gevoelde behoefte 
aan medische hulp bij de uitvoering van maatregelen van 
arbeidersbescherming en dergelijke. De Minister was van 
oordeel, dat het op deze gronden wenschelijk zal zijn, om 
den Staat een deel van de kosten der controleerende 
geneesheeren der ziekenkassen te doen dragen. Hij stelde 
zich voor, dat het maximum der Staatsbijdrage uit dezen 
hoofde op 80 X f 2000 = f 1(50 000 kan worden gesteld. 
Niet echter moet worden over het hoofd gezien, dat dit 
niet een bijdrage zal zijn voor de ziekteverzekering, 
maar voor andere doeleinden, ten behoeve waarvan de 
staat gebruik maakt van personen, die óók in het belang 
van de ziekteverzekering een taak hebben te vervullen. 

Ofschoon, gelijk de Minister herhaalde, de boven gegeven 
cijfers slechts eene zéér voorloopige en globale raming 
kunnen vormen, en eene meer definitieve berekening thans 
nog onmogelijk is, had hij den wensch om een raming 
der uitgaven te ontvangen niet onvervuld willen laten. 

Bij het mondeling overleg verklaarden enkele leden, dat de 
door den Minister vermelde gemiddelde bedragen der beloo-
ningen van de voorzitters van de Raden van Arbeid en van 
de bezoldigde leden van de Verzekeringsraden hun zeer hoog 
voorkwamen. Anderen betoogden daarentegen, dat de Minister 
voor de voorzitters der Raden van Arbeid op een hooger ge-
middelde moet rekenen dan f 3500. Ook werd de opmerking 
gemaakt, dat het voor vergoeding aan de secretarissen der 
Raden van Arbeid uitgetrokken bedrag van gemiddeld f 1000 
te laag is, vooral nu de Minister geschoolde juristen in deze 
betrekking wil benoemd zien. 

De Minister was van meening, dat de voor de voorzitters 
der Raden van Arbeid en de leden van de Verzekeringsraden 
uitgetrokken gemiddelde bedragen niet lager kunnen worden 
gesteld, wil men die betrekkingen aannemelijk maken voor 
personen, die daarvoor de noodige geschiktheid bezitten. Ten 
aanzien van de secretarissen van de Raden van Arbeid merkte 
de Minister op, dat hunne betrekking naar zijne bedoeling eene 
bijbetrekking zou zijn en dat hij hunne diensten voornamelijk 
noodig achtte ten einde aan de Raden juridische voorlichting 
te verstrekken. 7A} zouden dan ook niet hebben op te treden 
als chef van de bij den Raad aangestelde ambtenaren. 

Voorts werd gevraagd, op welk aantal vergaderingen gerekend 
was bij de raming der vergoedingen bedoeld bij art. 100 van 
het ontwerp-Radenwet. De Minister antwoordde, dat bij deze 
uit den aard der zaak zeer onzekere raming was aangenomen, 
dat de Raden gemiddeld eens per maand zouden vergaderen. 

Verscheidene leden waren overtuigd, dat de totaalkosten, 
door den Minister geraamd, zeer aanmerkelijk zouden worden 
overschreden. 

De mededeelingen des Ministers omtrent het brengen van 
een deel der kosten van de controleerende geneeskundigen 
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der ziekenkasten ten laste van den staat ronden bJJ de 
Oommleele Instemming. Men vroeg, of hieromtrent niet eens 
bepaling In de Ziektewet behoort opgenomen te worden. i>c 
Minister antwoordde in ontkennenden /.in. Dese subsidies 
zouden verstrekt worden niet met tiet oog op de ziektever-
verzekering, maar met het oog op de aitoeiderobeechermlng. 
Zij zullen op hoofdstuk X der Staatsbegrooting kunnen 
gebracht worden. 

Ontwerp-Radenwet. 

van de locale omstandigheden moeten worden beantwoord. 
Er is naar de overtuiging van den Iflnlstei' geen reden, 
waarom dit niet op bevredigende wijze zou kunnen geschieden. 

SchJJnt dan bet contact met de verzekerden voldoende gewaar 
borgd, bovendien verwachtte <le Minister juist bij eenigszins 
grootere districten eene nuttige aanwending van hulpmiddelen, 
die bij kleinere districten soms te kostbaar zullen schijnen, 
(ioede kaartregisteis. behoorlijke medische controle enz. zijn 
gemakkelijker hij een grooter dan bij een kleiner district toe 
te passen. 

Wat de medische controle betreft, zal het vermoedelijk geen 
bezwaar opleveren, denaslfden controleerenden geneesheer in 
hetzelfde! district voor de drie verzekeringen dienst te laten doen ; 
veel eerder zou het bezwaar opleveren, als zijne diensten werden 
verdeeld over verschillende districten, TOOT verschillende zieken-
kassen. 

Het bezwaar tegen eenigszins groote districten kwam den 
Minister dus niet overwegend voor. Tegen Raden met zeer 
klein gebied zou niet zoozeer het bezwaar, verbonden aan het 
geldelijke risico, pleiten, maar wèl zou dan een lichaam worden 
gemist, tot behoorlijke verzorging van algemeen-hygiënische 
belangen der verzekerden in staat, en zou de administratie der 
ziekteverzekering, door meerdere kosten van bureau-localiteit, 
ambtenaren etc. beduidend kostbaarder worden. 

Op de vraag, naar welk beginsel de indeeling van het land 
in districten van Raden van Arbeid zal geschieden, antwoordde 
de Minister, dat ook naar zijne ineening eene samenvoeging 
van ongelijksoortige en onderling moeiiyk bereikbare gedeeb 
ten van het Rijk zooveel mogelijk zal moeten worden ver-
meden — tooveel moffel$k, want eene algeheele vermijding zal 
wel niet mogelijk blijken. Intusschen zullen ook hier langs den 
weg van artikel 81, in verband met artikel 771 van het ontwerp* 
Ziektewet, bezwaren tegen samenvoeging van ongelijksoortige 
gedeelten zooveel mogelijk kunnen worden ondervangen. Zonder 
twijfel zal bij de indeeling ook rekening worden gehouden 
met de vraag, of een bepaald gedeelte des lands, b.v. een 
nijverheidscentrum, vermoedelijk een groot aantal verzekerden 
zal opleveren. In zoover zal dus niet uitsluitend met de grootte 
der bevolking van ieder gedeelte worden rekening gehouden. 
Niet daarentegen zal het mogelijk zijn, de indeeling uitsluitend 
naar het aantal verzekerden te doen plaats hebben, want dit 
aantal zal men eerst kennen, nadat de ziekteverzekering zal 
zijn in werking getreden en dus nadat de indeeling moet 
zijn tot stand gekomen. • 

Uitteraard had de Minister zich een voorloopig denkbeeld 
omtrent de meest wenschelijke indeeling gevormd. Hij had geen 
bezwaar mede te deelen, dat die voorloopige schets tot een aantal 
van 80 Raden kwam, onder uitdrukkelijk voorbehoud echter, 
dat deze voorloopige meening later nog kan worden gewijzigd. 
De Staten-tloneraal zullen trouwens, door het verleenen van het 
benoodigde crediet voor de salarissen der Voorzitters e tc . later 
nog het definitieve plan kunnen beoordeelen. Thans eene 
kaart overleggen van de gedachte indeeling ontmoette tot 
het leedwezen van den Minister bezwaar, al was het alleen 
reeds hierom, dat bij het opmaken van een eenigszins deflnl 
tiet' plan rekening zal kunnen, en zal moeten, worden ure 
houden met de resultaten der beroepstelling van 81 December 
1909. welke resultaten nog niet ter beschikking staan. Deze 
laatste omstandigheid op zich zelf pleit er mede tegen, dat 
de indeeling in de wet zelve zou worden opgenomen. Trou-
wens zou daardoor ook de elasticiteit worden gemist, die ter 
zake van deze geheel nieuwe aangelegenheid zeker hoogst 
wenschelijk is, terwijl er ten slotte nog op moge worden 
gewezen, dat b.v. ook het aantal en de districten van de 
Raden van Beroep (artikel 2 der Beroepswet) niet in de wet 
zelve zijn geregeld. De Minister verklaarde zich echter bereid 
van de kaart der indeeling later aan de Commissie inzage te 
geven. 

Naar aanleiding van de bespreking van art. 60 voegde de 
Minister een nieuw lid aan artikel 1 toe, bepalende, dat de 
in het artikel bedoelde verdeeling, nadat vijf jaren na het 

Art. 1. Indien het gebied der hier bedoelde plaatselijke 
organen ten minste 25 000 inwoners moet tellen en er ook 
voor de grootste steden slechts één zoodanig orgaan wordt 
ingesteld, zullen naar veler ineening, gelijk reeds in de toe- | 
lichting der vraagpunten werd uiteengezet, die gebieden te | 
groot worden en dit bezwaar kan, naar men meende, door de 
instelling van plaatselijke kassen niet worden weggenomen. 
Behalve hetgeen reeds bij de toelichting der vraagpunten is 
medegedeeld, werd nog aangevoerd, dat niet blijkt, naar welk j 
beginsel de bepaling van de gebieden zal plaats hebben. Naar ! 
men meende, zal bij de verdeeling gezorgd moeten worden, 
dat niet tot hetzelfde gebied worden gebracht streken, tusschen j 
welke weinig verkeer bestaat en die geene gemeenschappelijke 
belangen hebben. Zoo zou het, om slechts één voorbeeld te 
noemen, verkeerd zijn Schouwen-Duiveland met Goeree en 
Overflakkee tot één gebied te vereenigen. Voorts werd opge-
merkt, dat het, ook met het oog op de kosten, van veel , 
belang is te weten, hoevele plaatselijke organen er Ingesteld 
zullen worden. Men wenschte te vernemen, naar welk beginsel j 
de verdeeling volgens het oordeel des Ministers moet geschieden i 
en omtrent de wijze van verdeeling omstandige inlichting te i 
ontvangen. Liefst zag men daarbij een ontwerp van de indeeling I 
of eene kaart, waarop zij is aangegeven, overgelegd. Sommigen ; 
meenden, dat de indeeling niet aan een algemeenen maat-
regel van bestuur mag worden overgelaten, maar bij de wet j 
zelve behoort te geschieden. 

Verder werd opgemerkt, dat het aantal inwoners geen 
deugdelijken maatstaf voor verdeeling oplevert en het hier ] 
meer aankomt op het aantal verzekerden. 

Dat een belangrijk bezwaar tegen kleine gebieden door 
herverzekering van het risico kan worden weggenomen, werd 
reeds bij de toelichting der vraagpunten opgemerkt. 

De Minister herinnerde er aan, er bij zijne Nota omtrent de 
vraagpunten reeds op gewezen te hebben, dat niet in de '. 
eerste plaats de eisch moet worden gesteld, dat de Raad per- : 
soonlijk bekend is met een goed deel der verzekerden. Wilde | 
men dit bereiken, dan zou bijna ieder dorp een eigen Raad 
moeten hebben en daarvoor zouden toch ook de leden, die 
tegen de plannen des Ministers bezwaar maakten, wel terug-
acbrikkeh. Veeleer moest naar de meening des Ministers op 
den voorgrond worden gesteld, dat de mogelijkheid van per-
soonlijk contact van de betrokkenen met den Raad zooveel > 
doenlijk moet zijn verzekerd. Dit nu schijnt door de voor-
gedragen regeling voldoende gewaarborgd, welke waarborg nog 
zal worden versterkt door de ruimere gelegenheid tot decen-
tralisatie binnen het district van een Raad, welke door de 
gewijzigde redactie van artikel 31 wordt in het leven geroepen 
Door die regeling zal het mogelijk zijn, dat de Raad in 
bepaalde plaatsen van zijn district eene Commissie of een 
persoon aanwijst, die met uitvoeringsmaatregelen in verband j 
met de ziekteverzekering zal kunnen worden belast. De wijze, ! 
waarop door den Raad van Arbeid eene vlotte uitvoering dei 
wet zal kunnen worden bevorderd, kan niet in bijzonder-
beden worden weergegeven. De verschillende vragen, die daarbij 
zullen rijzen, zullen voor verschillende plaatsen naar gelang i 
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in werking treden «lezer wet zijn verloopen, sleclits hij de wet kan 
worden gewijzigd, /ie hieromtrent de opmerkingen bij art. uo. 

liet door de heeren TBICB en T u m n u op dll artikel voor» 
gestelde amendemenl (stuk n°. 16, ii is het eerste van eene 
reeks voorstellen, die beoogen de Inrichting dor Kaden van Arbeid 
te vereenvoudigen. Dij de bespreking y&n dit amendement In de 
Connnissie werd ter nadere toelichting aangevoerd, dat, blijkens 
de ervaring met particuliere ziekenkassen opgedaan, eene 
ziekteverzekering goed kan werken, al ia bet aantal verzekerden 
niet talrijk; dat de vermeerdering van liet aantal Raden niet 
zal leiden tot grootere uitgaven dan volyens het ontwerp 
noodfg zou zijn, indien, ireüjk de voorstellers wensclien, de 
taak der voorzitters en secretarissen vervuld wordt door per-
BOnen, die eene geringe bezoldiging ontvangen, omdat zij deze 
ambten bij wijze van nevenbetrekking vervullen, hetgeen in 
vele gevallen geen bezwaar zou opleveren»; dat het amendement 
vooral is voorgesteld om simulatie en aggravatie van ziekte 
met goed gevolg te kunnen bestrijden. Worden de Kaden op 
zoo grootscheepsehen voet ingericht als het wetsontwerp bedoelt, 
dan zou naar de meening tier voorstellers eene deugdelijke 
bestrijding van simulatie en aggravatie niet mogelijk zijn. 

De Commissie kan zich met dit amendement niet vereenigen. 
Het past naar hare meening niet in het stelsel der Regeering 
het gebied der Kaden ten hoogste 2ö Ooo inwoners—niet: ver-
zekerden — te doen tellen. Al bestond hiertegen geen bezwaar 
ten opzichte van de ziekteverzekering, zoo is in het oog te 
houden, dat de taak der Kaden zich niet tot die verzekering 
zal bepalen en met name ook de uitvoering der invaliditeits-
verzekering zal betreffen. Maar ook voor de goede werking der 
ziekteverzekering acht de Commissie het niet gewenscht de 
gebieden zoo klein te maken. Het risico der ziekenkas zal 
gelijkmatiger zijn, naarmate het gebied grooter is en voorliet 
nemen van krachtige maatregelen in het belang der volks-
gezondbeid heeft men lichamen noodig met meer financieele 
draagkracht dan de Raden naar het amendement zouden be-
zitten. Ook werd betwijfeld, of eene goede uitvoering van de 
taak der Raden te verwachten ware. indien het voorzitterschap 
en het secretariaat worden opgedragen aan personen, die 
deze ambten bij wijze van nevenbetrekking vervullen. Geschiedt 
dit niet. dan zou de vermeerdering van het aantal Raden tot 
groote opdrijving van kosten leiden. 

Door den heer PATIJX zijn op dit en het volgende artikel 
amendementen voorgesteld, welke strekken om den naam 
„Raad van Arbeid" door „Verzekeringsraad" en den naam 
„Verzekeringsraad" door .Raad van Toezicht" te vervangen 
(stuk n". 12, I). 

Bij de bespreking van deze amendementen betoogde de 
voorsteller, dat de naam .Raad van Arbeid" geen zin meer 
heeft, nu de taak dier instellingen is beperkt tot de sociale 
verzekeringen. Dat de Minister desniettemin dien naam hand-
haafde, is te beschouwen als een gevolg van het feit. dat hij 
blijft wensclien aan de Raden eene ruimere taak te geven. 
(Vgl. S 3 van dit Verslag, in het bijzonder de eerste alinea 
van bladz. 27). Het scheen den voorsteller gewenscht een 
naam te kiezen, die overeenstemt met de streicking van het 
gewijzigde art. 49 van het ontwerp-Radenwei en die niet 
praejudicieert ten aanzien van de toekenning van ruimere 
bevoegdheden aan die lichamen. 

De Commissie kan zich met deze amendementen niet ver-
eenigen. Zij ziet niet in. waarom het bezwaar zou opleveren 
aan de bierbedoelde organen den naam van Raad van Arbeid 
te geven. Dat latei' aan deze lichamen eene ruimere bevoegd" 
heid zal gegeven worden, volgt uit de aanneming van den 
voorgestelden naam niet. Mocht men echter in de toekomst 
daartoe overgaan, dan zou de naam „Verzekeringsraad" weder 
gewtyzigd moeten worden. 

Art. 3. De vraag werd gesteld, of waar dit artikel alleen 
den grondslag levert voor de bepaling, welke arbeiders kies-
gerechtigd zullen zijn voor de Raden van Arbeid, hier niet 

als arbeiders moeten worden aangewezen zij, die vallen onder 
het [nvallditeitaontwerp. Waar de Baad van Arbeid zal worden 
betrokken in de uitvoering der Invaliditeitsverzekering, kunnen, 
naar men meende, allen, die tegen invaliditeit verzekerd zijn, 
met eenig recht aanspraak maken op deelneming aan de ver-
kiezingen voor den Baad. Voorts achtte men het billijk, 
dat aan deze verkiezingen ook deel namen de arbeiden, niet in 
dienst eener onderneming en de losse arbeideis, die door de 
Baden van Arbeid zijn geassimileerd met de onder den 
algemeenen regel der wet vallende arbeiders, alsmede de arbei-
ders. die in dienst zijn van een publiekrechtelijk lichaam 
en onder de ziekteverzekering vallen. 

De Minister merkte op, dat wie eenmaal tegen Invaliditeit ver• 
zekerd is, volgens de voorgestelde regeling verzekerd kan blijven, 
al houdt hij op in dienstbetrekking te zijn. Hot zal vaak aan 
de Baden van Arbeid niet bekend znn, waar zulke personen 
zijn gaan wonen en om hen kiesgerechtigd te maken, zou dus 
gedlscht moeten worden, dat zij zich daartoe aanmelden. Bij 
de ziekteverzekering is dit anders. Elke Raad van Arbeid 
zal eene lijst hebben van de onder zijne zorg vallende ver-
zekerden. Voorts meende de Minister, dat in den Raad van 
Arbeid, behoudens na te melden uitzondering, alleen be-
hooren vertegenwoordigd te worden de arbeiders bij onder-
nemingen werkzaam. Onder de invaliditeitsverzekering vallen 
ook de dienstboden. Gaf men dezen en aan hunne werk-
gevers het kiesrecht, dan zou de Raad niet meer zijn eene 
vertegenwoordiging van den arbeid, als men dit woord in den 
gebruikelijken zin bezigt. Om deze redenen achtte de Minister 
het wenschelijk het kiesrecht alleen te geven aan de arbeiders, 
die onder de ziekteverzekering vallen. Hiervoor pleit ook, dat 
de uitvoering dezer verzekering de voornaamste taak der Raden 
zal zijn. De Minister verklaarde zich echter bereid aan arbeiders 
niet in dienst eener onderneming en losse arbeiders, voor zoover 
zij zijn geassimileerd met hen, die Krachtens den wettelijken 
regel onder de ziekteverzekering vallen, en aan de arbeiders 
in dienst van een publiekrechtelijk lichaam, die in de ziekte-
verzekering vallen, het kiesrecht toe te kennen (zie art. 11, 
eerste lid, van het ontwerp-Radenwet). 

Een element van het begrip arbeider is, dat hij loon ont-
vangt. Onder art. H der Radenwet en onder de ziektever-
zekering zullen derhalve de kellners, die geen loon in geld 
ontvangen, alleen vallen, indien zij vrije woning of kost ge-
nieten. De vraag werd gedaan, of het niet billijk is de fooien, 
die den kellners gelegenheid geven zonder loon in geld te arbeiden, 
als loon te beschouwen. Uit art. 5 van het Invaliteitsontwerp 
blijkt, dat de Regeering het doenlijk acht het bedrag van 
fooien, die van invloed zijn op de voorwaarden der arbeids-
overeenkomst, vast te stellen. De Minister antwoordde, dat 
blijkens een in 1907 te Amsterdam ingesteld onderzoek, 
kellners, die geen loon in geld ontvangen, in den regel vrije 
woning of eenige vrije consumtie genieten. Hij vond derhalve 
geene termen om ten opzichte van kellners af te wijken van 
de voorwaarde, dat zij loon moeten ontvangen. Wel achtte de 
Minister het billijk mede met de fooien rekening te houden, 
omdat anders de kellners in eene te lage loonklasse zouden 
worden geplaatst. Hierin is door wijziging van art. 4 voorzien. 

Voorts kwam de viaag ter sprake, of geene voorziening be-
hoort getroffen te worden ten aanzien van de vele Nederlandsche 
arbeiders, die in Duitschland voor Duitsche ondernemingen 
gaan werken. De Minister antwoordde, dat die arbeiders onder 
de Duitsche ziekteverzekering vallen, maar dat de Duitsche 
wet aan personen, die buiten 's lands zijn, niet vergunt tot 
de vrijwillige verzekering OVei te gaan. Daarom behoort zijns 
inziens gezorgd te worden, dat zij hier terugkeerende dadelijk 
in de vrijwillige verzekering kunnen worden opgenomen. Men 
zie art. 68 a van het ontwerp-Ziektewet. 

EenU lid. 
Aanhef. Gevraagd werd, of het uit een oogpunt van redactie 

niet gewenscht is het woord .bij" hier en ook onder i door 
„van" te vervangen. 

De Minister bracht de hierbedoelde wijzigingen aan. 



Bijlagen. [56. 6.] Tweede Kamer. 107 

Regeling der Arbeiders-ziekteverzekering. • 1. Ontwerp-Itadeuwet. — I I . Ontwerp-Zjektewet. 

ii. In $ 4 van dit Verslag Is reeds melding gemaakt van de 
opmerking, dat <ii- bepaling, vervat in art. 4 van bet ontwerp* 
Vmonra «MI art. 6 ran het ontwerp-Kuypza, in het wetsontwerp 
niet [a overgenomen. i>e .Minister voegde naar aanleiding van 
deze opmerking onder [bü eene bepaling In, houdende, dat, indien 
een arbeider in een tijdvak van 21 dagen op ten minste 6 dagen 
in dienst van dezelfde onderneming werkzaam is geweest, de 
werkzaamheid wordt geacht te zijn verricht In eene dienst* 
betrekking en de dienstbetrekking geacht wordt te hebben 
geduurd van den eersten tol op den laatsten dag, waarop ïiij 
i.s werkzaam geweest. Het laatste is DOOdlg niet liet oog op 
het voorschrift van art. 4. dat bet gemiddelde loon hij eene 
dienstbetrekking, die korter dan eene week duurt, over dat 
kortere tijdvak wordt berekend. Voorts wijzigde de Minister 
het bepaalde onder a In dien zin, dat gelezen wordt: „wiens 
dienstbetrekking voor minder dan 4 dagen is aangegaan en 
korter dan 4 dagen duurt", indien de dienstbetrekking voor 
4 dagen of langer is aangegaan, kan het brengen van den 
arbeider onder de ziekteverzekering naar 's Ministers meening 
geen bezwaar opleveren. Arbeiders, die door deze bepalingen 
nog worden uitgesloten, /.uilen alleen in de verplichte ver-
zekering kunnen worden opgenomen, indien de Raad van 
Arbeid zulks in verband met de toestanden in zijn gebied 
mogelijk acht. (Zie art. UU> van het ontwerp-Ziektewet.i 
De vraag, of bootwerkers, die in vasten dienst zijn, maar 
alleen loon ontvangen als er werk voor hen is, verzekerd 
zullen zijn. indien zij gedurende minder dan 4 dagen werken, 
beantwoordde de Minister met verwijzing naar de tweede 
alinea van bladz. 9 der Memorie van Toelichting in bevestigen* 
den zin. 

(il. Zooala in de Memorie van Toelichting bij het tweede 
lid van art. 4 werd medegedeeld, was de bedoeling van dat lid 
om leerlingen, die van hun werkgever opleiding, doch geen geld 
ontvangen, niet onder de Raden- en Ziektewetten te brengen. 
[ntusschen was bij nadere overweging twijfel gerezen, of die 
bedoeling door het ontwerp wel werd bereikt, waar Immers 
volgens art. 1687/) sub 7 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde 
personen arbeider zijn. De Minister achtte het daarom wen* 
sebelijk hen uitdrukkelijk uit te zonderen. Dit i.s geschied in 
de nader ingevoegde bepaling onder o]. In verband hiermede 
werd ook het laatste lid van art. 4 gewijzigd. 

b—d. Ju de eerste plaats werd gevraagd, waarom het 
bedrag van het loon. dat als grens gesteld is, hier niet evenals 
in het Invaliditeitsontwerp op eene uniforme som van t' 1200 
is gesteld. De Minister antwoordde, dat. indien het maximum-
bedrag voor de invaliditeitsverzekering naar plaatselijke gosteld-
lieid geregeld werd. de verzekering zou kunnen vervallen, 
wanneer verzekerden van het gebied van den eenen Raad 
van Arbeid verhuisden naar dat van een anderen, waarvoor 
een lagere welstandsgrens is aangenomen. Dit zou zich 
echter later wreken, daar ongeregelde premiebetaling zeer 
ongunstig werkt op het bedrag der rente. De ziekteverzekering 
heeft daarentegen voor den verzekerde hare volle waarde van 
af het oogeublik der verzekering en hier levert het dus niet 
zoo overwegend bezwaar op. dat de arbeider nu eens wel. 
dan wedei niet verzekerd is. 

In de tweede plaats werd gevraagd, waarom niet de in de 
Ongevallenwet aangenomen regeling is gevolgd, zoodat het loon. 
ook al is het hooger dan het maximum bedrag, voor de ver* 
zekering beschouwd wordt dat maximum te bedragen. De 
Minister antwoordde, dat personen, die regelmatig de welstands-
grens van artikel 8 overschrijden, niet in de wettelijke ver* 
zekering bebooren. Hun loon gaat bij ziekte niet zelden door. 
en in elk geval kunnen zij worden geacht, bij ziekte voor 
zich zelf te kunnen zorgen. En wat de personen betreft, die 
slechts tijdelijk boven de bedoelde welstandsgrens komen, 
moge er aan worden herinnerd, dat door het blijven betalen 
van de verschuldigde premie hun — zij het dan niet wotte-
lijke — verzekering blijft doorgaan (artikel 68), terwijl zij de 
helft van de premie van hun patroon kunnen terugvorderen. 

LangS dezen weg wordt dus behoorlijk voor hen gezorgd, ook 
al vallen zij buiten de wettelijke verzekering. Dij de Ongevallenwet 
staat de zaak anders. Werd daar een loongrens gesteld, waar 
bOVen de wettelijke verzekering niet meer bestond, dan ZOUde 
betrokkene buiten êlhe, dOOr de wet geregelde, verzekering 
komen en uitsluitend op eene eventueele privaatrechtelijke actie 
tegen zijn werkgever zijn aangewezen. 

Menige leden achtten verhoogiug van de welstands-
grens zeer gewoiischt, ook met oog op de handelsreizigers, 
voor wie het van groot belang zou zijn in de verplichte ver-
zekering opgenomen Ie worden. Althans kon, naar uien meende, 
aan de Raden van Arbeid de bevoegdheid gegeven worden om 
arbeiders, wier loon de wettelijke grenzen overschrijdt, in de 
verzekering op te nemen. De Minister was van oordeel, dat de 
voorgestelde grenzen juist zijn. Mocht In de praktik het tegen-
deel blijken, dan kon daarin altijd verandering worden gebracht. 
Aan de Raden van Arbeid bevoegdheid te geven tot uitbreiding 
der grenzen, achtte hij niet noodig en ook niet gewoiischt, 
daar van die bevoegdheid allicht misbruik gemaakt zou kunnen 
worden. 

Nog werd opgemerkt, dat een arbeider, die f 1600 per jaar 
verdient en wiens echtgenoote f 1 :•!.">< I in de hedrijfsbelasting 
betaalt, verzekerd zal zijn. als hij in eene groote stad woont, 
maar dat een arbeider, die per jaar aan loon f 1800 geniet 
en wiens echtgenoote niets bezit, daarentegen buiten de ver-
zekering zal vallen. Hieruit bleek, naar de meening van enkele 
leden, dat de voorgestelde regeling niet behoorlijk was opgezet. 
De Minister merkte hiertegenover op, dat het stellen van 
grenzen altijd eenigszins willekeurig is. Vele leden der Commissie 
meenden met hem, dat in het gestelde voorbeeld geene voldoende 
reden is te vinden tot wijziging van het wetsontwerp. 

Eindelijk werd het bezwaar geopperd, dat niet zelden iemand, 
wiens loon het gestelde maximum bereikt of nadert, buiten 
de verzekering zal kunnen geraken, als hij overwerk verricht 
en weder verzekerd zal zijn, als hij geen overwerk meer heeft. 
Dat zulk een arbeider nu eens wel, dan weder niet' verzekerd 
zal zijn en tijdelijk gedurende weken, waarin het hem juist 
gemakkelijk zou vallen de premie te betalen, van premiebetaling 
vrij zal zijn en deze vaak zal achterwege laten, achtte men 
verkeerd. De Minister meende, dat in zulke gevallen de werk-
gevers de premie wel zullen blijven betalen. Mocht dit niet 
het geval zijn. dan zullen deze betrekkelijk hoog betaalde 
arbeiders zich wel vrijwillig verzekeren, omdat zij dan inge-
volge het derde lid van art. 68 van het ontwerp-Ziektewet 
verzekerd zullen blijven en ingevolge het tweede lid van 
art. 75 van dat ontwerp een deel der premie van hun werk-
gever zullen kunnen terugvorderen. 

e. Opgemerkt werd, dat naar deze bepaling het personeel 
van „de Batavier*', „de Zeeland" en dergelijke ondernemingen, 
alsmede de beug- en haringvisschers buiten de verzekering 
zullen vallen. Men wenschte deze arbeiders onder de ver-
zekering gebracht te zien. De Minister merkte op. dat blijkens 
de toelichting op dit onderdeel de bedoeling is schepelingen, 
die niet aan den wal wonen, buiten de verzekering te houden. 
Hij gaf toe, dat dan de bemanning van booten als die van 
„de Batavier" en „de •Zeeland" niet behoort uitgesloten te 
worden en bracht daarom eene wijziging in de bepaling. Op-
neming van de baring* en beugvisschers achtte hij echter op 
praktische gronden niet wel mogelijk. Voor hen scheen het 
hem veeleer aangewezen de toepasselijkheid van bet Wetboek 
van Koophandel ie. q. gewijzigd) boven twijfel te stellen en 
door hem waren bereids stappen bij zijn ambtgenoot van 
Justitie gedaan om te zijner tijd eene voorziening in dien 
geest te bevorderen. 

Opgemerkt werd, dat het tot verbetering van redactie zou 
leiden, indien de negatieve vorm der bepaling in een positieven 
werd veranderd. De Minister bracht deze verandering aan. 

f. Van verschillende zijden werd aangedrongen op het vervallen 
van dit onderdeel, hetgeen te eer scheen te kunnen geschieden. 
omdat in art. 16 van het ontwerp-Ziektewet eene bepaling is 
opgenomen, die van de hier voorgestelde afwijkt. De Minister 
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antwoordde, dat dtt onderdeel enkel bedoelt aan <!<• daar ge* 
Doemde penonen uren kiesrecht te geven voor <i<' Raden van 
arbeid, i'it achtte hij noodzakelijk, omdat do Raden organen 
zijn, werkzaam in bet belang «Ier ziekteverzekering en door 
de belanghebbenden bij die verzekering samengesteld. Belang* 
hebbenden zijn in bet algemeen niet dr arbeidere in dienst 
van publiekrechtelijke lichamen, die immera veelal bulten de 
ziekteverzekering zullen vallen. Qeljjk hierboven reeds is ver-
meld, bleek de Minister echter bereid om die arbeidere, die 
wel in de ziekteverzekering /.uilen vallen, het kiesrecht voor 
de Kaden toe te kennen. 

Gevraagd werd, of de Minister de kerkgenootschappen als 
publlekrechtettjke lichamen beschouwt. Na overleg met zijn 
ambtgenoot voor .lustitie_ deelde de Minister mede, dat hij 
met dien ambtgenoot deze vraag in ontkennenden zin be-
antwoordde. 

/. Benige leden wenscbten, dat do hier bedoelde handels-
reizigers in de verzekering zouden worden opgenomen. Anderen 
voerden aan. dat het loon van deze reizigers in den regel meer 
dan f •"> per dag bedraagt. De Minister merkte op, dat in 
het algemeen hier te lande werkzame personen in dienst van 
buitenlands! he ondernemingen niet uitgezonderd zijn. De 
uitsluiting der handelsreizigers, die in zoodanigen dienst zijn. 
berust uitsluitend op praktische gronden. In den regel zal 
hier te lande niemand aanwezig zijn, die met de leiding van 
de werkzaambeden van den handelsreiziger is belast en die 
dus als werkgever voor de betaling van de premie zou kunnen 
worden aangesproken en achterhaald. Waai' nu bovendien de 
handelsreiziger in den regel meer dan het in art. 86bedoelde 
bedrag zal verdienen en dus toch zon zijn uitgezonderd. 
achtte de Minister het wenscheujk de uitzondering onder i 
te handhaven. 

Tweede lid. Volgens deze bepaling zal als bedrag, bedoeld 
onder b of (/ van het eerste lid, gelden het bedrag, vast* 
gesteld voor de plaats, waar de arbeider zijn werkelijk 
verblijf heeft, in verband hiermede werd de aandacht dos 
Ministère gevestigd op de schippereknechts, die vaak geen 
werkelijk verblijf in eene bepaalde gemeente hebben, maar 
van de eene naai' de andere plaats varen. De schippers hebben 
in den regel eene vaste verblijfplaats, maar dit geldt niet 
altijd van hunne knechts. Er zal dus te hunnen opzichte eene 
nadere bepaling zijn te maken. Men verzocht den Minister na 
te gaan, of ook in andere artikelen wel rekening is gehouden 
met de bijzondere omstandigheden van de personen, in de 
schippert) werkzaam. 

De opmerking dat niet is geregeld het geval van den sehip-
persknecht, die steeds varende is en niet in eene bepaalde plaats 
zijn werkelijk verblijf heeft, werd door den Minister juist geacht. 
Hij voegde een nieuw derde lid aan artikel 3 toe. Dat lid zal niet 
uitsluitend voor schippereknechts gelden. op eene andere plaats 
in de Nota der Commissie weid nog gewezen op employés van 
paardenspellen, die eveneens ver edelijk niet steeds in een 
gemeente zijn ingeschreven. Voor deze verschillende gevallen, 
die overigens waarschijnlijk een niet zeer groot aantal personen 
zullen omvatten, is de gemeente Amsterdam aangewezen. 
Bij het opnemen van het correspondeerende artikel la in de 
Ziektewet is ook het oog gevestigd op de bepaling van artikel 21, 
derde lid. der Ziektewet. Kan naai' de gewone regelen geen 
ziekenkas voor de bovenbedoelde, oonigermate zwervende, groepen 
van personen worden aangewezen, dan zal in laatste instantie 
de Raad van Arbeid te Amsterdam voor de inschrijving zijn 
aangewezen. Juist een groote Raad van Arbeid als die van de 
hoofdstad zal het best tot behandeling dezer uiteenloopende ge-
vallen in staat zijn. Overigens wordt de mogelijkheid van het 
volgen van bijzondere regelen voor deze gevallen geschapen 
(artikel 188a nieuw Ziektewet), terwijl (artikel 182a nieuw, 
dier weti wordt bepaald, dat het Rijk a.ni den Amsterdamschen 
Raad van Arbeid te dezer zake een bijdrage zal geven. Aan 
het verzoek, om na te gaan of ook in andere artikelen met 
de bijzondere omstandigheden der in de sebipperij werk-
zame personen rekening is gehouden, verklaarde de Minister 
voldaan te hebben. 

AIIII ' IKICIIII ' I I ICII . 

Hij de bespreking van het dooi' den heer I'ATI.IN op dit 
artikel voorgestelde amendement istuk n". 12. Jh werd door den 
voorsteller vooropgesteld, dat gelijkheid van de kringen der 
Verzekerden tegen Ziekte en tegen invaliditeit gewenseht is en 
dat. waar de Minister er geen bezwaar in ziet arbeiders, niet 
in eene onderneming werkzaam, en in hel bijzonder de dienst* 
boden, onder de invaliditeitsverzekering te brengen, bet niet 
duidelijk is, waarom tegen hunne opneming in de ziektever-
zekering overwegende bedenkingen zouden bestaan. Op bladz. 
80 81 van dit Verslag vermeldt de Minister drie practlscbe 
bezwaren tegen de verzekering van niet in eene onderneming 
werkzame arbeiders, die niet tol de dienstboden behooren. In 
de eerste plaats voert de Minister aan, dat de dienstbetrekking 
van deze personen naar haren aard slechts zéér tijdelijk zou 
zijn. De voorsteller van het amendement kon de juistheid van 
dit argument niet toegeven. Hij meende, dat onder deze cate* 
gorieên vide arbeiders zijn. die geenszins tijdelijk in dienstbe-
trekking zijn. zooals bijv. de bedienden van sociëteiten, het 
personeel van ziekenhuizen, de personen in dienst van eigenaars 
van buitenplaatsen. Daarentegen zijn er onder de arbeiden bij 
eene onderneming werkzaam zeker velen, wier dienstbetrekking 
van korten duur is. Dit komt bijv. veel voor bij de haveie en 
bouwbedrijven. De eischen, in art. 8a voor de continuïteit dei-
dienstbetrekking gesteld, zijn zeer gering. Jn de tweede plaats 
meent de Minister, «lat het ten aanzien van de niet in eene 
onderneming werkzame personen voor den Raad van Arbeid 
moeilijk zal zijn te beoordeelen, of er al dan niet eene dienst* 
betrekking bestaat. Maar bij arbeiders, in eene onderneming 
werkzaam, zal die moeilijkheid zich evenzeer voordoen. Boven-
dien zal de Raad van Arbeid de vraag, of er eene dienstbetrek-
king bestaat, toch moeten uitmaken voor de uitvoering dei-
invaliditeitsverzekering. In de derde plaats betoogt de Minister 
dat het feit. dat arbeid verricht wordt, zeer vaak niet tor 
kennis van den Raad van Arbeid zou komen. Waar dit 
echter geen bezwaar oplevert tegen opneming van buiten 
ondernemingen werkzame personen in de Invaliditeitsverzekering 
en men daarbij mogelijke moeilijkheden zal moeten overwinnen, 
scheen dit argument den voorsteller evenmin afdoende. 

Ten aanzien van de dienstboden herinnerde de voorsteller 
aan hetgeen in dit Verslag izie bepaaldelijk bladz. 85, laatste 
alinea) ten gunste hunner opneming is gezegd. Hij wees er 
voorts op, dat de Minister een argument aan art. 1688$ 
B. V7. ontleend had te berde gebracht, dat alleen op de 
inwonende dienstboden betrekking kon hebhen en dan nog 
zijns inziens niet opging. De Minister had voorts tegen de 
opneming van de dienstboden alleen aangevoerd, dat daaruit 
voor de werkgevers lastige formaliteiten zouden voortvloeien. 
De voorsteller meende, dat die formaliteiten voor werkgever» 
van de inwonende dienstboden gemakkelijker zullen zijn te ver-
vullen dan voor vele kleine patroons. Het verband tusschen 
deze verzekering en het Burgerlijk Wetboek is in art. 37 van 
het gewijzigd ontwerp-Ziektewet behoorlijk geregeld voor Inwo* 
nende arbeidere, die geen dienstboden zijn, en die regeling zou 
bij aanneming van het amendement vanzelf toepasselijk zijn 
op de Inwonende dienstboden. Aanvankelijk beperkte liet ontwerp 
zich tot het industrieele leven, maar dit standpunt heeft de 
Minister losgelaten door de invoeging van art. 16a in het 
ontwerp-Ziektewet. Ook is de voorgestelde invaliditeitsverzeke* 
ring geenszins tot de arbeiders in industrieën beperkt 

De Commissie acht het wenschelijk zoo mogelijk in de 
verschillende verzekeringswetten dezelfde definitie van arbeider 
op te nemen. Zij wenscht echter de openbare beraadslaging 
af te wachten alvorens haar gevoelen omtrent dit amendement 
uit te spreken. 

Bij de besproking van het amendement van de heeren Di i s 
c.s. (stuk n". 13,1) tot het doen vervallen van het bepaalde onder n 
werden geene nieuwe gezichtspunten over deze in dit Verslag 
uitvoerig besproken aangelegenheid geopend. 

De Commissie herinnert, dat de Minister door de Invoeging 
van art. 160 in liet ontwerp-Ziektewet de opneming van 
arbeiders, die niet onder a van art. 3 vallen, mogelijk heeft 
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gemaakt en acht bet mat hel oog op de door den Minister 
geopperde practlscbe bezwaren niet wenschel{Jk verder te gaan, 
«nu welke redenen zij de aanneming van ilit Amendement 
ontraadt. 

Voorts is door de boeren DUYB C. S. eene wijziging van bel 
bepaalde onder i> voorgesteld (stuk n°. 18, Ui. Van de zijde der 
voorstellers werd ter aanvulling bunner schriftelijke toelichting 
opgemerkt, dat de opneming van welgestelden in den kring 
der verzekering kan leiden tot bet vaststellen der premie 
op een lager bedrag, aangezien hij welgestelden bet gevaar 
voor ziekten minder moot is dan hij in minder goeden (inan-
cieelen Btaat verkeerende arbeiders. 

De Commissie kan zich met het amendement niet vereent* 
gen. De bedragen booger stellende dan In liet wetsontwerp is 
aangegeven, zon men onder de verplichte verzekering brengen 
personen, die zeer goed in staat zijn zelfstandig in de gevolgen 
van ziekte te voorzien. Er is naar hare meening geen voldoende 
grond om zulke personen tot deelneming in deze verzekering 
te dwingen. 

Verder is door de hoeren DUYB CA voorgesteld, liet bepaalde 
onder i te doen vervallen (stuk n". 18, JIJ). Van de zijde der voor* 
voorstellers werd betoogd, dat de practische bezwaren door den 
Minister tegen de opneming van de hierhedoelde handelsreizi-
gers Ingebracht, niet van overwegenden aard zijn en dat des-
noods aan deze arbeiders de verplichting ware op te leggen 
de gehecle premie te betalen, behoudens bevoegdheid tot verhaal 
van de helft op den werkgever. 

De Commissie is van meening, dat de schrapping van 
bet bepaalde onder i alleen dan aanbeveling zou kunnen ver-
dienen, indien deze handelsreizigers verplicht werden zelven 
voor de betaling der premie te zorgen, hetgeen echter niet (s 
voorgesteld, of' hierin op andere wijze zon kunnen worden 
voorzien. Men verwees daarhij naar art. 14 van het ontwerp-
Ziektewet. 

Art. 4. Volgens art. 6 van het ontwerp betreffende de ouder• 
doms- en invaliditeitsverzekering worden fooien voor de be-
rekening van het loon medegerekend, als zij van invloed zijn 
op de voorwaarden der arbeidsovereenkomst. De meening werd 
geuit. dat. indien zoodanige bepaling uitvoerbaar is ten aanzien 
van die verzekering, zij ook ten aanzien van de ziektever-
zekering behoort te gelden. Gelijk reeds is medegedeeld, werd 
het artikel overeenkomstig de strekking dezer opmerking aan-
gevuld. 

De verandering van het oude tweede lid is toegelicht bij 
artikel 8. 

AI I IC IHICI IKMI I . 

Art. 5. Tegen aanneming van het door den heer 1'ATI.IN 
op dit artikel voorgestelde amendement (stuk n". 12, UI) bestaat 
bij de Commissie geen bezwaar. 

Art. (i. Met het oog op mogelijke verandering in of splitsing 
van den werkkring van het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel werd in overweging gegeven hier te spreken 
van „Onze Minister niet de uitvoering van deze wet belast". 

Het ontwerp werd in den zin van deze opmerking gewijzigd. 
Art. 7. Opgemerkt werd. dat het voor den werkgever zeer 

bezwaarlijk kan zijn aan arbeiders gelegenheid te geven tot 
bewoning van vergaderingen van den Raad van Arbeid of van 
zijn bestuur. Die vergaderingen kunnen immers talrijk zijn. 
Het gevolg der bepaling zou daarom kunnen zijn. dat de werk* 
gevers zich verplicht zien arbeiders, die in den Baad van Arbeid 
worden gekozen, te ontslaan. 

Ook werd aangevoerd, dat het voor sommige gevallen noodig 
zal zijn vrijstelling van de opgelegde verplichting te verleenen. 
Men verwees hierbij n ; , ; u ' ^et Koninklijk besluit van :24 Mei 
1901 [Staatsblad n°. 109). 

Gevraagd werd in hoever, naar de bedoeling des Ministers, 
de werkgever verplicht zal zijn het loon door te betalen voor | 
den tijd. gedurende welken de arbeider voor den Baad van 
Arbeid bezig is. Art. 1688c van het Burgerlijk Wetboek, derde J 
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lid, geldt enkel voor arbeid zonder geldelijke vergoeding, en 
volgens art. 100 van dit ontwerp wordt bij algeiiieenen maat-
regel van bestuur bepaald, in welk geval een arbeider lid 
vergoeding zal ontvangen. 

De Minister erkende, dat de verplichting van den werkgever. 
om den arbeiders in zijn dienst gelegenheid te geven tot hei 
uitoefenen van hun rechten of het nakomen van hun plichten, 
in bepaalde gevallen voor dien werkgever bezwaarlijk kan zijn. 
Echter schijnt die last te moeten worden gedragen, waar des 
werkmans afwezigheid van de werkplaats noodig wordt geacht 
in verband met eene door den wetgever in bet algemeen 
belang in het leven geroepen regeling, i. c. van de arbeiders-
verzekering, liet beginsel is trouwens in onze wetgeving her 
haaldeujk aanvaard: art. 57 Kieswet: art. 4«) Beroepswet; 
art. 17 Wet Kamers van Arbeid. Verwacht mag overigens 
worden, dat van de bepaling van artikel 7 geen onbehoorlijk 
gebruik zal worden gemaakt, reeds daarom niet, omdat het 
belang der arbeiders zelven bij een overmatig gebruik niet 
zou zijn gebaat. 

Verder merkte de Minister op. dat. voor zoover ingevolge 
artikel 100 van het ontwerp aan het arbeider-lid vergoeding 
voor tijdverlies woult toegekend, artikel 1638c Burgerlijk \Vet- 
boek dat lid niet waarborgt behoud van het loon voor den 
tijd, gedurende welken hij met arbeid voor den Haad bezig Is. 
In dat geval moet de quaestie van het loon dus worden 
geacht, geheel aan de vrije overeenkomst van den werkgever 
en den arbeider te zijn overgelaten. 

Kr is geen bezwaar, om de mogelijkheid te scheppen, dat 
bij den algemeenen maatregel van bestuur uitzonderingen 
worden toegelaten op de in artikel 7 neergelegde verplichting 
van den werkgever. In verband met artikel 81 werd het 
tweede lid voorts eenigszlns aangevuld. 

Art. la. Bij de beantwoording van de Nota der Commissie 
voegde de Minister dit artikel in. voor de toelichting ver-
wijzende naar zijne opmerkingen bij art. 21. Ook Laschte hij 
— met name in verband met het nieuwe art. 31a achter 
het woord „wet" nog in „of ingevolge een algemeenen maat-
regel van bestuur, krachtens deze wet uitgevaardigd". 

Voorts werd van de zijde der Commissie opgemerkt, dal 
de bedoeling van het artikel Is één grond van niet-ontvankelijk-
verklaring weg te nemen, maar niet om uit te maken, dat 
andere gronden van zoodanige verklaring dan ook niet zullen 
gelden. Men gaf in overweging in plaats van „hierin ontvankelijk" 
te lezen „niet op grond daarvan niet-ontvankelijk". De Minister 
wijzigde de bepaling in dezen zin. 

Art. 8. In de toelichting der vraagpunten is reeds vermeld, 
dat verscheidene leden aan de arbeiders een overwegenden 
invloed op het beheer der ziekenkassen wenschten toegekend 
te zien. in de Nota der Commissie werd nader aangevoerd, 
dat, terwijl de werkgevers bij de verzekering slechts een 
geldelijk belang hebben, de gezondheid der arbeiders bij de 
goede werking der ziekenkassen betrokken is, terwijl niet te 
voorzien is, dat zij hun invloed tot opvoering van uitgaven 
zullen gebruiken, waar zij de helft der premie hebben te 
betalen. De verzekering is vooral de zaak der arbeiders en, 
indien men hun een overwegenden invloed op het beheer der 
ziekenkassen geeft, zal men daardoor hunne ambitie prikkelen 
en hen opwekken om zelfstandig te zorgen, dat de verzekering 
Zoo goed mogelijk werkt. Men wees er op, hoe veel goeds in 
Duitschland gedaan is door de besturen der Ortskrankenkassen, 
waarin de arbeiders de meerderheid hebben. Hij de jongste 
herziening der wettelijke regeling is wegens overwegingen 
van politieleen aard voorgesteld hierin verandering te brengen, 
maar de Rijksdag is hiermede niet medegegsan en volgens 
de nieuwe wet blijven de arbeiders de meerderheid behouden. 
Het belang der werkgevers, die vaak met scherpe concurrentie 
fe strijden hebben, zal hun allicht aanleiding geven zich te 
verzetten tegen uitkeeringen van ziekengeld, die het wettelijk 
minimum te boven gaan en tegen nuttige, doch kostbare 
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maatregelen ter voorkoming of genezing van ziekten. Men wees 
ei op, (lat de .Minister als voorwaarde voor erkenning van 
bijzondere kassen elscht, dat het bestuur uitsluitend door de 
lellen wordt gekozen, zoodat de werkgevers geen enkel lid 
ZUllen kunnen aanwijzen. De aanneming van liet stelsel van 
pariteit voor de openbare kassen vormt hiermede eene scherpe 
tegenstelling. In beide gevallen moest, naar betoogd werd, op 
het voetspoor van de Engelsche wet, aan de arbeiders eene 
meerderheid verzekerd worden, terwijl de werkgevers door 
eene minderheid kunnen worden vertegenwoordigd. Volgens 
het voorstel zal in de Kaden van Arbeid de stem van den 
voorzitter beslissend zijn, als de werkgevers-leden staan tegen-
over de arbeiders-leden. Men achtte bet echter bedenkelijk aan 
dezen ambtenaar zoo groote macht te geven. 

Anderen merkten op. dat hot kwalijk aangaat aan de arbei-
ilers moer invloed toe te kennen dan aan de werkgevers, waar 
elk der heide categorieën een gelijk aandeel in de kosten der 
verzekering draagt. Het ware huns inziens verkeerd aan de 
arbeiders de macht te geven, het ziekengeld hoven bet normale 
bedrag op te voeren en voor ondernemingen in den eenen 
Of anderen tak van bedrijf eene hoogere premie te vorderen, 
waar die verhoogingen voor de helft ten laste der werk-
gevers komen. Ook begreep men niet, waarom het beden-
kelijk zou zijn den voorzitter te doen beslissen, als de werk-
gevera-leden van meening verschillen met de arbeiders-leden. 
Verwacht mag toch worden, dat tot voorzitter zullen wor-
den benoemd onpartijdige personen, die zich niet door voor-
liefde voor de belangen der werkgevers of voor die der arbeiders 
zullen laten leiden. Bovendien werd aangevoerd, dat het ten 
platten lande vaak niet mogelijk zal zijn arbeiders te vinden, 
geschikt voor het lidmaatschap van den Baad, hetgeen het. 
te bezwaarlijker maakt hun een overwegenden invloed toe te 
kennen. 

Tegen deze beschouwingen werd weder aangevoerd, dat aan 
belanghebbende werkgevers de bevoegdheid ware te geven 
tegen beslissingen omtrent uitkeering van verhoogd ziekengeld 
of omtrent oplegging van eene hoogere premie in beroep te 
komen. 

Sommigen achtten het wegens den aard der werkzaamheden 
van den Raad wenschelijk daarin een dokter op te nemen. 
Anderen rekenden dit onnoodig, waar de Raad deskundigen 
zal kunnen hooien, zoo vaak hij dit verlangt. 

In zijn schriftelijk antwoord betoogde de Minister, dat in 
de Nota der Commissie do pariteit word bestreden, wijl men 
de zaak der verzekering overwegend voorstelt als een arbeiders-
belang. De Minister wilde het groote belang der werknemers 
in dozen allerminst ontkennen, maar meende toch, dat de 
verzekering allereerst moet worden beschouwd als een sociaal 
belang, en hiervan meende hij de boste verzorging te mogen 
verwachten door haar op te dragen aan werkgevers en arbeiders 
gezamenlijk. Trouwens, de belanghebbenden zijn niet alleen 
de arbeiders. Dat ziekte zooveel mogelijk wordt voorkomen, 
zoo kort mogelijk duurt en zoo goed mogelijk geneest: dat 
voorts de zieke tijdens ziiue ongesteldheid ZOO weinig mogelijk 
van tijdelijk geldgebrek de, wellicht blijvende, nadeelen onder-
vindt — dat alles is toch ook voor do werkgevers van 
belang, vooral met het oog op de instandhouding van eene 
krachtige arbeidersbevolking. Bij het zoeken eener organisatie, 
die geschikt zou zijn als locaal orgaan der arbeidersverzekering, 
was er dan ook allo grond, om mede de werkgevers daarin 
te betrekken. Trouwens, een pleidooi dat de Raden van 
Arbeid uiUhtittnd door de verzekerden moeten worden bezet, 
werd in de Commissie ook niet gevoerd. Wél meent men, dat de 
werkgevers-leden In de minderheid moeten zijn. Maar dan mocht 
toch worden gevraagd, of het de kans op goede samenwerking niet 
zou verminderen, als één van de beide groepen hei gevoel had, door 
de andere Bteeds overstemd te kunnen worden, bil zou vooral 
klemmen in tien gedachtengang van i\c Nota der Commissie, 
die een van nature bestaande strijd van belangen tusschen 
patroons on werklieden aanneemt. Die Nota meent dan ook tegen 
dit bezwaar een geneesmiddel te moeten aangeven. Bij de belang-

rijkste beslissingen — die omtrent het bedrag der uitkeering 
en omtrent de bOOgte der premie zouden de overstemde 
leden werkgevers in beroep moeten kunnen komen. Maar dit 

i middel zou naar de meening des Ministers niet alleen de eigen* 
i lijke beteekenis van de arbeidersmeerderbeid te niet doen, man r 

tevens eene verbittering wokken, die aan eene verdere goede 
samenwerking den pas geheel zou afsnijden. De meerderheid, 
die tot verandering van premie of ziekengeld besloot, zou 
terecht zeggen, dat van hare n rdorheid zoowel als van hot 
behoor der kas door belanghebbenden zelven, al bitter weinig 
terechtkomt, wanneer een buiten den Baad staand persoon 
of College do bevoegdheid zou hebben, anders dan op grond 
van strijd met de wet of met hot algemeen belang de be-
slissingeii van 's Haads meerderheid op de meesl belangrijke 
punten te niet te doen. 

In den boven vermelden .uredachtengang werd ook togen de 
beslissende stem van den voorzitter bezwaar g e m a a k t Juist 
omdat de Minister in dezen niet eene natuurlijke tegenstelling 
tusschen patroons en arbeiders aanneemt, maai' meent dat 
beider welbegrepen belang in dezelfde richting zal voeren, 
verklaarde hij overtuigd te zijn dat die beslissende stem slechts 
bij uitzondering don doorslag zal behoeven te geven. Overigens 
meende hij te mogen onderschrijven hetgeen omtrent do onpai-
tijdighoid dos voorzitters in de Nota der Commissie werd 
opgemerkt. De Minister betwijfelde voorts, of men zich op het 
Duitsche voorbeeld m a g beroepen, ter bestrijding van de pariteit. 
In Duitschland hooft men in 1888, zich baseerende op historische 
toestanden, eene vertegenwoordiging in het loven geroepen voor 
*/, van arbeiders, waarmede een bijdrage van -/.t van arbeiders-
zijde correspondeerde. Dat tegen verandering van die verhouding 
verzot kwam, toen men zoodanige wijziging na bykans 
30 jaar wilde gaan aanbrengen, is zeker niet onverklaarbaar. 
Maar dit neemt niet weg de juistheid van de woorden, die de 
Regeoiïng in hare toelichting schreef: „dat een wetgever, die 
bij de tegenwoordige sociale toestanden eene ziekteverzekering 
voor het eerst zou invoeren, zeker niet eene zoodanige 
verdeoling der bevoegdheden (*/,—'/.,) z o u voorstellen" (1). 
In tegenstelling met Duitschland kan de wetgever hier te 
lande op dit punt eene beslissing nemen, geheel vrij van 
vroegere regelingen. Maai daarom kan uit don Duitsehen 
loop van zaken in dezen voor ons dan ook geen argument 
worden geput. Overigens moest naar het inzien des Ministers 
niet worden voorbijgezien, dat de Reich$verricherungêordntmg 
juist op do meest gewichtige punten aan de meerderheid der 
arbeiders leden do spits heeft afgebroken, hetzij door te bepalen 
dat voor sommige besluiten eene meerderheid uit ieder van 
beide groepen afzonderlijk voroischt is (bijv. SS 328. 329, 349). 
hetzij door voor de verzekerden belangrijke beslissingen te 
leggen in andere handen dan die van de meerderheid van 
hot ziekenkasbestuur (bijv. SS C l , 384 v. v.. in verband met 
SS 320 en 324). 

Ten onrechte was naar do meening dos Ministers eene togen-
stelling gemaakt tusschen de bepalingen omtrent de bijzondere 
kassen, waarvoor met, en die omtrent den Raad van Arbeid. 
waarvoor wél pariteit is voorgeschreven. De gevallen staan 
niet gelijk. De bijzondere kas is eene particuliere Instelling, 
waaraan door de wet slechts eene enkele uitvoeringshandeling 
wordt toebedeeld. De Raad van Arbeid daarentegen is niet 
slechts een college, dat aan zijne leden volgens door anderen 
gestelde regelen uitkeeringen doet. maar het orgaan, dat 
do geheele verzekering binnen zijn gebied, vooral ook 
door algemeene. allen bindende, regelen moet organisecron. 
Dat hot derhalve noodig kan zijn voor den Raad bepalingen 
te maken, die voor particuliere Instellingen niet behoeven 
te gelden, ligt voor de hand. evenals hot voor de hand ligt. 
dat bij laatstbedoelde instellingen tegen misbruiken en over-
macht moet kunnen worden gewaakt, die bij lichamen als 
de Raad van Arbeid niet op gelijke wijze zijn te duchten. 

(D Toelichting tot het ontwerp vooreen Bekhsverw^enmgtordnmig, 
bladz. 121. 
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Door een en ander laat zich liet verschil in behandeling 
tUMCben de besturen der bijzondere kassen en de Raden van 
Arbeid gereedelijk verklaren. 

Het scheen den Minister niet noodzakelijk, een medicus in 
den Raad op to nemen. De geldelijke uitkeering bij ziekte is 
niet primair een medisch belang, terwijl mag verwacht worden, 
dat de Raad tot algemeen-hygiënische maatregelen niet zal 
besluiten dan na het hooren van deskundigen. Veeleer zou 
by do voorbereiding van zoodanige maatregelen de aanwezig* 
heid van een lid-medicus een nadeel kunnen zijn, daar hij 
allicht als de offlcieele adviseur zou worden beschouwd, zonder 
dat nochtans zijne deskundigheid op het gebied der hygiëne 
boven twijfel zou behoeven te staan. Bovendien verzet het 
beginsel van pariteit zich tegen het opnemen van een stern-
gerechtigd medicus in den Raad van Arbeid. 

Bij het mondeling overleg werd door verscheidene leden 
nader aangedrongen op de toekenning van een overwegenden 
invloed op het beheer der ziekenkassen aan de arbeidere. Deze 
leden beschouwden dit als een zeer belangrijk punt, waarvan 
de goede werking der ziekteverzekering voor een goed deel 
afhankelijk zou zijn. Brengt men in deze Raden van Arbeid 
een gelijk aantal werkgevers en arbeiders met een ambtenaar 
als voorzitter, die den doorslag geeft, als de groep der werk-
gevers staat tegenover die der arbeiders, dan zal van zelf-
bestuur geen sprake zijn, maar de verzekering een ambtelijk 
karakter krijgen. Geeft men den arbeiders een overwegenden 
invloed, dan zullen zij de verzekering als hunne zaak beschou-
wen en voor de zaak hunne beste krachten inspannen. Wellicht 
heeft de grootscheepschc opzet van het ontwerp-Radenwet 
aanleiding gegeven tot het stelsel van pariteit en znu, indien 
was voorgesteld eenvoudige ziekenkassen te vestigen, de Minister 
tegen het geven van de meerderheid aan de arbeiders niet 
zooveel bezwaar hebben. De Minister schijnt te meenen, 
dat een van nature bestaande strijd van belangen tusschen 
patroons en werklieden den gedachtengang van de Nota 
der Commissie zou beheerschen. Dit werd ontkend. Ook van 
de zijde van leden, die op het standpunt van den klassen-
strijd staan, werd betoogd, dat bij quaesties, het beheer eener 
ziekenkas betreffende, vaak samenwerking tusschen werkgevers 
en arbeiders zal zijn te verkrijgen. Dit heeft ook de ondervinding, 
in de Kamers van arbeid opgedaan, bewezen. Vaak hebben daar 
arbeiders de partij van patroons gekozen. Inlusschen hield men 
vol, dat, waar het aankomt op maatregelen in het belang van de 
gezondheid der arbeiders, die tot verhooging van premies leiden, 
niet altijd op medewerking van de werkgevers gerekend kan 
worden, vooral wanneer zij met scherpe concurrentie to snijden 
hebben. Bij de gezondheid der arbeiders hebben de patroons vaak 
weinig belang, omdat er dikwijls meer arbeiders beschikbaar 
zijn dan er geplaatst kunnen worden en de werkgever dus 
geen moeite heeft ziek geworden werklieden door anderen te 
vervangen. Al zijn er onder de werkgevers, die hart hebben 
voor hun arbeiders, liet spreekt vanzelf', dat ook onder 
hen de invloed van het eigenbelang zich doet gevoelen. 
Bovendien is niet uit het oog te verliezen, dat de werk* 
gevers-leden wegens hunne ontwikkeling en kennis grooten 
invloed op de beslissingen der Raden zullen uitoefenen, al 
zijn zij minder in aantal dan de arbeiders-leden. Opnieuw 
werd op de in Duitschland opgedane ervaring gewezen, waar 
de arbeiders de meerderheid in de ziekenkassen hebben en de 
voorzitters dier kassen gekozen worden. Daar'is gebleken, hoe 
de arbeiders, zelven de verantwoordelijkheid dragende, die 
kassen zijn gaan beschouwen als hunne kassen en hoe dien* 
tengevolge de groote stuwkracht, welke heden ten dage in de 
arbeiderswereld wordt gevonden, is ten goede gekomen aan 
eene ontwikkeling van het instituut der ziekteverzekering, die 
algemeene bewondering wekt. Het feit, dat de weikgevers de 
minderheid hebben, heeft hen ook niet verhinderd mede te 
werken in de Krankenkassen. Bij de onlangs tot stand ge-
komen Engelsche wet is de verzekering ook gebracht in handen 
van lichamen, waarin de arbeiders een overwegenden invloed 
moeten bezitten, niettegenstaande daar de premie in tal van 

gevallen zelfs voor meer dan de helft ten laste van de werk-
gevers is gebracht. Men herinnerde verder aan hetgeen door 
den Minister van Waterstaat onlangs in de Kamer is gezegd 
bij de discussie over de spoorwegen. Hij verklaarde, dat, 
wanneei aan eene onderneming een verzekeringstoiids is ver 
bonden, waartoe de arbeiders bijdragen en waarbij zij. wat 
hun verplichtingen en uitkeeringen betreft, risico loepen in 
velband met liet beheer van een dergelijk fonds, het naar zijne 
innige overtuiging niet alleen wenschelijk, maar zelfs gebiedend 
noodzakelijk is, dat het personeel een directen. overwegenden 
invloed op het helieer uitoefent [Handelingen 1911—-19J2, 
blz. 1806). 

De Minister herinnerde bij zijn antwoord aan hetgeen hij 
schriftelijk had gezegd. Voorts werd van zijne zijde en van de 
z\jde van verscheidene leden der Commissie nog het volgende 
opgemerkt. Dat zij, die staan op het standpunt van den 
klassestrijd en den invloed van de arbeidende klasse overheer-
schend willen maken, pleiten voor het geven van een over* 
wegenden invloed aan de arbeiders in de Raden van Arbeid, 
kan geene verwondering wekken, maar voor ben, die dit 
standpunt niet deelen, staat de zaak anders. Voor eene goede 
werking der Raden is samenwerking tusschen werkgevers en 
arbeiders noodig. Wegens de gemeenschappelijke belangen der 
beide groepen is die samenwerking geenszins onbereikbaar, 
maar men zou de kans daarop in groote mate verminderen, 
indien men den werkgevers minder vertegenwoordigers gaf 
dan den arbeiders. Zij zouden zich dan als minderheid afhan-
kelijk gevoelen van de arbeiders en dit zou hen allicht weer-
houden aan de belangen der ziekteverzekering met lust en 
ijver hunne medewerking te verleenen. Samenwerking zal daai-
entegen bevorderd worden, wanneer beide groepen gevoelen 
elkander noodig te hebbon om tot eene beslissing te komen. 
Vooral ten platten lande zal het voorts vaak moeilijk zijn 
arbeiders te vinden, geschikt voor het lidmaatschap van den 
Raad en van zijn bestuur, on daar vooral zal krachtige 
medewerking van de zijde der werkgevers noodig zijn. Boven-
dien is op hot platteland do verhouding tusschen de werk-
gevers en arbeiders niet zoo gespannen als somtijds in groote 
steden het geval is, zoodat hier eene behoefte om een over-
wegendon invloed te kunnen uitoefenen voor de arbeiders nog 
minder zal bestaan dan elders. Ook is in het oog te houden, 
dat ook voor do werkgevers een opvoedend element is gelegen 
in deelneming aan het beheer der ziekenkassen. Dit is eene 
reden te meer om niet. door hun een geringer aantal vertegen-
woordigers te geven dan aan de arbeiders, hen af te houden 
van die deelneming. Voorts werd opgemerkt, dat de Ministervan 
Waterstaat gesproken heeft over ondernemingsfondsen. Hier 
is hot geven van overwegenden invloed aan de arbeiders meer 
noodig te achten dan bij de Raden van Arbeid, omdat do arbeiders 
verplicht zijn zich bij zoodanig fonds te verzekeren. Bij zulke 
fondsen bestaat ook niet het gevaar, dat do werkgever zich aan 
medewerking zou onttrekken. 

In de Nota der Commissie word voorts opgemerkt, dat 
naar do bedoeling van hot ontwerp do werkgevers do werk-
gevers-leden en de arbeidere de arbeiders-leden zullen kie/.en. 
Men vroeg, of die bedoeling niet moet worden uitgedrukt. 
Volgens het artikel maken ook de plaatsvervangende leden 
deel van den Raad uit. Behoort niet to blijken, dat zij alloen 
in den Raad zitting hebben als de loden, die zij hebben to 
vervangen, afwezig zijn? Dezelfde opmerking word met be-
trekking tot hot: bestuur gemaakt ten aanzien van art. 82. 

De Minister antwoordde, dat door do toevoeging van een 
nieuw tweede lid aan artikel 8 duidelijk uitkomt, dat do 
[plaatsvervangende) werkgevers-leden door do werkgever», en 
do (plaatsvervangende) arbeiders-leden door de werknemers in 
het district worden gekozen. Door de toevoeging van een nieuw 
derde lid aan dat artikel wordt eveneens nader aangeduid, dat 
de plaatsvervangers (behoudens in geval van tusschentijdsehe 
vacature) alleen zitten bij afwezigheid van het lid, voor wien 
zij als plaatsvervanger zijn aangewezen, terwijl in hot nieuwe 

Handeling-j^ der Staten-Generaal. Bijlagen. 1911—1912. 
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tweede lid van artikel g gelijkheid van bet aantal leden van 
iedere groep nn't dat van de plaatsvervangers van die groep 
wordt voorgeschreven. Wie voor «enig lid do plaatsvervanger 
zal zijn, zal door do verkiezing zolvo kunnon worden aange-
«rezen on behoeft in de wet niet to worden geregeld. 

Amendementen. 
Door don heer PATUN on door 'do hoeren Dim e.s. z\Jn 

amendementen ingediend, strekkende om aan da arbeiden 
een overwegenden invloed in do Baden van Arbeid te geven 
(stuk n". 12, IV en stuk n°. 13, IV). Deze zaak is hior-
boven uitvoerig besroken. Ter aanvulling van het daar ver-
melde werd nog aangevoerd, dat toekenning van dien over-
wegondon invloed ook hierom wenschelijk is, omdat van 
arbeiders oen beter toezicht op simulatie on aggravatie is 
te verwachten dan van werkgevers en dat de arbeiders-
loden zich by aanneming van hot stelsel van pariteit niet 
verantwoordelijk zullen gevoelen voor do besluiten van den 
Raad of zich althans van die verantwoordelijkheid zullen 
afmaken met het argument, dat zij tegenover den tegenstand 
van de werkgevers-leden en den voorzitter hun wil niet konden 
doorzetten. 

Door den hoer ROODHUVZEN is eene reeks amendementen 
voorgesteld (stuk n°. 15), strekkende om aan werkgevers geene 
zitting te geven in de Raden van Arbeid. Do voorsteller 
voerde aan, dat, indien het aantal werkgevers-leden lager 
werd gesteld dan het aantal arbeiders-leden, niet te venvachten 
is, dat van de zijde dor werkgevers zoodanige medewerking 
en belangstelling zal zijn te verkrijgen als voor eene goede 
samenwerking met de arbeiders-leden gewenscht ware. De 
ziekteverzekering beschouwende als eene zaak, die de arbeiders 
aangaat, achtte hij het beter geene werkgevers in den Raad 
zitring te doen nemen. 

De Commissie meent, dat van het standpunt van hen, die 
het stelsel van pariteit verwerpen, voor de zienswijze van 
den heer ROODHUYZEN veel te zeggen is. Ook naar hare meening 
zou bij aanneming van het amendement"PATUN of Duvs CS. op 
eene goede samenwerking van de beide groepen niet zijn te 
rekenen. Zij kan de aanneming van deze amendementen echter 
niet aanbevolen, omdat zy aan het stelsel van pariteit de 
voorkeur geeft, ook met het oog op art. 47 van het gewijzigd 
ontwerp-Ziektowet, waar aan den Raad van Arbeid het recht 
gegeven wordt beslissingen te nemen, welke voor de werk-
gevers van grooto financieele beteekenis kunnen zijn. De vraag, 
of bij aanneming van het stelsel van pariteit de benoeming 
van den voorzitter aan de Kroon dan wel aan den Raad van 
Arbeid behoort te worden opgedragen, komt ter sprake bij de 
behandeling van het amendement van do heeren Dcvs c. s. 
op art. 36. 

De verdere amendementen van den heer ROODHUYZEN (stuk 
n°. 15) zijn alle consequenties van zijn eerste amendement. 
Van die verdere amendementen is daarom in dit Verslag geene 
afzonderlijke melding gemaakt. 

Voorts is op dit artikel een amendement voorgesteld door 
den heer VAN VUUREN (stuk n°. 11,1). De Commissie betwijfelt, 
of do voorgestelde wijziging noodig is, maar heeft daartegen 
geen bezwaar. 

Art. 9. Volgens dit artikel zal het aantal leden van den 
Raad ton minste 8 bedragen. In de Memorie van Toelichting 
wordt alloen aangevoerd, dat dit één meer is dan het geringste 
aantal, voor een gemeenteraad bepaald; Mot gemeenteraden 
hoeft men hier echter niet te doen. Sommigen achtten dit 
aantal, althans voor de ten platten lande werkende Raden, 
te groot. Anderen merkten op, dat, indien de inrichting dezer 
locale organen wordt vereenvoudigd, het bestuur der kas uit 
een klein aantal leden kan bestaan, vooral nu is voorgesteld 
aan de Baden de bevoegdheid te geven niet enkel aan com-
missies. maar ook aan commissarissen op to dragen bepaalde 
bevoegdheden in een deel van het gebied uit te oefenen. 
Aanbevolen werd, in de wet ook een maximum-aantal op te 
nemen. 

De Ministor verklaarde, dat er op zich zelf natuurlijk geen 
bezwaar tegen zou bestaan om hét op 8 bepaalde minimum 
lager te stellen, of zelfs om elk minimum uit de wet to 
lichten. Hij zou zich tegen een poging in die richting dan ook 
niet verzetten, mits in die gedragslijn niet gezien worde eene 
verklaring, dat hij bereid zou zijn om tot de bezetting van Radon 
door minder dan 8 leden mode te werken. Immers was hij 
van oordeel dat Raden, die een vrij groot district, met tal van 
onderling uitoenloopendo toestanden, moeten vertegenwoordigen, 
uit een niet al te gering aantal workgevors- en arbeidersleden 
dienen te bestaan, zullen zij deskundig kunnen zijn op het 
punt dor verschillende! toestanden in het geheelo district. 
Juist voor de plattelands-districten, die zullen bestaan uit 
verschillende dorpen, dikwijls vrij ver van elkaar gelegen en 
van geheel verschillend karakter, zal een niet al te kleine 
Raad aanbeveling verdienen. 

Van de zijde van hen, die hadden betoogd, dat do Raden 
van Arbeid zelven, zonder afzonderlijk bestuur, de werkzaam-
heden behoorden te verrichten, word erkend, dat indien de 
gewenschte vereenvoudiging niet wordt aangebracht, een 
minimum-aantal van acht leden niet te hoog mag worden geacht. 

In de wet een maximum-getal op te nemen achtte de 
Minister niet noodzakelijk, en dan niet wenschelijk, daar het 
de gelegenheid zou kunnen wegnemen voor eene in de practijk 
in een bepaald district noodzakelijk blijkende overschrijding 
van het in de wet willekeurig gestelde maximum. 

Bij het mondeling overleg kwam nog de vraag ter sprake, 
in welken tijd van het jaar en op welke uren van den dag do 
verkiezingen voor de Raden zouden plaats hebben en of de 
gelegenheid tot stemmen niet gedurende meer dan één dag 
zou kunnen gegeven worden. Gevraagd werd, of ten deze niet 
veel zou kunnen worden overgelaten aan de beslissing van de 
Raden. De Minister beantwoordde de laatste vraag in be-
vestigenden zin. De Raden kunnen bij voorbeeld van oordeel zijn, 
dat de stemmingen des avonds behooren te geschieden, omdat 
deze tijd voor de werklieden het geschiktst wordt geacht. Het 
kwam den Minister voor, dat dergelijke punten aan de beslissing 
der Raden zullen kunnen worden overgelaten. 

Amendementen. 
Door de heeren TKEUB en TEENSTRA is voorgesteld het 

minimum-aantal van de leden van den Raad op vier te stellen 
(stuk n°. 16, II). Betoogd werd, dat dit amendement mede een uit-
vloeisel is van den wensch naar vereenvoudiging van de inrichting 
der Raden. Bij aanneming van de in het wetsontwerp vervatte 
regeling zou naar de meening der voorstellers de uitvoering 
van de taak der Raden geheel overgelaten worden aan don 
voorzitter en den secretaris. Werden de gebieden dor Radon 
kleiner genomen, dan kon huns inziens een afzonderlijk bestuur 
vervallen en zou het niet noodig zijn in alle districten een 
aantal van meer dan vier leden in den Raad zitting te doen 
nemen. Ook by verwerping van hun amendement op art. 1 
zouden de voorstellers dit amendement willen handhaven. Maakt 
de uitgestrektheid van het gebied het noodig, dan kan immers 
een ruim gebruik gemaakt worden van de bij art. 31 gegeven 
bevoegdheid tot aanstelling van commissies of commissarissen. 

Do Commissie is van meening, dat verlaging van hot minimum-
aantal leden alleen bij aanneming van het amendement op 
art. 1 in aanmerking kan komen. Ook word opgemerkt, dat 
het amendement ten aanzien van de in het wetsontwerp aan 
het bestuur opgedragen zaken geene vereenvoudiging zal brengen, 
indien aan de Raden geen afzonderlijk bestuur wordt toegevoegd. 
Volgens het wetsontwerp zal het bestuur samengesteld zijn uit 
den voorzitter en twee leden. De aan het bestuur toegedachte 
taak zou echter naar het amendement vervuld moeten worden 
door een college, dat, nevens den voorzitter, ten minste vier 
leden heeft. 

Met het oog op dit punt acht de Commissie het wenschelijk 
aan de behandeling van art. 9 te doen voorafgaan die van hot 
opschrift van § 5 dezer afdeeling en door stemming over dat 
opschrift de principieele vraag te beslissen, of aan de Raden 
een afzonderlijk bestuur zal worden toegevoegd. Waar zij in 
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verband ne t hot amendement der hoeren TKEUB en TEENSTKA «pp 
art. 17 (stuk n°. 16, lil) ook OVSTdeze vraag hare meoningmoet 
zeggen, voegt zy hieraan toe, dat zij met den Minister die 
toevoeging voor eene goede uitvoering van do ziekte- en 
invaliditeitsverzekering gewenscht acht. 

Art. 10. Gevraagd werd, of dit artikel niet overbodig is. 
De Minister antwoordde, dat het artikel hem bij nadere 

overweging niet strikt onvermijdelijk voorkwam. Het zal 
eventueel in den algemeenen maatregel kunnen worden opgo-
nomen, waarvan in het nieuwe artikel Sla sprake is. 

Art. 11. Sommigen meenden, dat de minimum-leel'tijd 
voor kiesbevoegdheid zonder bezwaar op 21 jaren kan gesteld 
worden. Zij voerden aan, dat personen uit de arbeidende 
klasse vroeger ontwikkeld zijn dan personen uit de meer 
gegoede kringen. 

Anderen waren gestemd voor het bepalen van den minimum-
leeftijd op 25 jaar, omdat personen boven dien leeftijd be-
zadigder zijn dan jongeren. De ervaring leert, dat de jongeren 
er wel eens op uit zyn om aan ouderen den invloed te ont-
houden, welke hun voor een goeden gang van zaken gegund 
behoort te worden. 

De Minister verklaarde, dat hij, ofschoon de zaak niet van 
overwegend belang scheen, aan behoud van het in artikel 11 
neergelegde de voorkeur zou geven. Het geldt hier de vraag, welke 
personen het kiesrecht zullen hebben voor de leden van den 
Raad van Arbeid, van een college dus, belast met de zorg 
voor geldelijke en algemeen-hygiënische belangen. Een gezette, 
nauwlettende zorg schijnt beter te zijn verzekerd, als men de 
Raden doet samenstellen door personen van wie men, in ver-
band met hun leeftijd, een meer bezonken oordeel en een 
breedere ervaring kan verwachten. 

Het artikel werd, evenals art. 14, gewijzigd ten einde het 
actieve en passieve kiesrecht te geven aan arbeiders in dienst 
van publiekrechtelijke lichamen en van arbeiders in dienst 
van particulieren, alsmede aan losse arbeiders, een en ander 
voor zooveel deze groepen wettelijk of verplicht verzekerd zijn 
(zie de artikelen 16, tweede lid, 16c en 16b van het ontwerp-
Ziektewet). De Minister merkte op, dat de werkgevers van de 
genoemde categorieën als zoodanig niet zullen zijn werkgever 
in den zin der Raden wet en dus uit dien hoofde noch het 
actieve, noch het passieve kiesrecht zullen hebben. 

Am end e in en (en. 
Door de heeren DCYS C. S. is voorgesteld in het eeiste lid 

het woord „Nederlanders" door „zij" te vervangen (stuk n°. 13, V). 
De Commissie ziet voor deze wijziging geen voldoenden grond, 
ook omdat onder de buitenlanders, die hier te lande komen 
werken, zich vaak minder goede elementen bevinden. 

Voorts is door dezelfde leden voorgesteld den leeftijd voor 
kiesgerechtigdheid op 21 jaren te stellen (stuk n°. 13, VI). Ofschoon 
de Commissie deze wijziging niet van groot belang acht, kan 
zij zich met dit amendement niet vereenigen. 

Art. 12. Het denkbeeld om voor deze verkiezingen het 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging in te voeren vond 
weinig bijval. De hier voorgestelde regeling scheen voor ver-
kiezingen als deze, waarbij waarschijnlijk vaak slechts een 
gering aantal kiezers zal opkomen, te omslachtig. Bovendien 
berust het stelsel van evenredige vertegenwoordiging op samen-
werking van groepen van gelijkgezinden. Men vroeg, op welken 
grondslag die groepen hier naar de bedoeling des Ministers 
gevormd zouden moeten worden. Waar slechts een gering 
aantal leden is te kiezen, zal samenvoeging naar den aard 
der bedrijven in den regel niet mogelijk zijn. Waarschijnlijk 
zou de samenvoeging geschieden op den grondslag van gemeen-
BehappeUjke politieke beginselen, maar het scheen niet wen-
schelijk de inmenging der politiek op het betteer der zieken-
kassen te gaan bevorderen. Bovendien is voor de invoering 
van het stelsel eene lastige regeling noodig. .Sommigen meenden 

overigens, dat het niet aangaat die regeling aan een algemeenen 
maatregel van bestuur over te laten, omdat juist bij dit stel-
sel alles aankomt op de uitwerking. 

De Minister achtte evenredige vertegenwoordiging voor de 
Kaden van Arbeid aangewezen. Zullen deze lichamen zich 
krachtig ontwikkelen, dan zullen zij moeten steunen op het 
vertrouwen en do sympathie der belanghebbenden, on dat 
vertrouwen on die sympathie schenen beter gewaarborgd 
wanneer de verschillende lichtingen tot haai recht kunnen 
komen, dan wanneer alleen de meerderheid in don Raad hare 
vertegenwoordiging vindt. Dit groote voordeel scheen den 
Minister toe, ruimschoots op te wegen tegen de ietwat meer-
dere ingewikkeldheid, welke het dépouilleeren der stemming 
en het vaststellen van den uitslag zal kenmerken. Overigens 
was hij overtuigd, dat zeer wel een betrekkelijk' eenvoudig 
stelsel is te volgen. Min gewenscht kwam het hem echter 
voor, een bepaald stelsel in de wet zelve neer te leggen, 
waar met deze zaak hier te lande nog geene ervaring is ver-
kregen. Het ligt trouwens ook geheel in den geest van de 
Nota der Commissie om deze zaak niet in de wet, maar in 
een algemeenen maatregel van bestuur uit te werken, waar 
immers in die Nota zelve werd bepleit, dat de vaststelling van 
verscheidene in het ontwerp-Radenwet opgenomen regelingen 
bij algemeenen maatregel van bestuur zal geschieden — een 
wensch die door den Minister zooveel mogelijk tot vervulling 
was gebracht. Ook de Duitsche en Oostenrijksche regelingen, 
waarop in de Toelichting tot artikel 12 werd gewezen, hebben 
het stelsel van het ontwerp gehuldigd, in zoover ook die 
regelingen het beginsel van evenredige vertegenwoordiging in 
de wet hebben neergelegd, doch de uitwerking aan het uit-
voerend gezag hebben overgelaten. De Minister voegde hier-
aan toe, dat geheel hetzelfde, stelsel is aangenomen in het 
ontwerp van wet op de Kamers van Arbeid (art. 21). dat door 
eene commissie van ten deele op wetgevingsgebied zeer ervaren 
mannen onlangs in een rapport aan de Vereeniging van 
Voorzitters en Secretarissen van Kamers van Arbeid is aan-
geboden. 

Evenmin als blijkbaar bij die commissie, woog bij den 
Minister de bedenking, dat door aanvaarding van evenredige 
vertegenwoordiging de politiek in de bezetting der te verkiezen 
lichamen, en daarmede in deze lichamen zelven, zou worden 
binnengehaald. In de eerste plaats is het allerminst zeker, 
dat de groepeering der kiezers in den regel juist naar politieke 
momenten zal geschieden. Evenzeer laat zich eene splitsing 
denken b. v. in voor- en tegenstanders van verhoogd zieken-
geld. Maar ook als in een bepaald geval wèl de politieke 
gezindheid het criterium zou zijn, zou dit allerminst pleiten 
tegen de evenredige vertegenwoordiging. Het zou alleen be-
wijzen, dat in het district op dat oogenblik de politieke 
groepeering ook met het oog op de belangen der arbeiders-
verzekering de beste grondslag werd geacht, ook bij het 
gewone meerderheidsstelsel zou in zoodanig geval de ver-
kiezing van leden voor den Raad van Arbeid staan in het 
toeken der politiek. Alleen zou het resultaat der stemming 
aan één partij alle, aan de andere geene zeggingsmacht in 
den Raad toekennen, wat toch inderdaad aan oen goede werking 
van den Raad niet bevorderlijk zou kunnen worden geacht. 

Bij het mondeling overleg werd van de zijde der Commissie 
nader gevraagd, of aanneming van het stelsel der evenredige 
vertegenwoordiging aan de verkiezingen voor de Haden van 
Arbeid niet te zeer een politiek karakter zal geven. Men gaf 
toe, dat, ook als dit stelsel niet wordt ingevoerd, tegonstel-
lingen van politieken aard zich zullen openbaren, maar men 
vieesde, dat door de evenredige vertegenwoordiging die tegen* 
stellingen op de spits gedreven zouden worden. Men wees 
hierbij op eene rede van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken in de vergadering der Kamer van 12 December jl. 
[Htmdelingen, bladz. 1280), waarin deze bewindsman betoogde, 
dat evenredige vertegenwoordiging onderstelt dat de zaak met 
een politiek inzicht moet worden ter hand genomen, invoering 
van het stelsel zal de verzekerden nopen tot het vormen van 
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allerlei vereenlgingen, hetgeen, vooral ten platten lande, tot 
het (uitstaan van politieke tegenstellingen zou leiden, die aan 
.samenwerking tusschon werkgevers en arbeiders in de Baden 
niet bevorderlijk souden zijn. In de tweede plaats werd tegen 
Invoering van het stelsel voor de Kaden van Arbeid aan-
gevoerd, dat te betwijfelen is, of deze verkiezingen bij de 
arbeiders wel veel belangetelling /.nllen wekken. In Dtiitschland 
hebben do arbeiden zich wél laten gelegen liggen aan de 
verkiezingen voor do ziekenkassen, maar daar hadden /.ij in 
die kassen de meerderheid. In de derde plaats bleef men het 
bedenkelijk achten de regeling der evenredige vertegenwoordiging 
aan de Regeering over te laten, waar van die regeling, die op 
zoor verschillende wijzen kan geschieden, afhankelijk is hoe het 
stelsel in de praktijk zal werken. Ten slotte weid gevraagd, 
of de Invoering van het stelsel niet facultatief gesteld zou 
kunnen worden. 

De Minister antwoordde, dat het zijns inziens niet twijfel -
achtig is, dat de arbeidersorganisaties zich wel degelijk aan 
de verkiezingen voor de Kaden zullen laten gelegen liggen. 
Deze organisaties zijn voor de arbeiders van nog grooter betee-
kenis dan de politieke vereenigingen voor andere klingen der 
maatschappij en de arbeiders zullen zich daarom bij de stene 
niingen naar de voorlichting hunner organisaties gedragen. In 
Dultschland, waar de evenredige vertegenwoordiging o. a. is 
ingevoerd bij oen aantal Gewerbegerichte, hebben de vakvor-
eenlglngen, wier bemoeiing vaak leidt tot matiging van poli-
tieke tegenstellingen, de leiding der verkiezingen op zich 
genomen. De Minister hoopte en verwachtte, dat dit ook hier 
te lande bij de verkiezingen voor de Raden van Arbeid zou 
geschieden, en dat de leiding niet zou komen in handen 
van de voormannen der politieke partijen. In de bedoelde 
rede betoogde de Minister van Binnenlandsche Zaken enkel, 
dat het niet wensehelijk is de uitvoering der evenredige ver-
tegenwoordiging te beginnen bij de gemeenteraden, omdat men 
dan de deur zou openzetten voor het vragen om vertegem 
woordiging door allerlei belangengroepen, die, eenmaal ont-
wikkeld, zich ook voor de Kamerverkiezingen zouden doen 
gelden. Daarom meende hij, dat aan toepassing van het stelsel 
op de gemeenteraden invoering daarvan voor de Tweede Kamer 
behoort vooraf te gaan. Hier is echter sprake van verkiezing 
voor openbare ziekenkassen en daarop had de bedoelde rede 
geene betrekking. De regeling van het stelsel in de wet op 
te nemen kwam den Minister niet gewenscht voor, omdat 
dan ook door de Staten-Generaal eene keuze zou moeten worden 
gedaan uit de vele bestaande stelsels, waarvoor het thans niet 
de geschikte gelegenheid scheen. De Minister had echter geen 
bezwaar tegen het facultatief stellen van de invoering der even-
redige vertegenwoordiging en wijzigde het artikel in dien zin. Hij 
voegde hieraan toe, dat het zijne bedoeling was, dat, komt het 
tot die invoering, zij tegelijk voor alle Raden zou moeten plaats 
hebben. Ging men bet stelsel enkel voor sommige Raden 
invoeren, dan ware het mogelijk, dat de invoering enkel daar 
geschiedde, waar te verwachten is, dat het stelsel inden Raad 
de meerderheid zou bezorgen aan de arbeidere eener bepaalde 
partij en het ware niet raadzaam zelfs den schijn te doen ont-
staan, alsof met dergelijke overwegingen rekening: werd gehouden. 

Tweede lid. Opgemerkt werd, dat door deze bepaling de 
groote ondernemingen te veel invloed zouden krijgen. Wel zal 
dit voor een deel afhangen van een bij algomeenon maatregel 
van bestuur vast te stellen schaal, maar. naar men meende, 
mag het niet van de beslissing van de elkander opvolgende 
Ministers afhangen, welken invloed de groot-industrie zal 
uitoefenen. 

Voorts werd uit het verband van deze bepaling met het 
laatste lid van art. •"> afgeleid, dat indien twee of meer 
personen bij één onderneming als werkgever zijn te be-
schouwen, elk hunner bevoegd zou zijn het hier bedoeld 
aantal stemmen uit te brengen. Dit kan echter niet de be-
doeling zijn. en Wijziging der redactie scheen dus noodig. 

De Minister kwam te gemoet aan het geopperd bezwaar, 
dat de opvolgende Ministers een verschillenden maatstaf zouden 
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kunnen aanleggen en daardoor metterdaad willekeurig den 
invloed van de groot-industrie op de samenstelling van de 
Raden van Arbeid zouden kunnen bepalen en veranderen. 
Ken, hein billijk schijnend, criterium werd derhalve in het 

i tweede lid opgenomen. Voorts is het aantal door den werk-
gever uit te brengen stemmen nu uitdrukkelijk gebonden 
aan het aantal bij de onderneming in dienst zijnde arbeiders, 
die hij de tiekenka* van dien Raad zijn Ingeschreven. Er schijnt 
toch geen reden, waarom b. V. eene groote maatschappij, niet 
arbeiders over het geheele land verspreid, haai stemmen-
aantal voor lederen Baad zou zien bepaald naar het totale 

[ aantal arbeiders, in het geheele land bij hare onderneming 
, werkzaam. Trouwens was het van den aanvang af ook de 

bedoeling, dat het artikel zou worden opgevat zooals het 
thans luidt. 

Indien twee of meer personen bij eenzelfde onderneming 
als werkgever zijn te beschouwen, zal ieder hunner bevoegd 
zijn. het stemrecht uit te oefenen. Het behoeft echter geen 
betoog, dat het recht zelf slechts éénmaal voor de onderneming 

I bestaat, m. a. w. het stembureau zal ieder hoofd of bestuurder 
; tot het volle stemrecht moeten toelaten; maar is dat recht 
i eenmaal uitgeoefend, dan bestaat het voor dezelfde verkiezing 

niet meer. Deze gedachtengang scheen in het slot van artikel 5, 
in verband met de artikelen 11 en 12, inderdaad voldoende 

1 tot uitdrukking gebracht. 
Bij het mondeling overleg verving de Minister in het derde 

lid de woorden „een gelijk aantal stemmen" door „één stem" 
' en in den eersten volzin van het vierde lid de woorden „waai'-

over een of meer in zijn dienst zijnde arbeiders kiesgerechtigd 
zijn" door „bij wiens ziekenkas een of meer in zijn dienst 
zijnde arbeiders ingeschreven zijn". 

Amendementen. 
Op dit artikel zijn amendementen voorgesteld door de heeren 

PATIJS (stuk n°. 12, V) en DUYS C. S. (stuk n°. 18, VII). Tegen 
deze amendementen bestaat bij de Commissie geene bedenking. 

Art. 13. Ter verzekering van continuïteit in het beheer 
achtten sommige leden het wensehelijk de leden niet allen 
te gelijk te doen aftreden. De Minister antwoordde, dat de 

! continuïteit in het zuiver administratief beheer door het aan-
blijven van den voorzitter en de blijvende werkzaamheid van 
ambtenaren van den Raad voldoende verzekerd mag worden 
geacht. En wat het meer principieel beheer aangaat, met name 

: dus de van den Raad zelven uitgaande algemeene gestie van 
de zaken der verzekering in het district, scheen hem continuïteit 
juist niet gewenscht, indien de kiezers, door niet-herkiezing 

I van leden van den Raad, te kennen geven, met die algemeene 
gestie niet tevreden te zijn. De voorwaarde voor een ruim 
opgevat zelfbestuur is. meende de Minister, juist gelegen in 
de voortdurende en effectieve controle van de kiezers. Die 
controle nu zou niet behoorlijk tot haar recht komen, wanneer 
het uitspreken van een ongunstig oordeel, door de kiezers, 
over het gevolgd beleid, niet tot eene in den geest der kiezers 
gewijzigde Kaadsmeerderheid zoude behoeven te leiden. 

De laatste zinsnede van dit artikel werd, als overbodig, 
immers als vanzelf sprekend, geschrapt. 

Art. 14. De verkiesbaarheid scheen hier te veel beperkt. 
Arbeiders, die in het laatste kalenderjaar gedurende een tijd 

| van meer dan ééne week buiten werk zijn geweest, zouden 
niet verkiesbaar zijn. Zoodanige onderbreking komt bij vele 

| arbeiders voor, inzonderheid bij landarbeiders. Bij de werk-
j gevers komt daarentegen die onderbreking niet voor. Zij 

zullen bovendien de hooger betaalde in hun dienst zijnde 
arbeiders, vallende onder l>. <; en (/ van art. 8. kunnen kiezen. 
.Sommigen wenschten de keuze geheel vrij te laten, ten einde 
den arbeiders gelegenheid te geven bestuurders van vakver-
eenigingen of andere geschikte personen te benoemen, ook al 
mochten zij niet in dienstbetrekking zijn. In elk geval is het 
gewenscht personen, die reeds tot lid zijn gekozen, herkiesbaar 
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te maken, nl bebben zij opgehouden werkgever of arbeider 
te zijn. 

Bij nadere overweging meende ook de Minister, dal voor 
de verkiesbaarheid van den Baad wel wat héél beperkende 
eisehen zijn gesteld. Toch kwam liet hem wenscbeUjk voor, 
een waarborg te scheppen, dat de Raad zal bestaan Uit per-
sonen, behoorende tot de kringen van hen, die by de ziektever 
zekering meer onmiddellijk zijn betrokken. Door de aangebrachte 
wijziging der redactie is naar de meening des Ministers aan 
dit oen en ander tegemoetgekomen en tevens aan de geopperde 
wenschen voldaan. 

Amendement. 
Door de heeren D u n C. B. is voorgesteld nok in dit artikel 

het woord „Nederlanders" door „zij" te vervangen (stuk n". 18. 
VIII). De Commissie verwijst ten deze naar liet opgemerkte 
betreffende het analoge amendement op art. 11. 

Art. 15. Een der leden betwijfelde, of het wel noodig is 
gefailleerden van verkiesbaarheid uit te sluiten. De Minister 
was met de overgroote meerderheid der Commissie van oordeel, 
dat het niet gewenscht is personen, die voor hunne eigen zaken 
niet bevredigend hebben kunnen zorgen, mede te doen beslissen 
over zaken van anderen. Bovendien zal iemand, die in staat 
van faillissement verkeert, in den regel te zeer met zijne 
eigen zaak vervuld zijn om veel aandacht te wijden aan de 
vervulling van de taak der Raden van Arbeid. 

Amendement. 
De Commissie meent de aanneming van het door de heeren 

DE WIJKERSLOOTH DE WEERDESTEVN en AALBERSE (stuk n°. 17,1) 
op dit artikel voorgestelde amendement om de door de voor-
stellers vermelde redenen te mogen aanbevelen. 

Art. 16. De meening werd geuit, dat de vaststelling van 
deze bepaling en van vele in het wetsontwerp opgenomen 
andere voorschriften van meer formeelen aard beter aan een 
maatregel van bestuur wordt overgelaten. 

Aan dezen wenscb gaf de Minister gevolg. Daardoor is dit 
artikel uit het ontwerp vervallen, evenals de artikelen 21, 
23—2(5 en 29. 

Men zie het nieuwe artikel 81 o. 
Van de zijde der Commissie werd nog gewezen op de wensche-

lijkheid om bij de vaststelling van voorschriften bij algemeenen 
maatregel van bestuur niet ongewijzigd over te nemen de 
bepalingen van de Gemeentewet, die in de practijk tot bezwaren 
of twijfel aanleiding hebben gegeven. De Minister verklaarde 
hierop te zullen letten. 

Art. 17. Het lidmaatschap te doen ophouden ingeval het 
lid ,wegens eene andere reden gedurende langer dan drie 
maanden niet voldoet aan de voor verkiesbaarheid gestelde 
vereischten" is naar sommiger meening niet gewenscht. 
Men zag niet in. waarom eene zoo strenge bepaling noodig 
zou zijn. 

Het artikel werd naar aanleiding van deze opmerking door 
den Minister gewijzigd. 

Gevraagd weid of de laatste volzin van het tweede lid 
niet tot moeilijkheden aanleiding kon geven, omdat daaruit 
zou kunnen worden afgeleid, dat het hierbedoelde lid van den 
Raad niet ophoudt lid te zijn op het oogenblik der kennisgeving. 
Twijfel aangaande dit punt zou twijfel kunnen doen rijzen 
omtrent de geldigheid der tusschen het oogenblik van het 
ontstaan der reden van het ophouden van het lidmaatschap en 
dat van de kennisgeving genomen besluiten. De Minister 
achtte wijziging onnoodig, omdat uit het artikel duidelijk 
blijkt, dat niet de kennisgeving, maar het feit zelf der in-
compatibilitoit het lidmaatschap doet ophouden. 

Amendementen. 
Omtrent het door de heeren TRELB en TEEXSTRA op dit 

artikel voorgestelde amendement (stuk n". 16, III) heeft de Com-
niissie haar gevoelen reeds medegedeeld bij art. 9. 
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M'l hei door di' heeren Dl WI.IKKKSI.OOTII Dl WKKKDKSTKYN 
en AAI.HKKSK voorgestelde amendement (stuk n". 17. Ui kan zij 
zich vereenigen. 

Art. IK. Dat schorsing mogelijk wordt gemaakt, indien 
een lid een zekei aantal vergaderingen niet bijwoont, rond 
bij de Commissie instemming. Maar minder juist scheen het 
die schorsing alleen toe te laten hij afwezigheid gedurende 
Zes in l'l' rniiiiilijiiiili' vergaderingen. 

De Minister antwoordde dat de elscb van niet-bijwoning van 
zes achtereenvolgende vergaderingen was gesteld, omdat in liet 
bijzonder door onafgebroken afwezig blijven het vermoeden wordt 
geboren, dat de betrokkene zich aan de zaken van den Raad 
niet laat gelegen liggen. Intusschen erkende de Minister, dat 
die elsch er in de practfjk wel eens toe zou kunnen leiden, 
dat van de bevoegdheid van artikel IS, eerste lid. slechts zen 
zelden zou kunnen worden gebruik gemaakt. Het is daarom 
— en ook omdat de schorsing door den Baad slechts eene 
bevoegdheid, geen verplichting is — dat het hem verkieslijk 
voorkwam de bepaling te verruimen. Doordat de vervallen-
verklaring slechts kan geschieden door den Verzekeringsraad, 
na oproeping van den betrokkene, terwijl deze laatste ingevolge 
artikel 19 in appel kan komen bij den centralen raad van 
beroep, schijnt voor misbruik van de zijde van den Raad van 
Arbeid, ook bij verruiming van artikel 18, eerste lid, ieder 
gevaar uitgesloten. 

Verder werd opgemerkt dat het woord „schuldig" in het 
tweede lid door eene meer passende uitdrukking ware te ver-
vangen en dat wijziging van het derde lid wenschelijke ware. 
omdat daar het hooien van het bedoelde lid van den Raad 
ten onrechte verplicht wordt gesteld, terwijl oproeping voldoende 
is te achten. De Minister wijzigde het artikel in den geest 
dezer opmerkingen. 

Amendement. 
Tegen het door den heer VAN VUTREX op dit artikel voor-

gestelde amendement (stuk n". 11. Ui bestaat bij de Commissie 
geen bezwaar. 

Art. 19. Naar aanleiding van eene opmerking der Commissie 
werden aan het slot van dit artikel geschrapt de woorden 
„(wet van 8 December 1902, Slaahblad n". 208)". 

Art. 20. Gevraagd werd, of niet moet worden uitgedrukt, 
dat de onbezette plaatsen van werkgevers-leden alleen kunnen 
worden vervuld door plaatsvervangende werkgevers-leden en 
die van arbeiders-leden door plaatsvervangende arbeiders-leden. 

De Minister antwoordde, dat door de gewijzigde artikelen 
8 en 9 duidelijk uitkomt, dat ieder lid een bepaalden plaats-
vervanger zal hebben en dat die plaatsvervanger door dezelfde 
groep (werkgevers of arbeiders) zal worden aangewezen als 
waardoor het lid zelf wordt gekozen. 

Waar de vervulling van onbezette plaatsen geheel samen-
hangt met de practijk van het stelsel van evenredige vertegen* 
tegenwoordiging, dat ingevolge artikel 12 hij algemeenen maat-
regel van bestuur kan worden ingevoerd, scheen het den Minister 
beter, ook die vervulling geheel door een algemeenen maatregel 
te doen regelen. Daarom is in het artikel eenige wijziging 
gebracht. In het ontwerp zelf is echter bepaald, dat, ingeval 
een door een lid bezette plaats tusschentijds openvalt, diens 

I plaatsvervanger den ledig geworden zetel zal innemen. 

Art. 21. Sommige leden meenden dat, indien niet van de 
Raden eenvoudige kasbesturen worden gemaakt en in het 
bijzonder indien hun bevoegdheid wordt toegekend strafvei-
ordeningen te maken, publiciteit van de vergaderingen noodig 
is, opdat de kiezers in de gelegenheid zijn na te gaan. op 
welke wijze de leden hun mandaat vervullen. Voorts werd 
gevraagd, of het niet beter is den in het laatste lid bedoelden 
termijn te doen loopen van het oogenblik, waarop de beslissing 
aan den niet-toegelatene is medegedeeld, vooral nu de vergade-
ringen van den Baad niet publiek zullen zijn. De Minister 
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was van oordeel, «lat aan het woord (strafverordeningen" in 
de eerste opmerking der Commissie Ietwat te wijde •trekking 
wordt toegekend. De Raad zal belast zijn met bet beneer der 
ziekteverzekering In zijn district, voor /HUMT dat beheer niei 
aan anderen is opgedragen, en hij zal met betrekking b.v. tot 
de verplichte aangifte de algemeene bepalingen kunnen raat-

ellen, welker nlet-nakoming de wet zelve ten deelestrafbaar 
stelt. Alleen deze soort bepalingen zijn de „strafVerordenlngen", 
die hij volgens de Ingediende verzekeringswetten kan maken. 
Daarvoor is toch waarlijk geen openbaarheid van de vergade* j 
ringen noodig, togen welke de gronden pleiten, bij artikel 25 ; 
in de Toelichting en in de Nota van Antwoord op de vraag 
punton aangeduid. Controle op den Baad bestaat trouwens 
voldoende: controle van de zijde der kiezers, bij de periodieke 
verkiezingen tot uiting te brengen; en controle van de zijde 
van den Verzekeringsraad en de Kroon, in sommige gevallen 
duur weigering eener verelscbte goedkeuring, in andere door 
toepassing van het vernietigingsrecht uit te oefenen. 

Artikel 21 behoorde naar het oordeel van den Minister tot 
die artikelen, welke zonder bezwaar naar een algeineenen maat-
regel van bestuur kunnen worden overgebracht. Het artikel 
werd diensvolgens door hem geschrapt. Men zie ook artikel 31a 
(nieuw). Bij de voorbereiding van den algemeenen maatregel 
zon het ter zake van het artikel in de Nota der Commissie 
aangevoerde worden overwogen. De Minister merkte intns.schen 
op, dat het ontwerp in het algemeen de beroepstermijnen '. 
heeft doen ingaan op den dag der beslissing, niet op dien j 
waarop de beslissing is medegedeeld. De bezwaren van het 
gekozen stelsel worden ondervangen door de aan het ontwerp 
toegevoegde bepaling van artikel 7a, welke overeenkomt 
met die, vervat in artikel 118 (2) van het ontwerp-Ziektewet. 

Bij het mondeling overleg werd door eenige leden nader aan-
gedrongen op publiciteit van de vergaderingen van de Raden. In 
onze staatsinstellingen is het beginsel aangenomen, dat gekozen 
lichamen, die wetgevende bevoegdheid bezitten, in het openbaar 
vergaderen. Uit een praktisch oogpunt achtte men openbaar-
heid gewenscht, omdat dit het eenige middel is om de kiezers 
gelegenheid te geven na te gaan, op welke wijze de leden 
hun mandaat hebben uitgeoefend. Natuurlijk moeten de Raden 
wèl de bevoegdheid hebben de deuren te sluiten als dat in 
bijzondere gevallen noodig is. 

De Minister antwoordde, dat het wetsontwerp het aan de 
Raden van Arbeid overlaat, of zij al dan niet in het openbaar 
willen vergaderen. Openbaarheid voor te schrijven alleen omdat 
de Raden eenige bevoegdheid tot het maken van verordeningen 
bezitten, achtte de Minister niet noodig. Voorts werd door den 
Minister en ook door leden der Commissie aangevoerd, dat het 
in plattelandsdistricten in vele gevallen niet wenschelijk zal zijn 
openbare vergaderingen te houden. De arbeiders ten platten 
lande zijn niet gewend in het openbaar te spreken. De vorm, 
waarin zij zich uitdrukken, zou, al is de inhoud goed, allicht 
aanleiding geven tot spot bij verslaggevers der pers en de 
arbeiders zouden zich niet meer beschikbaar stellen voor het 
lichaam, indien zij belachelijk werden gemaakt. 

Deze uiteenzetting gaf sommigen aanleiding tot de opmerking, 
dat het huns inziens zonderling is de vraag, of de vergade-
ringen openbaar zullen zijn, aan de beslissing der Raden over 
te laten. Naar hunne meening dient de wet dit uit te maken. 
Anderen konden zich met deze aan de Raden gegeven be-
voogdheid wel vereenigen. 

Voorts werd de vraag gesteld, of niet bepaald behoort te 
worden, dat de leden van den Raad niet vervolgbaar zijn 
wegens hetgeen zij in de openbare vergaderingen gezegd 
hebben. De Minister maakte bezwaar, hieraan te voldoen, 
ook met het oog op het belang eener bepaling als art. '.) der 
Ziektewet bevat. 

Amendementen. 
Door de heeren DUYS C.S. is voorgesteld een nieuw artikel 21 

in te voegen betreffende de openbaarheid van de vergaderingen 
der Raden (stuk n". 13, IX). De Commissie wenscht af te 
wachten wat hieromtrent bij de openbare behandeling van 
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het artikel gezegd zal worden alvorens hare ineening kenbaar 
te maken. 

Door de heeren Drvs c.s. is voorgesteld een nieuw artikel 
in te voegen betretiende de vervolgbaarheid van den voorzitter 
en de leden van den Daad wegens in de vergadering geuite 
stem of ineening (stuk 11". 13, X). De Commissie vereenigt zich 
met dit amendement. 

Art. 22. Dit artikel laat de mogelijkheid open, dat de Raad 
gedurende jaren niet vergadert. Gevraagd werd, of niet in de 
wet het houden van een minimum-aantal vergaderingen per 
jaar behoort voorgeschreven te worden. 

Waar niet slechts de Voorzitter, maar ook l/t der leden, 
den stoot kan geven tot het houden van vergaderingen van 
den Raad, meende de Minister echter, dat een verdere prikkel 
niet noodig is. 

Amendement. 

Door de heeren THEL'B en TEENSTKA is voorgesteld in dit 
artikel „ten minste '/.," te vervangen door „ten minste 2" 
(stuk n". l(i. IV). De Commissie meent, dat voor aanneming 
van dit amendement alleen voldoende grond bestaat, indien 
het amendement van dezelfde leden op art. 9 wordt aange-
nomen. 

Artt. 23—26. Bij art. 24 werd de opmerking gemaakt, dat 
de afwezigheid van leden veelal eerst' zal blijken bij den aan-
vang der vergadering. In zoodanig geval zal het plaatsver-
vangend lid moeilijk tijdig opgeroepen kunnen worden. Men 
vroeg of niet aan de leden de verplichting kon worden opgelegd 
hunne plaatsvervangers te waarschuwen, indien zij verhinderd 
zijn de vergadering bij te wonen. 

Art. 25 is, gelijk zoovele andere, ontleend aan de Gemeente-
wet. Bij art. 9 van het ontwerp-Ziektewet is de geheim-
houding, ook voor leden van den Raad, op andere wijze geregeld 
en deze regeling is ontleend aan de Ongevallenwet. De meening 
werd geuit, dat niet noodig is omtrent deze zaak bepalingen 
in elk der twee wetten op te nemen. 

De Minister meende, dat de artikelen 23—26 naar een alge-
meenen maatregel van bestuur kunnen worden overgebracht. 
Men zie het nieuwe artikel 81a. Hij voegde hieraan toe, 
dat de opmerkingen betreffende de artikelen 24 en 25 bij het 
voorbereiden van dien maatregel uit den aard der zaak zullen 
worden overwogen. 

Art. 27. De Minister merkte op, dat de woorden .volgens 
de wet" moesten vervallen, nu artikel 26 uit de wet is 
geschrapt. 

Art. 28. Ook van de zyde van leden, die in de Raden 
een gelijk aantal werkgevers en arbeiders wenschten opge-
nomen te zien, werd bezwaar geopperd tegen het tweede lid 
van dit artikel. Deze bepaling moet berusten op de onderstelling, 
dat de werkgevers-leden altijd anders zullen stemmen dan de 
arbeiders-leden en voor die onderstelling bestaat, naar men 
meende, volstrekt geen reden. Dat een lid niet mag mede-
stemmen, omdat een lid der andere groep niet aanwezig is, 
zal de opkomst niet bevorderen. Andere leden meenden, dat 
het toch ook bezwaarlijk is aan de leden van de eene groep 
de macht te geven beslissingen te nemen, als die der andere 
groep minder talrijk zijn. Zij vroegen, of niet bepaald kan 
worden, dat het nemen eener beslissing tot eene volgende 
vergadering verdaagd wordt, wanneer het aantal aanwezige 
leden van elke groep niet gelijk is en dat clan in die volgende 
vergadering beslist wordt door de aanwezige leden, onver-
Bchillig tot welke groep zij belmoren. 

In plaats van „opgemaakt", zagen sommigen, al komt die 
uitdrukking ook voor in de Gemeentewet, liever een ander 
woord gekozen. 

Nog werd gevraagd, hoe staking van stemmen voorkomen 
kan, daar, als het aantal stemmen van werkgevers- en arbeiders* 
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leden gelijk is, de stem van don voorzitter steeds den doorslag 
/ai geven. 

De Minister herinnerde, dal hij, gelijk hy by de bespreking 
van artikel 8 dood uitkomen, geenszins een natuurlijken 
strijd van belangen in zake de arbeidersverzekering aanneemt 
tusschen werkgevers en arbeiders. Hij was overtuigd, dat hun 
duurzaam belang goeddeels samenvalt. Maar dit wil niet zeggen, 
dat zich in bepaalde gevallen niet de mogelijkheid kan voor-
doen — zij het wellicht slechts in verband met bepaalde 
locale en tijdelijke toestanden, of ook slechts uit kortzichtigheid 
van ééne zijde — dat de arbeiders- en de werkgevers-leden 
zich als vertegenwoordigers van verschillend inzicht be-
schouwen. In zoodanig geval moet niet een streven kunnen 
ontstaan om, gebruik makende van eene afwezigheid van 
één of enkele leden en hunne plaatsvervangers, bij overrom-
peling het eigen standpunt in eene vergadering van den 
Raad te doen zegevieren. Om dit te beletten, is het tweede 
lid van artikel 28 opgenomen. Doordat volgens de voorgestelde 
regeling het lot zal beslissen, wie slechts een raadgevende 
stem zal hebben, en dus, anders dan b. v. in artikel 81, 
tweede lid, van de wet op de Kamers van Arbeid, niet van 
te voren vaststaat, door wien het stemrecht in de vergadering 
niet zal kunnen worden uitgeoefend, is van de voorgedragen 
bepaling geen ongunstige invloed op de opkomst der leden 
te duchten. 

Het van de zijde der Commissie aangegeven expediënt zou 
naar 's Ministers meening eene goede oplossing niet waarborgen. 
Wanneer b. v. bekend is, dat een lid zoowel als zijn plaats-
vervanger, geruimen tijd, door ziekte of uitstedigheid, verhinderd 
zal zijn de vergaderingen bij te wonen, zou de groep waartoe 
dat lid niet behoort, van die omstandigheid gebruik kunnen 
maken om, eene tweede vergadering provoceerende, haar wil 
op onbehoorlijke wijze door te zetten. 

Overigens wees de Minister er op dat het instituut dei-
vaste plaatsvervangers er toe zal leiden, dat onvoltalligheid dei-
vergaderingen niet dikwijls zal behoeven voor te komen. 

Het woord ,opgemaakt" is door „genomen" vervangen; 
„door volstrekte meerderheid" veranderd in: „bij volstrekte 
meerderheid". 

Eindelijk merkte de Minister op, dat staking van stemmen 
kan voorkomen, indien een der leden of de voorzitter bij een 
schriftelijke stemming blanco stemt. 

Amendement. 
Door de heeren TREUB en TEEXSTRA is voorgesteld bij staking 

van stemmen niet het lot, maar den voorzitter te doen be-
slissen (stuk n°. 16, V). De Commissie merkt op, dat het voorstel 
der Regecring overeenstemt met art. 107 der Grondwet en 
dergelijke bepalingen in andere wetten, indien hier sprake is 
van stemmingen over personen, en in zooverre kan zij zich 
met het amendement niet vereenigen. Het tweede lid van 
art. 28 geeft echter aanleiding tot de vraag, of ook niet bij 
stemming over zaken staking van stemmen kan voorkomen. 
Er wordt in die bepaling gesproken van aanwezige tot mede-
stemmen bevoegde leden, maar niet verboden, dat dezen zich 
van deelneming aan de stemming onthouden. Bij zulk eene 
staking behoort naar de meening der Commissie de voorzitter 
te beslissen. Bij deze bespreking werd nog opgemerkt, dat in 
art. 34 eene bepaling omtrent staking van stemmen ontbreekt. 
Het kan voorkomen, dat ook leden van het bestuur aan eene 
stemming over personen of zaken niet deelnemen. 

Art. 29. De Minister meende, dat dit artikel naar een 
algemeenen maatregel van bestuur kan worden overgebracht 
en deed het dus vervallen. Men zie artikel 31«. Naar aanleiding 
van eene opmerking der Commissie verklaarde de Minister 
het niet noodig te achten in de bepaling ook te spreken van 
stemmingen over ontslag of schorsing van ambtenaren. 

Art. 30. Aan dit artikel werd eene bepaling toegevoegd, 
volgens welke aan de leden vóór de vergadering behoorlijk 
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inzage moet worden gegeven van de stukken, welke op de te 
behandelen zaken betrekking hebben. Men de de opmerkingen 
bij art. 57. Natuurlijk zal de bepaling in den regel niet kunnen 
worden toegepast In de gevallen, waarin wordt beraadslaagd 
over onderwerpen, waarvoor de vergadering niet is b{jeen-
geroepen. 

Art. 81. Bij Nota van Wijziging (Ij is voorgesteld aan den 
Raad de bevoegdheid te geven zich voor de uitvoering van 
eenig onderdeel van zijne taak door eene commissie te doen 
bijstaan. Ook deze bepaling is weder ontleend aan de Gemeente-
wet. Intusschen werd van de zijde der Commissie opgemerkt, 
dat naar deze redactie de commissies zich tot het verleenen 
van bijstand hebben te bepalen en dus niet de macht zullen 
hebben zelfstandige besluiten te nemen. Zij zullen ook voor de 
geringste zaak de beslissing van den Baad moeten inroepen. Is 
dit zoo, dan zal de taak van den Raad door instelling van zulke 
commissies slechts In geringe mate worden ontlast. Nu wil de 
Minister wel is waar blijkens de toelichting van art. 77/van het 
ontwerp-Ziektewet, aan de commissie, belast met bet bestuur van 
plaatselijke kassen, eene zeer groote zelfstandigheid toekennen, 
maar dit is niet in overeenstemming met het onderwerpelijk 
artikel, volgens hetwelk de commissies enkel bijstand mogen 
verleenen. Bovendien zal de bedoeling des Ministers wel zijn, 
dat ook andere commissies dan die in art. 77 / genoemd, zullen 
kunnen worden ingesteld ten einde een deel van de uitvoering 
der aan de Raden toegedachte taak op zich te nemen. In de 
toelichting wordt alleen gezegd, dat „al dan niet" plaatselijke 
commissies met eene bepaald omschreven bevoegdheid kunnen 
worden ingesteld, die „onder verantwoordelijkheid van den 
Raad van Arbeid" door dezen met de uitvoering van zekere 
taak worden belast. Men wenschte nader te vernemen, voor 
welke doeleinden deze commissies naar het inzien des Ministers 
kunnen worden ingesteld en of hij werkelijk bedoeld heeft, 
dat zij geenc zelfstandige positie zullen bezitten. Ook werd 
aangevoerd, dat het voor sommige zaken wenschelijk kan zijn 
niet eene commissie, maar een enkel persoon met de uitvoering 
van een deel der taak van den Raad te belasten. 

Naar het gewijzigde artikel zal voor de commissies van 
voorbereiding en van bijstand het vereischte van gelijke ver-
tegenwoordiging van werkgevers en arbeiders niet gelden. 
Hiertegen werd, wat de commissies van bijstand betreft, be-

1 zwaar geopperd. Indien het stelsel van pariteit voor de leden 
van den Baad wordt gehuldigd, dan eischt, naar men meende, 

! de consequentie, dat het ook gelde voor commissies, belast 
! met de uitvoering van een deel der taak van den Raad. 

Volgens het laatste lid van het artikel behoeft de Raad voor 
de instelling eener commissie en voor wijziging van de voor-
schriften, aan die commissie gegeven, de goedkeuring van den 

; Verzekeringsraad. Betwijfeld werd of dit wel noodig is. Werd 
! voor wijziging der voorschriften goedkeuring geëischt, dan 

scheen overigens hetzelfde gevergd te moeten worden ten 
aanzien van de voorschriften zelf. 

De Minister erkende, dat de redactie van art. 31 niet geheel 
de bedoeling van het artikel weergeeft. Die redactie is daarom 
veranderd. 

Uit de nieuwe formuleering volgt, dat de Raad drieërlei 
commissiën kan instellen : 1°. commissiën van voorbereiding 
betreffende zaken, die tot zijn eigen taak behooren ; 2°. com-

; missiën van bijstand, betreffende zaken, die tot de taak van 
het bestuur of den voorzitter behooren ; 3°. commissiën van 
beheer betreffende de onder 2°. bedoelde zaken — terwijl de 

! Raad óók vrij is om, In plaats van de onder 2°. en 3°. be-
doelde commissiën, commissarissen, te benoemen. Dit laatste 
kan practisch zijn b.v. in afgelegen dorpen, waar dan als 

| het ware aldus een onder-bureau kan worden opgericht, door 
een, in dat dorp geheel bekenden, persoon geleid, die voor de 
gewone zaken dan als vervanger van het bestuur (reep. den 
voorzitter) optreedt. Voor de bepaling van zijne taak en zijne 

(1) Gedrukte stukken 1911—1912, 56, n°. 1.' 
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werkwijze zal — evenals wanneer het eene commlaale geldt— i 
do Raad de noodigc bepalingen maken (al. 4 nieuw), op 
welke bepalingen (geujk op de aanwijzing van een commlaale 
of een oommiaaarla) de goedkeuring van den verzekering* 
raad windt geëischt (al. 5), Dit laatste scheen den Minister 
gewenaebt, met name in den aanvang, zoolang nog geen 
ervaring met bet werken van den Baad en liet toepassen 
zijnerzijds van art. 81 is verkregen. Verder merkte de Minister 
op, dat, zullen de commissiën van voorbereiding met liet 
prepareeren van algeineene regelingen, en dus met het voor-
bereiden van gedeelten van de taak i\o^ Baadt zelven worden 
belast, de commissiën van bijstand en van beheer, zoomede 
de comniissarissen met name zullen moeten medewerken aan 
de dagelij ksche taak der verzekeiïngsorganon. 111. a. w. aan de 
taak. die in bet bijzonder aan het bestuur of den voorziitei is toe-
gekend. Daaraan is in het nieuwe tweede lid van art. 81 
uitdrukking gegeven. Het moet echter niet mogelijk zijn. dat 
de Raad aan bestuur of voorzitter eene commissie zou opdringen, 
die zij meenen niet te behoeven. Vandaar is, op het voetspoor 
van art. 54, al. 2, Gemeentewet, bet Initiatief van den Raad 
te dezen uitgesloten. 

Voor de commissies van voorbereiding pariteit voor te 
schrijven, achtte de Minister niet wenschelijk. Zoodanige 
commissies toch — in te stellen bijv. voor de behandeling 
van de vraag, in hoever en in welke richting de Raad zich 
met algemeen-hygiënische maatregelen zal bezig houden — 
zullen hare waarde niet zelden juist ontleencn aan het 
feit, dat zij deskundigen, bijv. hygiënisten, in haar midden 
hebben. Bovendien zullen zoodanige commissiën slechts voor-
ste Ion doen, waarop ton slotte door den Raad zelven zal 
worden beslist. Méér zou ongetwijfeld voor het vereischte van 
pariteit zijn te zeggen bij de commissiën van bijstand, en 
vooral bij die van beheer. Het scheen den Minister echter ver 
kieslijk. do beslissing in dezen aan den Raad van Arbeid 
zelven (en in zekeren zin ook aan den Verzekeringsraad) over 
te laten, die eenerzijds omtrent de samenstelling, anderzijds 
omtrent do taak der commissiën de voorschriften kan geven, ! 
welke hij voor het bepaalde geval noodig en uitvoerbaar acht. 
Juist bijv. het, op zichzelf gerechtvaardigde, verlangen, om de 
aan eene commissie toegedachte taak ook aan één enkelen 
commissaris op te dragen, wijst duidelijk aan, dat beperkende 
wettelijke eischen omtrent de samenstelling der commissies 
in bepaalde gevallen op onoverkomelijke practische bezwaren 
zouden kunnen afstuiten. 

Naar aanleiding van deze beschouwingen werd nog opgemerkt, 
dat in de Gemeentewet voor de instelling van commissies uit 
den gemeenteraad niet de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
wordt gevergd on dat in de praktijk dier wet zulke commissies 
wel eens niet worden gehoord over zaken, haar werkkring 
betreffende, weshalve het naar de meening van enkelen aan-
beveling verdiende hier het hooien van de commissies over 
zulke zaken verplicht te stellen. Do Minister antwoordde, dat 
althans ten aanzien van met eene zelfstandige taak belaste 
commissies goedkeuring van den Verzekeringsraad, tor wering 
van plaatselijke invloeden, gewenscht is te achten. Eene be-
paling op te nemen omtrent hot hooren der commissies achtte 
hij onnood ig. 

Art. Sla. (Nieuw). De Minister merkte op, dat door deze , 
bepaling wordt voorzien in hetgeen vroeger In het ontwerp van 
wet zelf was opgenomen (artt. 10, 16, 21, 28—26 en 29). 
Door de gekozen redactie is het mogelijk, dat de algemeene 
maatregel van bestuur ook andore punten betreffende de ver-
gaderlngen zal regelen dan die. welke in bet tweede lid van 
het artikel met name zijn genoemd. 

Amendement. 
Art. ."52. Door de hoeren Duvs c. s. is een amendement op 

dit artikel voorgesteld (stuk n°. 18, XI). Do Commissie onthoudt 
zich van eene bespreking van dit amendement, omdat bet 
eene consequentie is van het bij art. 8 behandelde amendement 
van dezelfde leden. 
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Ari. 88. Benige leden meenden, dal de termijn, binnen welken 
op verzoek van een lid eene vergadering moet worden gehouden, 
op minder dan acht dagen gesteld moet worden. 

Naar aanleiding hiervan voerde de Minister aan, dat de 
termijn van 8 dagen overeen komt met dien. gesteld in art. 21 
der wet op de Kamers van Arbeid, on dat deze termijn voor-
zoover hem bekend was, daar geen aanleiding had gegeven 
tot moeilijkheden of klachten. In het voorstel van de com-
missie. door de Veroeniging van voorzitters en secretarissen 
van Kamers van Arbeid ingesteld, wordt dan ook in den termijn 
geen verandering gebracht (art. 38). 

Hot tweede lid werd door den Minister gewijzigd, in verband 
mot het streven om bijzonderheden betreffende de vergaderingen 
niet in de wet. doch bij algemeenen maatregel van bestuur te 
regelen. 

Art. 34. Het voorstel om voor alle besluiten van het bestuur 
voltalligheid te eischen, ontmoette bedenking. Zulk oen voor-
schrift zou eene ongewenschte vertraging in de afdoening 
van spoedeischende zaken veroorzaken. Men herinnerde, dat de 
Minister heeft voorgesteld de artikelen 39, 51 en 65 van de 
Ongevallenwet te wijzigen ten einde zoodanige vertraging te 
voorkomen. 

De Minister antwoordde, dat, waar bij de samenstelling van 
het bestuur van den Raad van Arbeid het beginsel van pariteit 
is aangenomen, bezwaarlijk van het vereischte van voltallig-
heid afstand gedaan kon worden. Juist ook met het oog op 
die pariteit, waarvan bij de beslissingen van het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank uit den aard geen sprake is, kan aan 
de voorstellen tot wijziging van artt. 39, 51 en 65 van de Onge-
vallenwet bezwaarlijk een argument worden ontleend tegen 
dit artikel. Overigens zal, doordat vaste plaatsvervangers zijn 
aangewezen, de eisch van voltalligheid, ook bij spoedeischende 
zaken, geen practisch bezwaar opleveren. Mocht er bij spoed-
eischende gevallen al eens moeilijkheid ondervonden worden, 
dan zal men die in de praktijk wel weten te overwinnen. 

Het tweede lid deed de Minister vervallen, in verband met 
het nieuwe tweede lid van artikel 33. 

Art. 36. Verscheidene leden achtten de bepaling, dat de 
voorzitter door de Kroon zal worden benoemd, in strijd met 
hot beginsel van zelfbestuur, dat huns inziens de organisatie 
der locale kassen behoort te bebeerschen. Die wijze van be-
noeining zou van den .voorzitter een ambtenaar maken, op 
wien het Departement dat met de zaken van den arbeid is 
belast, groote pressie zou kunnen uitoefenen. Men wenschte 
de benoeming van den voorzitter aan den raad te zien opge-
dragen. Hot zou dan bezwaarlijk worden de voorzitters te 
maken tot agenten der Rijksverzekeringsbank, maar de/.e 
overweging was voor deze leden geen reden om van don 
geuiten wenach af te zien. 

Kukelen verlangden, in navolging van art. 61 der Gemeente-
wet, voor benoembaarheid tot voorzitter het ingezetenschap 
van het gebied van den Raad te vergen. Anderen achtten dit 
onnoodig wegens het bepaalde in het tweede lid van art. 37. 

Benoeming van de voorzitters van de Raden van Arbeid door 
die lichamen zelven, kwam den Minister niet gewenscht voor. 
In de eerste plaats zou. wanneer geen eenstemmigheid in den 
Raad bestaat over den te benoemen persoon, de benoemde 
van den aanvang af staan tegenover eene minderheid, wier 
candidaat hij niet was. In do tweede plaats wees de Minister 
er op. dat de voorzitter een man zal moeten zijn van initiatief 
ééner- on tact anderzijds en met organiseerend talent zal moeten 
zijn begaafd. Voor het vindon van zulk een persoon schijnt nu 
beter kans. wanneer men op de benoeming invloed geeft aan 
één verantwoordelijk persoon, die bovendien zijn blikken verder 
kan laten gaan dan tot het district van den Raad van Arbeid, 
dan wannoor men haar opdraagt aan oen Cottege, welks werk-
zaamheid zich binnen enge territoriale grenzen beperkt en 
waarin bovendien persoonlijke tegenstellingen een rol kunnen 
Bpelen. Juist ook omdat men geen zekerheid heeft, steeds een 
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geachlkl persoon binnen het gebied van den Baad te zullen 
vinden, /.on de Minister niet gaarne voor dis benoembaarheid 
tot voorzitter hot ingezetenschap van dat gebied «rillen vergen. 
Gelijk te recht werd opgemerkt, is het tweede lid van artikel 87 
voldoende waarborg dat de voorzitter, eenmaal in functie, van 
zeer naiiij met de belangen van liet district zal voeling houden. 

In de derde plaats zou de aanwijzing van den voorzitter 
tot agent der bank moeilijkheden opleveren, gelijk de Nota 
der Commissie zelve erkent. Sommige leden zouden nu over 
die moeilijkheid wel willen heenstappen, door de functie van 
agent aan den voorzitter te ontnemen, maar de Minister wees 
er op, dat dan de bemoeiing van don voorzitter met ongevallen-
en invaliditeits" en ouderdomszaken bezwaarlijk zou kunnen 
worden gehandhaafd. Voor die bemoeiing zou dan dus een 
tiieuw orgaan moeten worden in bet leven geroepen, hetgeen 
groote kosten zou veroorzaken. 

Bovenstaande overwegingen zouden, naar het oordeel van 
den Minister, voldoende zijn, om er desnoods over heen te 
stappen, als door de benoeiningswijze van den voorzitter 
inbreuk op het beginsel van zelfbestuur wenl gemaakt. Dat over 
dit laatste echter gegronde twijfel mogelijk is, werd zijns inziens 
bewezen door de omstandigheid, dat ook in de Gemeentewet, 
op voorstel van een Staatsman, die zeker voor de voordeelen van 
zelfbestuur niet ongevoelig, en met de eigenaardige eischen 
van zoodanig bestuur niet onbekend was, de benoeming van 
den burgemeester aan de Kroon, en niet aan eenig gemeentelijk 
orgaan, is opgedragen. De practijk, die zich in dezen bij de 
gemeente heeft ontwikkeld, is zeker niet zoodanig, dat van 
den burgemeester zou kunnen worden gesproken als van „een 
ambtenaar, op wien het Departement groote pressie zou uit-
oefenen". In het licht van die practijk mag men veilig aan-
nemen, dat ook de Voorzitter van den Raad van Arbeid, als 
zoodanig, zijn zelfstandigheid tegenover de Regeering zal weten 
te bewaren. 

Bij het mondeling overleg werden do bedenkingen tegen de 
voorgestelde wijze van benoeming der voorzitlers door eenige 
leden nader uiteengezet. Zij wezen op de bezwaren, waartoe 
het ten aanzien van de benoeming van burgemeesters geldend 
stelsel huns inziens aanleiding gaf. Niet alleen worden wel 
eens ongeschikte personen lot burgemeester benoemd, maar 
bovendien worden zulke personen, al is hunne ongeschiktheid 
ook nog zoo duidelijk aan het licht gekomen, niet zelden 
herbenoemd. Men vreesde, dat aanneming der voorgestelde 
regeling tot dergelijke bezwaren ten aanzien van de voor-
zitters der Raden van Arbeid aanleiding zou geven. Die 
Raden zouden niet alleen ongeschikte voorzitters hebben te 
dulden, maar ook moeten aanzien, dat zulke voorzitters telkens 
werden herbenoemd. Men wenschte daarom, dat de Minister 
zijn voorstel zou wijzigen. In overweging werd gegeven aan 
de Raden het recht te geven voor elke benoeming een voor-
dracht in te leveren of wel in overeenstemming met de bij 
de jongste herziening der Duitscho wet getroffen regeling de 
benoeming aan de Raden over te laten, maar daarop de bokrachti-
ging der Kroon te eischen. Althans kon bepaald worden, dat 
de Raad over de benoeming van den voorzitter moet worden 
gehoord. 

Andere leden waren daarentegen van meening. dat in het 
stelsel des Ministers, wegens het verband met de uitvoering 
der Ongevallenwet, de keuze van den voorzitter in handen 
der Kroon behoort te worden gelegd. Voorts wezen zij er op, 
dal. indien het hier te lande ten aanzien van burgemeesters-
benoemingen geldende stelsel wel eens aanleiding geeft tot 
gegronde grieven, het stelsel van benoeming door den gemeente-
raad ook zijne bezwaren heeft, gelijk in Frankrijk duidelijk is 
gebleken. Verder werd dezerzijds gevraagd, of het niet wensche-
lijk is de voorzitters niet te benoemen bij een bepaalden Raad j 
waardoor het mogelijk zal worden om in den loop van den j 
tijd, waarvoor hij benoemd is. een voorzitter, die op de voor 
hem aangewezen plaats minder geschikt blijkt te zijn, te ver-
plaatsen naar eene andere plaats, waar hij verwacht kan 
worden beter te zullen voldoen. 

1 
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l)e Minister bleek op de reeds door hem aangevoerde gronden 
ongezind aan den Raad een recht van voordracht te geven of 
de benoeming van den voorzitter behoudens bekrachtiging aan de 
de Kaden over te laten. De Kaden over de benoeming te hooien 
achtte hij niet gewensclit, aangezien de oflicieele uiting van 
grieven tegen den voorzitter allicht aanleiding zou geven om 
tijdelijke ontstemmingen, die anders vanzelf weer zouden wijken, 
blijvend te maken. Wel verklaarde de Minister zich bereid te 
bepalen, dat over de benoeming de Verzekeringsraden zullen 
worden gehoord, (tok wijzigde hij in het eerste lid het woord 
„Raad" in „Raden", ten einde daardoor te doen Uitkomen, dat 
de voorzitter niet bij een bepaalden Raad wordt benoemd, en 
verplaatsing ook tijdens den tijd. waarvoorde voorzitters worden 
benoemd, mogelijk te maken. Overigens merkte de Minister op, 
dat voorzitters, die inderdaad, niet enkel vooreen bepaalden Kaad, 
ongeschikt zijn voor hunne taak. ontslagen kunnen en moeten 
worden, al is het tijdperk, waarvoor zij benoemd werden, nog niet 
afgeloopen. De woorden „indien zulks mogelijk is", werden in de 
nieuwe redactie opgenomen hoofdzakelijk omdat bij de eerste 
benoeming na het in werking treden der wet nog geene Ver-
zekeringsraden zullen bestaan, welker onbezoldigde leden immers 
door de Raden van Arbeid zullen worden aangewezen. Ook 
later is het geval denkbaar, dat op een gegeven oogenblik de 
Verzekeringsraad niet kan worden gehoord, bij voorbeeld omdat 
alle werkgevers-leden of arbeiders-leden hun ontslag hebben 
genomen. 

Amendement. 
Door de heeren Duvs c.s. is voorgesteld de benoeming dei-

voorzitters door de Raden zelven te doen geschieden (stuk 
n". 13, XII). Van de zijde der Commissie werd in aansluiting 
aan hetgeen hierboven reeds is opgemerkt, betoogd, dat dit amen-
dement niet past in het stelsel van den Minister. Had de Raad 
van Arbeid ook te zorgen voor geneeskundige behandeling, dan 
zou er geen bezwaar bestaan hem te belasten met medewerking 
tot de uitvoering der Ongevallenwet, al werd hij door den 
Raad gekozen. Waar echter de Raad niet heeft te doen met de 
geneeskundige behandeling, begreep men, dat de Minister den 
voorzitter door de Kroon benoemd wenscht te zien. Intusschen 
meent de Commissie, dat deze wijze van benoeming te zeer 
inbreuk maakt op het beginsel van zelfbestuur. Zij beveelt dus 
de aanneming van het amendement aan. 

Art. 37. Eenige leden meenden dat het te ver gaat alle 
werkgevers en arbeiders van de benoeming tot voorzitter uit 
te slulten.< 

De Minister achtte echter uitsluiting van werkgevers en arbei-
ders door het beginsel der pariteit geboden. 

Aangezien elk artikel eener wet op zich zelf verstaanbaar 
behoort te zijn. gaf men verder in overweging in het eerste 
lid van dit artikel het woord „Zij" te vervangen door: „De 
voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter" en in art. 40 
het woord „Hij" door „De voorzitter'*. 

Aan dezen wensch werd door den Minister voldaan. De 
oorspronkelijke redactie was gekozen ter wille van de eenvor-
migheid, op het voetspoor van de Gemeentewet (b v. artt. 60, 
80, 98, 107, 138). Eene wijziging van redactie, als in dit 
artikel 37 aangebracht, is mede geschied in de andere arti-
kelen. die daarvoor in aanmerking kwamen. 

De vraag werd gesteld, of in het derde lid ook niet van 
ambten melding gemaakt behoort te worden. De Minister 
beantwoordde de vraag bevestigend en wijzigde daarom de 
redactie. 

Amendementen. 
Door de heeren Duvs c.s. is een amendement op dit artikel 

voorgesteld, dat de strekking beeft benoeming van werkgevers 
of arbeiden tot voorzitter mogelijk te maken (stak n°. 13, XIII). 
De Commissie meent, met den Minister, dat dit met het stelsel 
van pariteit niet is overeen te brengen en ontraadt daarom 
de aanneming van dit amendement. Voorts is door dezelfde 
leden een amendement voorgesteld op het derde lid van het 
artikel (stuk n". 13, XIV). De Commissie meent, dat, indien 
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de benoeming van den voorzitter geschiedt door de Kroon, 
nok iic Croon behoort te beslissen over net bekleeden van 
andere ambten of betrekkingen en over het uitoefenen van 
beroepen. Wonit bel amendement van dezelfde leden op art. 88 
aangenomen, dan kan zij zich met de hier voorgestelde wijziging 
vereenigen, 

Art. 40. In liet tweede lid bracht de Minister eene kleine 
wijziging met het oog op de verandering van artikel 81. 

Hij het mondeling overleg werd, ook in verband met art. 113 
van het ontwerp, gevraagd of bet wel noodlg la eene bepaling 
als deze in de wet op te nemen. Naar aanleiding hiervan 
deed de Minister het artikel vervallen. 

Art. 43. De Minister meende hij nader inzien, dat het 
woord „ongesteldheid" heter wordt geschrapt. Wanneer de 
voorzitter etc. zich op grond van ongesteldheid bulten de zaken 
honden, kunnen zij worden geacht, als zoodanig, afwezig te 
zijn. Men zie ook de artikelen 8 (8) {nieuw) en 93. 

Art: 44. Sommigen meenden, dat, nu de werkkring der raden 
tot de verzekeringen beperkt is, ware te bepalen, dat de in 
het eerste lid bedoelde kennisgeving moet gedaan worden aan 
den Verzekeringsraad en die Raad verslag moet doen aan de 
Koningin, gelijk is voorgesteld in art. 5 van het ontwerp-
Ziektewet. De termijn van 24 uren scheen wel wat kort. 
Overigens was men van oordeel, dat het niet noodig is èn 
in deze wet èn in de Ziektewet (art. 5) eene bepaling omtrent 
dit punt op te nemen. 

De Minister wijzigde het artikel overeenkomstig de eerste 
der gemaakte opmerkingen en deed in verband daarmede art. 
5 van het ontwerp-Ziektewet vervallen. In verband met artikel 31 
moet ook de mogelijkheid bestaan, om onwettige of' onwen-
schelijke besluiten van commissiën aan te brengen. Te dien 
einde werd het eerste lid aangevuld. Voorts merkte de Minister 
op, dat de termijn van 24 uur mede voorkomt in artikel 32 
der Provinciale en in artikel 70 der Gemeentewet, en daar, voor 
zoover hem bekend, nimmer aanleiding tot bezwaar gaf. 

Voorts werd door eenige leden betwijfeld of het noodig is 
gelegenheid te geven tot vernietiging van de hier bedoelde 
besluiten op grond van strijd met het algemeen belang. Deze 
rekbare term kan tot ongerechtvaardigd ingrijpen in het werk 
van den Raad aanleiding geven. Het scheen beter den Raad 
vrij te laten, zoolang hij binnen de perken der wet blijft. Deze 
opmerking geldt ook ten aanzien van de artikelen 96, 102 
en 106. Ook tegen het tweede lid werd bedenking geopperd, 
indien besloten is tot eene uitkeering van ziekengeld en de 
voorzitter heeft tegen dit besluit bezwaar, zal het in den 
regel gedurende 30 dagen onuitgevoerd blijven. De belang-
hebbende mist dan de uitkeering gedurende geruimen tijd. al 
is het bezwaar van den voorzitter ongegrond. 

De Minister verklaarde in zijn schriftelijk antwoord dat het 
nderdaad tot voor den patiënt bezwaarlijke gevolgen kan leiden, 

wanneer een besluit tot toekenning van ziekengeld door den 
voorzitter van den Raad ter vernietiging wordt voorgedragen. 
Maar dien last zal men bezwaarlijk kunnen vermijden, als men 
prijs stelt op een middel ter voorkoming, dat door bepaalde be-
sluiten de wet of het algemeen belang wordt gelaedeerd. Overigens 
kan men veilig voorspellen, dat juist ter zake van uitkeerings-
besluiten toepassing van artikel 44 zooveel mogelijk zal worden 
vermeden, omdat de voorzitter zich bewust zal zijn van de 
bezwaren, welke toepassing voor mingegoeden kan, en in den 
regel zal, medebrengen. Vernietiging op grond van strijd met het 
algemeen belang zal, evenmin als bij de provincie en de gemeente, 
hier kunnen worden gemist. Men zal daarbij niet zoozeer moeten 
denken aan besluiten tot het geven of weigeren van uitkeering 
en dergelijke, als wel aan besluiten van meei algemeene strek-
king, b.v. om bepaalde hygiënische maatregelen van algemeenen, 
wellicht vèr-strekkenden. aard te nemen of te bevorderen. De 
mogelijkheid moet bestaan om zulke besluiten te achterhalen, 
wanneer zij b.v. gelden van de kas zouden gaan vastleggen 

voor maatregelen, welker nut door deskundigen vrij algemeen 
wordt betwijfeld. Toegegeven moet worden, dat de bevoegdheid 
om tt; vernietigen wegens strijd met het algemeen belang, in 
theorie eene ver strekkende is. Maar in de practljk, b.v. bij de 
gemeentelijke verordeningen, is wel gebleken, dat de Regeering, 
juist om liet ruime en onbepaalde karakter van de haar ver-
leende bevoegdheid, slechts zeer zelden tot het gebruik maken 
van die bevoegdheid overgaat. Veeleer zal de wetenschap, dat 
vernietiging wegens strijd met het algemeen belang mogelijk 
zoude zn'n, een preventieve werking ten goede hebben. 

Naar aanleiding van deze uiteenzetting werd bij het mondo-
llng overleg in de eerste plaats nader in overwoging gegeven de 
door den Raad toegestane uitkeering te doen verstrekken, 
zoolang de overweging omtrent de vernietiging van 's Raada 
besluit aanhangig is. Waar de Minister zelf zegt, dat de voor-
zltter zich bewust zal zijn van de bezwaren, welke uit de ver-
nietiging voor mingegoeden voortvloeien, scheen het in het belang 
eener goede uitvoering van de wet gewensclit te voorkomen, 
dat de voorzitter door zulke overwegingen worde bewogen om 
van eene voordracht tot vernietiging af te zien. De Minister 
verklaarde zich hierop bereid eene bepaling van de gewenschte 
strekking in het ontwerp-Ziektewet op te nemen. (Zie art. 42a 
van dat ontwerp.) Het tweede lid van art. 44 werd in verband 
hiermede eenigszins gewijzigd. 

Voorts werd opgemerkt, dat, indien, gelijk de Minister in 
zijn schriftelijk antwoord zeide, vernietiging noodig geacht 
wordt om besluiten van den Raad te achterhalen betreffende 
het vastleggen van gelden der kas voor maatregelen, welker 
nut door deskundigen vrij algemeen wordt betwijfeld, het 
gevaar groot is, dat het hooger bestuur zich gaat inlaten 
met allerlei maatregelen, die enkel het belang der kas, maar 
niet het algemeen belang betreffen. De Minister gaf de moge-
lij kheid toe, dat de woorden, waarop men hier het oog had, 
minder gelukkig waren gekozen. Hij had daarbij alleen gedachc 
aan, in den voorafgaanden volzin vermelde, besluiten van meer 
algemeene strekking. 

Art. 45. Eenige leden waren van oordeel, dat dit artikel 
in lijnrechten strijd is met het beginsel van zelfbestuur. De 
voorzitter van den Raad behoort niet de ondergeschikte van 
den Minister te zijn. Anderen vroegen, of de bevelen, waarvan 
hier sprake is, door den Minister alleen gegeven kunnen worden 
ingeval de wet hem daartoe bevoegd verklaart; zoo neen, aan 
welk criterium zijne bevoegdheid zal zijn te toetsen. Vermeden 
dient in elk geval te worden, dat het Departement de voor-
zitters overstelpt met bevelen, welke het hun onmogelijk 
maakt de zaken van den Raad behoorlijk te behartigen. 

De Minister antwoordde, dat, nu de werkkring van de voor-
zitters is beperkt tot de verzekering en bij die beperkte taak 
niet de Minister met de feitelijke leiding van zaken is belast, 
het hem beter voorkwam het artikel te doen vervallen. 

Art. 46. Velen achtten liet onnoodig te eischen, dat de 
secretaris doctor in de rechtswetenschap zij. Door het stellen 
van dezen eisch zullen de bezoldigingen onnoodig hoog worden. 
Onder de ambtenaren ter gemeentesecretarie, de candidaat-
notarissen, de onderwijzers zijn, naar men meende, genoeg 
personen te vinden, die voor de betrekking van secretaris van 
den Raad geschikt zijn. Men meende, dat het hier meer aan-
komt op het bezit van gezond verstand dan op rechtsgeleerde 
kennis. 

Anderen achtten het stellen van dezen eisch op grond van 
het in de Memorie van Toelichting aangevoerde gerechtvaardigd. 

De Minister verklaarde op behoud van den aangevochten 
eisch prijs te stellen. Hij bleef van oordeel, dat het wen-
schelijk is om aan lichamen, met wetstoepassing belast, 
althans één rechtsgeleerde te verbinden. Overigens kan, 
ingevolge de laatste zinsnede van het tweede lid, van den 
thans besproken eisch in bepaalde gevallen worden afgeweken. 

Gelijk bij artikel 47 nader uitkomt, is de bedoeling niet, 
om van het secretariaat een /wo/tfbetrekking te maken. Aan 
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(Ie functie zal ilus slechts eene betrekkelijk matige vergoeding 
worden verbonden, die op het totaal der ten laste van het 
Rijk komende kosten van den Raad geen groot gewicht in de 
schaal kan leggen. Met het oog op het kosten bezwaar behoeft 
van het eischen van een rechtsgeleerde dus zeker geen afstand 
te worden gedaan. 

Naar aanleiding van deze beschouwing werd van de zijde 
der Commissie opgemerkt, dat b'\] openbare lichamen de 
secretaris altijd is het hoofd van het bureau, de Chef van de 
bij het lichaam in dienst zijnde ambtenaren, en eenigen 
meenden, dat dit ook bij den Raad van Arbeid het geval 
behoort te zijn. De voorzitter zal daardoor iemand naast zich 
krijgen, die hem bij zijne geheele werkzaamheid krachtig ter 
zijde kan staan, terwijl de Raad het best gediend zal zijn door 
een secretaris, die in de practijk der wet doorkneed is. 

De Minister antwoordde, dat naar zijne bedoeling de taak 
van den secretaris zich in hoofdzaak zon bepalen tot het ver-
leenen van juridischen bijstand. 

Voorts werd in overweging gegeven hier doctoren in de 
staatswetenschap gelijk te stellen met die in de rechts* 
wetenschap. De Minister verklaarde zich bereid het artikel in 
dezen zin te wijzigen. 

In het derde lid schrapte de Minister het overbodige woord 
„ongesteldheid". 

Amendementen. 
Op dit en de beide volgende artikelen zijn door den heer PATUN' 

amendementen voorgesteld, die de strekking hebben uit te maken, 
dat, tenzij de Raad het anders weuschtyde betrekking van secre-
taris zal zijn eene hoofdbetrekking (stuk n". 12, VI). De voor-
steller merkte op, dat blijkens hetgeen door den Minister bij 
de bekende gedachtenwisseling over art. 46 is gezegd, de taak 
van den secretaris zich in hoofdzaak zou bepalen tot het 
verleenen van juridischen bijstand, maar dat dit niet is 
overeen te brengen met de voorschriften van art. 48, waar 
bepaald is, dat de secretaris den Raad, zijn bestuur, zijn 
voorzitter, zijne commissies en commissarissen moet bijstaan; 
alle stukken, uitgaande van den Raad, het bestuur en van 
commissies, die hij bijstaat, moet medeteekenen en belast is 
met de zorg voor het archief. Hij meende, dat de Raad en 
zijn bestuur beter gediend zullen zijn met een secretaris, die 
door dagelijksche medewerking aan de werkzaamheden goed 
bekend geraakt met de wet en hare uitvoering, dan met een 
secretaris, die zich in hoofdzaak bepaalt tot het geven van 
juridische adviezen. De Commissie meent zich vooralsnog van 
het uitspreken van haar gevoelen omtrent dit amendement te 
moeten onthouden. 

Door de heeren TREUB en TEENSTKA is een amendement 
voorgesteld, strekkende om den in het tweede lid van het artikel 
gestelden eisch ten aanzien van het bezit van rechtsgeleerde 
kennis te doen vervallen (stuk n°. 16, VI). Van de zijde 
der voorstellers werd ter toelichting betoogd, dat voor eene 
goede vervulling der betrekking van secretaris rechtsgeleerde 
kennis geenszins noodig is. Zij vreesden verder, dat jonge 
rechtsgeleerden, die tot secretaris worden benoemd, zich te 
veel op die kennis zullen laten voorstaan, tot schade voor 
een goeden gang van zaken. Buiten den kring van rechtsge 
leerden zijn in elk geval naar de meening der voorstellers tal 
van personen te vinden, geschikt voor het ambt van secretaris 
en zij achtten het geheel onnoodig den Raad van Arbeid in 
de keuze van den secretaris te bemoeilijken. 

De Commissie erkent het gewicht dezer argumenten, maar 
zij meent, dat het bezit van rechtsgeleerde kennis toch wel 
van eenig belang is voor de goede vervulling der betrekking 
en, waar nu het artikel gelegenheid geeft om zoo noodig ook 
een niet-rechtsgeleerde te benoemen, ziet zij voor aanneming 
van het amendement geen voldoenden grond. 

Voorts is door de heeren DE WI.JKEHSLOOTH DE WEEHDESTEYX 
en AALBERSE eene toevoeging voorgesteld, strekkende om waar-
borgen te stellen tegen ongerechtvaardigd ontslag van den 
secretaris istuk n°. 17, III). Met dit amendement kan de 
Commissie zich vereenigen. 

Art. 47. Gevraagd werd, of het niet noodig is voor te 
schrijven, dat de secretaris moet wonen in de gemeente, waar 
de voorzit ter zijne woonplaats heeft. 

De Minister antwoordde, dat een dergelijk voorschrift des-
gewenscht in de instructie van den secretaris (artikel 48 (6)) 
dooi' den Raad kan worden neergelegd. Ken algemeen dwingend 
voorschrift in de wet zou niet steeds uitvoerbaar zijn, bijv. 
op het platteland. Men denke ook aan plaatsen als Heerenveen, 
waar de eisch van wonen in dezelfde gemeente geen zin zoude 
hebben. 

Gaarne zou men vernemen, waarom ten aanzien van i\on 
voorzitter van bezoldiging, ten aanzien van den secretaris van 
vergoeding wordt gesproken. 

De Minister verklaarde, dat dit geschiedde omdat de secre-
taris, anders dan de voorzitter, zich ongetwijfeld niet den 
geheelen dag en uitsluitend aan het werk voor den Raad zal 
behoeven te wijden. 

Art. 48. In het tweede lid wordt gezegd, dat de secretaris 
de in het eerste lid van art. 31 bedoelde commissies moet 
bijstaan. Gevraagd werd, of hieruit moet afgeleid worden, dat 
aan de in het tweede lid van art. 81 bedoelde commissies 
een afzonderlijke secretaris zal worden toegevoegd. Zoo ja, 
dan zou dit tot aanzienlijke verhooging van uitgaven kunnen 
leiden. 

De Minister verklaarde, dat door eene wijziging van het 
artikel is uitgedrukt, dat de secretaris moet behulpzaam zijn, 
o. a. aan „alle commissiën en commissarissen, bedoeld in 
artikel 31, voorzoover hunne taak niet is beperkt tot een 
bepaald deel van het gebied van den Raad van Arbeid". Deze 
laatste restrictie schijnt op practische gronden wenschelijk. 
Overigens zal het van iedere commissie (of commissaris) en 
c. q. van de regelen, ingevolge artikel 31 (4) (nieuw) door 
den Raad van Arbeid gegeven, afhangen, of zij van de diensten 
van 's Raads secretaris zullen gebruik maken. Leggen zij op dien 
dienst ten behoeve van hare werkzaamheid beslag, dan zal 
hij door den secretaris ingevolge het tweede lid van dit artikel 
moeten worden verleend. 

Art. 49. Nu de werkkring der Raden beperkt is tot de uit-
voering van verzekeringswetten, belmoren naar veler meening 
het tweede lid van dit artikel, alsmede art. 55, te vervallen. 

De Minister antwoordde, dat het ook voor de arbeidersver-
zekering noodig kan en zal zijn, „verordeningen", d. i. alge-
meen werkende voorschriften te geven, bijv. betreffende de 
wijze van aangifte en van premiebetaling. Aan den wensch 
tot schrapping van het tweede lid kon hij dus niet voldoen. 

Naar aanleiding van dit antwoord werd van de zijde dei-
Commissie aangevoerd, dat de uitdrukking „verordeningen" 
wel wat ruim scheen voor regelingen als hier bedoeld zijn 
en gevraagd, of het niet beter was hier van regelingen of 
reglementen te gewagen. De Minister zag het belang van deze 
naamsverandering echter niet in. 

Amendementen. 
Door de heeren TREUB en TEEXSTRA is voorgesteld het tweede 

lid van dit artikel te schrappen (stuk n". 16, VII) met de 
bedoeling dat bij aanneming van dit amendement artikel 55 
zal vervallen. Zij meenden, dat, nu de taak der Raden is 
beperkt tot de uitvoering van verzekeringswetten, het onnoodig 
is aan deze colleges bevoegdheid te geven tot het maken van 
verordeningen en in het bijzonder van verordeningen, op welker 
overtreding bij de wet straf is gesteld. De Commissie acht 
met den Minister de handhaving der bepaling gewenscht. 

Door de heeren DE WI.IKERSLOOTH DE WEEKDESTEVX en A.u.-
BEHSE is voorgesteld aan het tweede lid toe te voegen, dat de 
verordeningen, welke de Raad maakt, moeten worden mede-
gedeeld (stok n°. 17, IV). De Commissie kan zich niet dit 
amendement vereenigen. Het komt ook haar voor, dat het voor-
schrijven dezer mededeeling in de Radenwet thuis behoort. 

Art. 50. In dit artikel werden door den Minister eenige 
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wijzigingen gebracht, in nel derde lid is „benoemd" door 
„gekozen" vervangen en is duidelijk aangegeven, dat bet daar 
bedoelde geval slechte een voorziening in een t ijdelijken toe> 
stand bedoelt. Voorte zal die voorziening niel alleen gelden 
voor bel geval tusschenttyds <ii/i' plaateen openvallen, maar 
óók, als zoovele plaateen onbezet worden, dat de Raad inge-
volge art. 27 niel mag beraadslagen of besluiten. 

Hij bel mondeling overleg veranderde de Minister in de 
aangebrachte wyziging san het derde lid de woorden „beraad* 
slaagd of besloten" in „beraadslaagd en besloten". Zie het 
tweede lid. 

Amendement. 
Duur den lieer VAN \'tTHEN is op dit artikel een amendement 

Ingediend (stuk n". 11, til). Het komt dor Commissie voor, 
dat de aanneming van dit amendement op de in de schriftelijke 
toelichting van den voorsteller aangevoerde gronden aanbeveling 
verdient. 

Art. 51. Gevraagd werd of de termijn van 80 dagen, ge-
noemd In het eerste en in het derde lid van dit artikel, niet 
verkort kan worden. 

De Miuistei antwoordde dat de besluiten van den Raad van 
Arbeid, die de goedkeuring van den Verzekeringsraad behoeven, 
in het algemeen zijn „verordeningen", d. i. ahjemeen werkende be-
sluiton, (bijv. artt. 6 en 25 Ziektewet), of wel zoodanige, het karak-
ter van verordening missende, besluiten, welker inwerkingtreden 
niet op een dag aankomt (bijv. artt. 81 (o) 52 en 54 Raden• 
wet. De termijn van 30 dagen — overeenkomende met 
dien van de artikelen 19(5 en 200 der Gemeentewet — scheen hem 
met het oog op dit karakter der goed te keuren besluiten 
practisch niet bezwaarlijk. Anderzijds moet de Verzekeringsraad, 
die op een bepaald oogenblik van verschillende Raden tegelijk 
ingrijpende verordeningen kan ontvangen, een behoorlijken tijd 
hebben om te overwegen, of de goedkeuring al dan niet behoort 
te worden verleend. 

Art. 52. De opmerking werd gemaakt, dat het meer in het 
stelsel van het ontwerp ligt het verleenen van goedkeuring 
op eene gemeenschappelijke regeling in de eerste plaats aan den 
Verzekeringsraad op te dragen. De bedoeling schijnt toch te 
zijn aan deze raden zooveel mogelijk gelijke bevoegdheid te 
geven als bij de Gemeentewet aan Gedeputeerde Staten is 
toegekend. 

Het artikel is in den zin van deze opmerking gewijzigd. 
Artikel 7 der Ziektewet is in verband daarmede vervallen. In 
denzelfden gedachtengang is ook artikel 54 gewijzigd en 
artikel 8 der Ziektewet geschrapt. 

In het artikel werd een nieuw vijfde lid opgenomen, houdende, 
dat de betrokken Raden tegen weigering van goedkeuring en 
tegen opheffing eener gemeenschappelijke regeling door den 
Verzekeringsraad bij de Kroon in beroep kunnen komen. Bij 
het mondeling overleg voegde de Minister aan deze bepaling 
nog toe, dat tegen weigering van opheffing eener gemeen-
schappelijke regeling door den Verzekeringsraad de Raad van 
Arbeid, die het verzoek tot opheffing deed, bij de Koningin in beroep 
kan komen en dat de beide vermelde beroepen kunnen worden 
ingesteld binnen twee maanden na de dagteekening van het 
besluit, waartegen het beroep is gericht. Voorts deed de Minister 
dit vijfde lid en het vierde van plaats verwisselen. 

Van de zijde der Commissie werd gevraagd, waarom de 
Minister enkel aan de gezamenlijke Raden de bevoegdheid wil 
geven tegen eene weigering van goedkeuring in beroep te 
komen. De Minister antwoordde, dat dit is voorgesteld, omdat, 
indien een der Raden met de weigering genoegen neemt, 
daaruit blijkt, dat de gemeenschappelijke regeling niet meer 
door allen wordt begeerd. 

Voorts kwam de vraag ter sprake, of niet bepalingen dienen 
gemaakt te worden voor het geval, dat een Raad van Arbeid 
weigert eene gemeenschappelijke regeling na te leven. 

De Minister antwoordde, dat eene aanvulling van art. 50 
in dier voege, dat de voorzitter ook dan zou optreden, indien 

de Raad of zijn bestuur zou weigeren uitvoering te geven aan 
eene gemeenschappelijke regeling, hem vooralsnog niet wensche-
lijk voorkwam. In zoodanige gevallen zal wel steeds een geschil 
zijn en dan is art. ilK van het ontwerp van toepassing. Hoven-
dien meende de Minister, dat do kring van gevallen, waarin 
een voorzitter tegen zijn Kaad optreedt niet verder moet worden 
uitgebreid dan onvermijdelijk is. Kindelijk meende de Minister 
dat in gevallen, waarin eene samenwerking zou moeten worden 
afgedwongen, in den regel opheffing van de gemeenschappelijke 
regeling het meest aangewezen zou zijn. 

Amendement. 
Door de hoeren Duvs c.s. is eene gewijzigde redactie van 

het vierde lid van dat artikel voorgesteld (stuk n". 13, XV). 
De Commissie verecnigt zich met de in de schriftelijke toe-
lichting aangevoerde gronden en acht aanneming van het 
amendement wenschelijk. 

Art. 54. Bij dit artikel werd gevraagd, of in het eerste 
lid ook niet melding moet worden gemaakt van gedingen voor 
scheidsmannen bedoel] in art. (520 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 

De Minister antwoordde, dat het ook naar het gevoelen van zijn 
ambtgenoot voor Justitie twijfelachtig is, of volgens evenge-
noemd artikel een Raad van Arbeid zou mogen medewerken 
om geschillen, waarbij hij is betrokken, aan scheidsmannen 
te onderwerpen. Waar tegen zoodanige opdracht zijns inziens 
echter geen overwegend bezwaar bestaat, kwam het den Minister 
wenschelijk voor die bevoegdheid door aanvulling van art. 54 
bepaaldelijk in de wet uit te drukken. 

Amendement. 
Art. 55. De aanneming van het door de heeren DE 

WIJKERSLOOTH DE WEERDESTEVN en AALBEKSE op dit artikel 
voorgestelde amendement (stuk n°. 17, V), komt der Com-
missie wenschelijk voor. 

Art. 56. Betwijfeld werd, of het noodig is den Raad te 
verplichten van bericht en raad te dienen aan andere Departe-
menten van algemeen bestuur dan dat van Landbouw, Nijver-
heid en Handel. 

De Minister achtte behoud van het voorgestelde uit een oog-
punt van practijk gewenscht. Het ligt voor de hand, dat de 
ziekenkassen zich met vragen van volksgezondheid zullen bezig 
houden, en op dat terrein ervaring zullen opdoen. Uitteraard 
zal dan het Departement, waaronder het belang der volksge-
zondheid ressorteert, belang kunnen stellen in hetgeen door 
een bepaalden Raad op dat gebied werd verricht. Bestond 
nu alleen de verplichting tot het geven van bericht aan het 
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, dan zou 
de vraag van het andere departement eventueel via het Ministerie 
van Landbouw enz. moeten worden gedaan. Thans wordt 
die omslag voorkomen. 

Naar aanleiding van eene opmerking der Commissie voegde 
de Minister aan het artikel de bepaling toe, dat het bestuur 
van het gegeven bericht aan den Raad mededeeling doet. 

Amendement. 
Overbrenging van art. 10 van het ontwerp-Ziektewet naar 

het ontwerp-Radenwet komt der Commissie gewenscht voor. 
Zij vereenigt zich daarom met het amendement van de heeren 
DE WIJKERSLOOTH DE WEEKDESTEYN en AALBERSE tot invoeging 
van een nieuw artikel 56« (stuk n°. 17, VI). 

Art. 57. Dat het bestuur van den Raad het recht heeft 
van de ambtenaren en beambten inlichtingen te vorderen, 
spreekt naar de meening van sommige leden vanzelf. Blijkens 
de toelichting is het echter de bedoeling dit recht aan de af-
zonderlijke leden van den Raad te ontzeggen. Waarom dit 
noodig zou zijn, konden zij niet inzien. Uit het artikel ware 
bovendien af te leiden, dat dat recht zelfs niet aan den Raad 
in zijn geheel toekomt. Anderen konden zich met deze be-
denkingen niet vereenigen. 

De Minister wijzigde het artikel, zoodat thans duidelijk blijkt, 
dat ook de Raad zelf tot het verkrijgen van inlichtingen van 
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-de aml)tcnai'on bevoegd is. Dit was, zona Is de Minister ver-
klaarde, natuurlijk van den aanvang al' de bedoeling. 

Anders .staat het naar de meening des Ministers mei den 
wensch om aan de afzonderlijke leden van den Raad de 
bevoegdheid te geven om alle door hen gewenschte inlichtingen 
van de ambtenaren en beambten te vorderen. Zoodanige bevoegd' 
heid behoorde in het belang van een richtig functionneeren der 
•administratie en in het belang ook van het bewaren van een 
goede onderlinge verhouding, niet te worden toegekend. Deze 
beiden toch zouden er onder kunnen lijden, wanneer de 
afzonderlijke leden, buiten den Raad en buiten Int bestuur 
om, inlichtingen zouden gaan inwinnen. Wenschen /.ij infor-
matie over eenigo zaak, dan kunnen zij die zaak in den Raad 
brengen, die dan of zelf de informaties zal inwinnen bt wel 
van het bestuur • ingevolge artikel 62 rekenschap zal vragen. 

Wèl zal ieder lid van den Raad desverlangd inzage moeten 
kunnen hebben van de stukken, welke noodig zijn ter 
beoordeeling van de zaken, waarover de Raad zal hebben te 
besluiten. Dit is nader in artikel 80 (2) (nieuw) uitgesproken. 

Art. 58. Benige leden wenschten bepaald te zien, dat de 
hier bedoelde verslagen zullen worden gepubliceerd. 

De Minister antwoordde, dat zonder twijfel omtrent de werk-
zaamheden van de kassen periodiek mededeeling zal worden 
gedaan. Of het echter de meest gewenschte methode zal blijken, 
om de verslagen der Raden te publiceeren, dan wel of een 
samenvattend en meer overzichtelijk rapport de voorkeur ver-
dient, kon thans moeilijk worden uitgemaakt. 

Van de zijde der Commissie werd intusschen opgemerkt, 
dat in het artikel in het geheel niet van publiceering ge-
sproken wordt. De Minister voegde naar aanleiding van deze 
opmerking aan het artikel toe, dat jaarlijks een algemeen 
verslag betreffende de werkzaamheden der Raden dooi' de 
Regeering openbaar zal worden gemaakt. 

Art. 59. Uit het woord „bezoldigingen" werd afgeleid, dat 
deze bepaling niet van toepassing ia op den secretaris, die 
geene bezoldiging, maar eene vergoeding ontvangt, terwijl toch 
wel de bedoeling zal zijn, dat ook de rechten en verplichtingen 
van den secretaris in deze verordening zullen worden geregeld. 

Sommigen wenschten bepaald te zien, dat geschillen omtrent 
de rechten der ambtenaren aan een scheidsgerecht worden 
onderworpen. 

Eenige leden achtten het onnoodig en onpractisch de rechten 
en verplichtingen hier bedoeld in eene verordening te regelen. 
Het vraagstuk van de rechtspositie der ambtenaren kan 
huns inziens hier niet partieel en incidenteel tot eene oplos-
sing worden gebracht. Hiermede konden anderen zich niet 
vereenigen. 

Enkele anderen wenschten de verordening aan de goed-
keuring van den Verzekeringsraad onderworpen te zien. 

Naar aanleiding van deze opmerkingen merkte de Minister 
•op, dat de vergoeding van den secretaris, die ingevolge artikel 
111 onder u ten laste van het Rijk komt, door do Regeering 
wordt vastgesteld en dat de Raad ten aanzien van de regeling 
dier vergoeding dus geen taak heeft. De rechten en plichten 
van den secretaris zullen voorts eene plaats vinden in de 
instructie, waarvan In artikel 48 (5) sprake is. Het scheen 
den Minister meer in de lijn van laatstgenoemd artikel te 
liggen, dat ook de verordening, bedoeld in artikel 59, aan 
den Verzekeringsraad wordt medegedeeld, die dan volgens 
artikel 9b' (2) eventueel de schorsing of vernietiging van de 
verordening, wegens strijd met eenigen wettelijken maatregel 
of met het algemeen belang, kan vragen. 

De Minister was het volkomen eens dat „het vraagstuk van de 
rechtspositie der ambtenaren" hier niet partieel en incidenteel kan 
worden opgelost. Maar dergelijke pretentie heeft, artikel 59, naar 
de Minister verklaarde, geenszins. Het wil alleen uitspreken, dat 
op den dum de in het artikel bedoelde ambtenaren en beambten 
moeten worden behandeld naar algemeene, vooraf door den 
Raad vastgestelde, regelen. Omtrent den inhoud dier regelen 
geeft het artikel echter geen nadere voorschriften. Met name 

ook niet omtrent de instelling, en eventueel dit taak, van een 
scheidsgerecht. De vraag, in boever geschillen omtrent de 
rechten van ambtenaren aan een scheidsgerecht kunnen worden 
ondci wulpen, is een zóó bestredene, dat het niet gewenscht 
kan zijn, haar thans reeds eens on voor al bevestigend to 
beantwoorden bij organen, welker functionneeren in de practijk 
nog geheel moet blijken. De Raden zullen te zijner tijd zonder 
twijfel niet in gebreke blijven om ook aan dit punt hunne 
aandacht te wijden. 

Ten einde te doen uitkomen, dat het niet do bedoeling is 
alle onderwerpen in het artikel bedoeld bij eene en dezelfde 
verordening te regelen, werd de redactie van het artikel 
door den Minister eenigszins gewijzigd. 

Amendement. 
Met het door de hoeren Duvs c.s. op dit artikel voorgestelde 

amendement (Stuk n". 13, XVI) kan de Commissie zich niet 
vereenigen. 

Art. 60. Eenige leden merkten op, dat blijkens dit artikel 
de aan de Regeering toegekende bevoegdheid tot wijziging van 
de gebieden der Raden tot zeer ver strekkende gevolgen kan 
leiden, zelfs ten aanzien van de bezittingen en lasten dier 
lichamen. Bovendien is niet bepaald, in welke gevallen en om 
welke redenen zoodanige wijziging kan plaats hebben, zoodat 
de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat tot zoodanige wijziging 
wordt overgegaan, wanneer de Regeering tegen de handelingen 
van een Raad uit een politiek oogpunt bezwaar heeft. Men 
wees er op, dat in de artikelen 128 en volgende der Gemeentewet 
ten aanzien van de verandering der gebieden van de gemeenten 
waarborgen zijn gesteld, die hier ten eenenmale ontbreken. 
Men gaf in overweging het voorbeeld der Gemeentewet te 
volgen en voor de wijziging van gebied eene wet te eisenen. 
Overigens behoorde, naar men meende, in de bepaling, werd 
zij behouden, niet enkel van de aanspraken van de ambtenaren 
en beambten maar ook van die der verzekerden melding gemaakt 
te worden. De Minister verklaarde tegen het eischen eener 
wet voor de wijziging van het gebied geen bezwaar te 
hebben, mits gedurende de eerste vijf jaren na de inwerking-
treding der wet de bevoegdheid tot wijziging aan de Regeering 
bleef. Het zou toch kunnen blijken, dat bij de eerste verdeeling 
der gebieden vergissingen waren begaan, welke spoedige ver-
andering noodig maken. De Minister verklaarde zich dus bereid 
ter zake van de verdeeling bij de wet een nieuw lid aan art. 1 
toe te voegen en art. 60 in verband hiermede te wijzigen. 

Art. 61. Dit artikel is geschoeid op de leest van art. 179 
der Gemeentewet en daaruit zijn uitdrukkingen overgenomen, 
die bij de toepassing der Gemeentewet tot bezwaren hebben 
aanleiding gegeven. Verscheidene leden waren van oordeel, 
dat lie artikel zonder bezwaar kan vervallen. 

De Minister geloofde niet, dat eene omschrijving van do be-
voegdheid van het bestuur in het ontwerp kan worden gemist. 
Waaruit toch zou dan de grens tusschen die bevoegdheid en de 
competentie van den Raad zelven zijn te lezen? Men meent nu 
echter, dat geschillen uit de gekozen formuleering zullen 
voortvloeien, en verwijst tot staving van die meening naar 
art. 179 der Gemeentewet, over de interpretatie van welker 
onderdeelen inderdaad niet zelden gestreden is. De Minister 
meende echter dat juist de jarenlange strijd over een artikel 
beter dan iets anders kan medewerken tot een gevestigde 
beteekenis van dat artikel. Hij kon ook niet zien, welke 
uitdrukking in de onderdeelen, overgenomen in art. 61, 
aanleiding tot misverstand zou kunnen geven. Hij gaf derhalve 
aan het ongewijzigd behoud van het artikel de voorkeur. 

Amendementen. 
Wordt het amendement van de heeren Duvs c.s. op art. 59 

aangenomen, dan zal het wenschelijk zijn het bestuur van 
den Raad gelegenheid te geven de bedoelde ambtenaren en 
beambten voorloopig te schorsen, aangezien spoedige buiten-
dienststelling raadzaam kan zijn. De Commissie vereenigt zich 
dus voor dat geval met het door dezelfde leden voorgestelde 
amendement op dit artikel (stuk n°. 13, XVI). 

Handelingen der Staten-Generanl. Bijlagen. 1911—1912. 
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Door den lieer VAN L E N N E P zijn i>j> dit a r t ike l (s tuk n". 14) e n 
op de artikelen 2, 58, 58, 80 en 86 van net ontwerp-Ziektewet 
(stuk n". 24, l, lil, iv, Ven VU) amendementen voorgesteld, 
welke alle dezelfde strekking nebben. Ter toelichting van deze 
amendementen werd door den voorsteller betoogd, dat de 
openbare ziekenkassen zijn te beschouwen als rechtspersoon* 
lijkheid bezittende stichtingen en (lat de Raad van Arbeid 
slechts is liet college, met het bestuur van die stichtingen 
belast. De kassen vergelijkende niet de gemeenten, voerde hij 
aan. dat de qiialiteit van rechtspersoon niet toekomt aan den 
gemeenteraad, bet besturende lichaam, maar aan de gemeente 
zelve. 

Van de zijde der Commissie werd naar aanleiding biervan 
opgemerkt, dat de openbare ziekenkassen moeilijk zijn te ver-
gelijken niet de gemeenten. Stelt men de ziekenkassen gelijk 
niet de gemeenten, dan zou naar de redeneering van den lieer 
VAN LENNEP de gemeentekas als rechtspersoon kunnen worden 
aangewezen, maar die conclusie trekt hij niet. Trouwens de 
gemeentekas is niet anders dan eene bewaarplaats van aan de 
gemeente behoorende gelden. Onder ziekenkas is daarentegen 
veeleer eene verzekeringsinstelling te verstaan. Die kassen 
als stichtingen te beschouwen komt der Commissie eenigszins 
zonderling voor, aangezien men bij stichtingen denkt aan afzon* 
denng van een vermogen, met het oogmerk dat voor zekere 
doeleinden te bestemmen. Van afzondering van een vermogen is 
ten deze echter geen sprake ; de gelden, noodig voor de ver-
zekering, moeten komen uit de te betalen premies. Het zou 
daarom, naar het schijnt, nog eer aangaan de ziekenkas te 
beschouwen als toebehoorende aan eene vereeniging, gevormd 
door de bij die kas ingeschrevenen, zooals het geval is bij 
bijzondere ziekenkassen, dan haar eene stichting te noemen. 
Dat de Regeering de bedoeling heeft gehad de kassen als 
stichtingen te beschouwen, blijkt niet. Veeleer zijn de bepa-
lingen, w-elke de voorsteller van het amendement gewijzigd 
wenscht te zien, als bewijzen van het tegendeel aan te meiken. 
Had de Raad van Arbeid enkel te doen met de ziekteverzeke-
ring, dan zou de aanneming der amendementen wellicht geen 
bezwaar opleveren. Dit is echter niet het geval. De raad zal ook 
gemoeid zijn in de uitvoering van andere verzekeringen. Dit 
heeft de heer VAN LENNEP ook gevoeld ; volgens de door hem voor-
gestelde lezing van art. 61, onder b, zal daar immers gesproken 
worden van inkomsten en uitgaven van den Raad van Arbeid en 
van de ziekenkas. Naar zijne meening zal dus ook de Raad van 
Arbeid inkomsten hebben en uitgaven doen en de vraag is, 
of het dan wel opgaat te zeggen, dat die Raad geen rechts-
persoon zal zijn. Tot welke moeilijkheden het stelsel van den 
voorsteller leidt, blijkt wel, als men zich afvraagt, aan wien 
naar dat stelsel het gebouw, voor den dienst van den Raad 
bestemd, zal behooren. Betrof die dienst enkel de ziektever-
zekering, dan zou men kunnen aannemen, dat het gebouw 
behoort aan de ziekenkas, maar waar die dienst meer zal 
omvatten, kan de Commissie het antwoord op de vraag niet 
vinden. Zij acht het niet onwaarschijnlijk, dat de Regeering 
zich den Raad van Arbeid gedacht heeft als eene van over-
beldswege opgerichte instelling, die als rechtspersoon is te 
beschouwen. (1) Overigens ziet zij niet, dat uit onveranderde 

(1) Vgl. bladz. 148, 1ste alinea, van dit Verslag, waar de Minister 
zegt, dat het onnoodig is aan een op openbaar gezag ingesteld lichaam 
als den Raad van Arbeid uitdrukkelijk rechtspersoonlijkheid toe te 
kennen en bladz. 142, laatste alinea, waar vermeld wordt, dat de 
Minister het wetsontwerp wjjzigde naar aanleiding van de opmerking, 
dat eene kas niet kan zijn rechtspersoon. Zie ook het slot der aan-
teekeningen betreffende art. 2 van het ontwerp-Ziektewet. Dat de 
uitdrukking „ziekenkas" in het wetsontwerp is gebezigd in den zin 
van verzekeringsinstelling, is af te leiden uit art. 47, eerste lid, 
en andere artikelen, waar gesproken wordt over verzekerd zijn bij 
eene ziekenkas. Zie verder over het begrip „stichting" het vonnis 
van de rechtbank te Arnhem van 18 Juni 1885, waarin gezegd wordt, 
dat de aanwijzing van vermogen zoo zeer behoort tot het wezen 
eener stichting, dat deze zonder dat ondenkbaar is, en de belangrijke 
conclusie van den officier van justitie mr. DE RANITZ in Weekblad 
van hei Recht n°. 5213. Anders oordeelt LAND. Verklaring van het 
Burgerlijk Wetboek I, bladz. 531. 
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aanneming van de bier in aanmerking komende bepalingen 
practlache bezwaren kunnen voortvloeien. De Commissie wenscht 
zich IntUSSChén haar oordeel voor te behouden, totdat zij ver-
ïioinen zal hebben, hoe de Regeering over de amendementen, 
denkt. 

Art. 88. Verscheidene leden vreesden, dal het moeilijk zal zijn 
personen te vinden, bereid om als onbezoldigd lid van den Raad 
op te treden. Deze leden zullen alleen vergoeding voor tijdverzuim 
on reis- en verblijfkosten ontvangen en worden blijkens art. 10,. 
waar enkel van de bezoldigde leden gesproken wordt, en ver-
schillende andere artikelen van het ontwerp-Ziektewet, als-
mlnderwaardig beschouwd. Het zullen, naar men meende, 
bijloopers zijn. 

Anderen wezen er hiertegenover op, dat bijkens § 7 der 
Memorie van Toelichting de bezoldigde leden deskundigen 
zullen zijn en de onbezoldigde loden vertegenwoordigers van 
de werkgevers en arbeiders. Deze leden keurden het goed, dat 
in de raden ook zoodanige vertegenwoordigers zitting hebben. 
Acht men liet wenschelijk, dan kunnen de bevoegdheden, in 
het ontwerp-Ziektewet aan de onbezoldigde leden toegekend,. 
wolden uitgebreid. 

Dat de bepaling van het aantal bezoldigde leden aan de-
Kroon wordt overgelaten, konden sommigen niet goedkeuren. 

Gevraagd werd, hoevele Verzekeringsraden naar de meoning 
des Ministers behooren ingesteld te worden. 

De Minister meende, dat vermoedelijk met een vijftal Ver-
zekeringsraden zal kunnen worden volstaan. Dat het aantal 
bezoldigde leden voor iederen Raad door de Kroon zal worden 
vastgesteld, achtte hij een eisch van practijk: men kan thans 
inderdaad in geenen deele bepalen, met hoeveel bezoldigde 
leden iedere Raad zal moeten zijn uitgerust. Overigens geeft 
het budgetrecht aan de Kamers der Staten-Generaal alle 
gelegenheid om -te zijner tijd haar inzicht in dezen kenbaar 
te maken. Naar aanleiding van den van de zijde der Com-
missie geuiten twijfel aan de mogelijkheid om steeds een 
voldoend aantal onbezoldigde leden van den Verzekeringsraad 
te vinden, wijl zij door het ontwerp als de bijloopers van 
de bezoldigde leden zouden worden beschouwd, kwam de 
Minister tegen dit laatste met kracht op "Wanneer aan de-
onbezoldigde leden bepaalde bevoegdheden niet toekomen, 
die de bezoldigde leden wèl zullen bezitten, ligt dat aller-
minst aan een gebrek aan waardeering van den arbeid van 
eerstgenoemden, maar louter — gelijk door sommige leden 
volkomen terecht werd opgemerkt — aan den verschillenden 
aard der aan beiden toegedachte taak, in verband met de 
motieven, waarom de opneming van ieder van beide elementen 
in den Raad wordt voorgesteld. Zullen de bezoldigde leden 
deskundige specialiteiten zijn, aan wie met name controle-
arbeid op de Raden van Arbeid zal worden opgedragen — de 
onbezoldigde leden zullen het element uit de practijk vormen, 
dat mede leiding zal geven aan de gestie van den Verzeke-
ringsraad. 

Overigens verklaarde de Minister zich gaarne bereid om bij 
de Ziektewet mede te werken tot het toekennen van meerdere 
bevoegdheden aan de onbezoldigde leden van den Verzekerings-
raad, wanneer hem de wenschelijkheid van zoodanige toe-
kenning wordt aangetoond. 

Amendementen. 
Bij de amendementen VIII—XI van de heeren TREUB en 

TEENSTRA (stuk n°. 16) worden ingrijpende wijzigingen in de 
inrichting der Verzekeringsraden voorgesteld. De voorstellers 
achten het niet gewenscht aan het eene deel der leden van 
deze raden eene andere positie te geven dan aan het andere, 
en vreezen, dat de onbezoldigde leden bij aanneming van de 
voorstellen der Regeering weinig invloed in de Raden zouden 
hebben. Deskundigen op het gebied van het verzekeringswezen, 
rechtsgeleerden en geneeskundigen in de Raden op te nemen, 
zooals blijkens § 7 der Memorie van Toelichting de bedoeling 
des Ministers is, scheen hun onnoodig. Zij achten het daaren-
tegen wenschelijk aan de Raden het recht toe te kennen de met 



[56. 6.] 
Regeling der Arbeiders-ziekteverzekering. — 1. Ontwerp-Rademvet. — I I . Out wei p-Ziektewet. 

«ie altvoering der wel belute ambtenaren tot bewoning hunner 
vergaderingen op te roepen. 

Door de boeren Dun c. s. is een amendement voorgesteld, 
dat veel minder ver gaat en enkel strekt om overheorsching 
van den invloed der bezoldigde leden te voorkomen (stuk 
n". 18, XVII). 

De Commissie kan zich met deze voorstellen niet vereenigen. 

Art. 64. Opgemerkt werd, dat in de .Memorie van Toe-
lichting worden geciteerd de woorden: „Zij hebben hun woon-
plaats", maar dat deze woorden in liet artikel niet voorkomen. 

De Minister deelde mede. dat de bedoelde woorden bij ver-
gissing in de Toelichting zijn blijven staan. De zaak was 
nader geregeld in artikel 81 (8). Voor de bezoldigde leden zie 
men artikel 84 (1). 

Art. 65. Volgens art. 18 treden de leden van den Raad 
van Arbeid at' met den eersten Dinsdag van October. Het 
scheen sommigen wenschelijk den datum van aftreding van de 
onbezoldigde leden van den Verzekeringsraad op denzelfden 
datum te stellen, opdat er gelegenheid zij iemand, die goed 
voldeed als lid van den Raad van Arbeid, in den Vorzekerings-
raad te kiezen. 

Overigens werd de meening geuit, dat de verkiezingen voor 
beide raden niet in den zomer belmoren plaats te hebben. 

De Minister antwoordde, dat de stemming voor de onbezob 
digde leden van den Verzekeringsraad eventueel plaats heeft 
in Maart (artikel 68). Juni is slechts de datum van optreden 
der in Maart te voren gekozenen. Overigens voorziet artikel 112 
geheel in hetgeen als grief tegen de regeling van artikel 65 
werd aangevoerd. 

De laatste zinsnede van het eerste lid deed de Minister als 
overbodig vervallen. 

Amendement. 
Door de heeren DUYS C.S. is voorgesteld ook in de Verze-

keringsraden aan de arbeiders een overwegenden invloed te 
verzekeren (stuk n°. 18, XVIII). De Commissie meent, dat de 
argumenten voor het geven van zoodanigen invloed aan de 
arbeiders in de Raden van Arbeid niet in gelijke mate gelden 
ten opzichte van de Verzekeringsraden, die enkel colleges van 
toezicht zijn. Zij kan zich met dit amendement niet vereenigen. 

Art. 66. In het vierde lid werd door den Minister eene 
wijziging aangebracht in verband met het streven, om détails 
naar een algemeenen maatregel over te brengen. 

Art. 68. Eenige leden achtten het onnoodig bepalingen als 
vervat in dit en in de volgende artikelen in de wet op te 
nemen. Vaststelling daarvan kon huns inziens overgelaten 
worden aan een algemeenen maatregel van bestuur. 

Aan dezen wenk werd door den Minister gevolg gegeven. 
Bijgevolg zijn de artikelen 69—74 en 76 en 77 geschrapt. 
Artikel 75 is in verband daarmede gewijzigd en in een nieuw 
artikel 69 is het regelen van de onderwerpen der geschrapte 
artikelen 69—74 bij algemeenen maatregel van bestuur voor-
geschreven, terwijl artikel 85 nader het onderwerp regelt, bedoeld 
in de vervallen artikelen 76—77. 

Art. 80. In dit artikel werd eene wijziging aangebracht, 
gelijk aan die in artikel 18. 

Art. 81. De verwijzing naar artikel 10 is vervallen, omdat 
dat artikel zelf uit het ontwerp is verdwenen. 

Art. 82. Gevraagd werd, op welk bedrag de Minister de 
bezoldiging der leden van de Verzekeringsraden wil stellen. 

De Minister antwoordde, dat hij voorloopig aan een bedrag 
van f 4000 's jaars had gedacht. 

Amendementen. 
De amendementen van de heeren TREUB en TEENSTRA tot 

vervanging van dit en de beide volgende artikelen door andere 

bepalingen en tot wijziging van liet opschrift zijn door de 
Commissie reeds besproken bij art. 68. 

Art. 88. Het woord „andere" werd vervangen door „open-
baar ambt noch eene". Zie do aanteekenlngen op art. 87. 

Art. 84. Sommige leden begrepen niet. waarom voor de 
bezoldigde leden wél en voor de onbezoldigde geen instructie 
noodig is. Ook zag men niet in, waarom voor ieder bezoldigd 
lid eene instructie zou moeten worden vastgesteld. Volgens 
de toelichting blijkt uit de instructie of het bezoldigde lid als 
deskundige op verzekoringsgebied. als geneeskundige of als 
rechtskundige deel van den raad uitmaakt. Dit zal echter ook 
zonder instructie wel duidelijk zijn. 

De Minister antwoordde, dat, waar de bezoldigde leden 
zullen hebben te zorgen, dat de dagelijkscbe werkzaamheden 
van den Raad, met name op het punt van de controle op de 
lagere organen, behoorlijk worden verricht, een omschrijving 
hunner taak in een instructie gewenscht scheen. Die om-
schrijving zelve zal in het algemeen verschillend moeten zijn, 
in verband niet het verschil in aard der werkzaamheden van 
het medisch, juridisch of verzekeringstechnisch lid van den 
Verzekeringsraad. Dit, en dit alleen, weid in de vernielde 
passage van de Toelichting bedoeld. 

Dat voor de onbezoldigde leden geen instructie wordt vast-
gesteld, hangt, naar de Minister verklaarde, samen met de 
omstandigheid dat zij — en zulks in tegenstelling met de 
bezoldigde leden — niet met eigenlijken controle-arbeid zullen 
worden belast, doch slechts een beperkt deel van hun tijd 
aan den Raad, voor het mede bepalen van de algemeene 
leiding van zaken, zullen hebben te wijden. 

Art. 86. Eenige leden vreesden, dat deze bepaling en die 
van het eerste lid van art. 87 in de practijk tot niet geringe 
moeilijkheden aanleiding zou geven. 

De Minister merkte op, dat de vrees voor moeilijkheden 
waarschijnlijk verband houdt met de bij artikel 68 geopperde 
vrees voor mislukking bij het zoeken van personen, tot het 
op zich nemen van het onbezoldigd lidmaatschap geschikt en 
bereid. Die vrees kon de Minister echter niet deelen. 

Bij liet mondeling overleg verklaarde de Minister nader, dat 
hij het artikel deed vervallen, omdat de regeling aan een 
algemeenen maatregel van bestuur kan worden overgelaten. 

Art. 87. De Minister schrapte de woorden „volgens de 
wet". Men zie hierbij hetgeen is aangeteekend bij art. 27. 

Amendementen. 
Art. 89. Door de heeren DUYS c. s. is een amendement 

voorgesteld, dat de strekking heeft den voorzitter van den 
Verzekeringsraad door dien Raad te doen benoemen (stuk 
n°. 13, XIX). De Commissie merkt op, dat, al wordt het wen-
schelijk geacht de benoeming van den voorzitter van den Raad 
van Arbeid door dien Raad te doen geschieden, daaruit nog 
niet volgt, dat ten aanzien van den Verzekeringsraad op gelijke 
wijze zou moeten worden gehandeld, aangezien de taak van 
laatstgenoemde colleges eene geheel andere is dan die van eerst -
genoemde. Zij kan zich met dit amendement niet vcreenigen. 

Het amendement van de heeren TREUB en TEENSTKA is 
besproken bij art. 63. 

Art. 92. In tegenstelling met den Secretaris van den Raad 
van Arbeid zal de Secretaris van den Verzekeringsraad, die 
gedacht is o. a. als de wettelijke leidende chef van de ambte-
naren op de secretarie van dien Raad (art. 94,) zijn geheelen 
of nagenoeg zijn geheelen tijd aan zijn taak ten behoeve van 
den Raad hebben te geven. Het kwam den Minister daarom 
beter voor, te zijnen aanzien van, bezoldiging" clan van ,ver-
goeding" te spreken. Het artikel is in dien zin gewijzigd. 

Amendement. 
Met het voorstel van de heeren DUYS c.s. om de benoeming 

van den secretaris van den Verzekeringsraad aan dien raad 
over te laten (stuk n°. 13, XX) kan de Commissie zich ver-
eenigen. 
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Art. 98. Ook hier weid bet woord „ongesteldheid" all 
overbodig door den Minister geschrapt, 

Amendement. 
Met int door de boeren Di:vs c. e. op dit artikel voorgestelde 

amendement (stuk n°. 18, XXI) kan de Commissie zich vor-
eenlgen. 

Amendement. 
Art. 94. Door de boeren Dors C.S. is een amendement op 

dit artikel Ingediend (stuk n". 13, XXII i. De Commissie meent 
de aanneming van dit amendement te mogen aanbevelen. Zij 
meent, dat tegen de voorgestelde regeling ten aanzien van 
den Verzekeringsraad geen bezwaar bestaat. 

Art. 96. Gevraagd werd. of' in het tweede lid van dit artikel 
en in art. ö van het ontwerp Ziektewet onder „besluiten" 
ook begrepen zijn de „verordeningen", door den Raad van 
Arbeid vastgesteld. 

De Minister antwoordde, dat „besluiten" hier is bedoeld als 
het algemeene woord, dat mede .verordeningen" omvat. 

Het tweede lid is aangevuld, in verband met de wijziging, 
die artikel 31 heeft ondergaan. Men zie ook het opgemerkte 
bij artikel 44. 

Art. 98. De toelichting spreekt van geschillen tusschen Ver-
zekeringsraden en Raden van Arbeid onderling of met elkander; 
het artikel alleen van geschillen tusschen die Raden onderling. 
Gevraagd werd, of daarom niet wijziging der redactie noodig is. 

Het artikel werd naar aanleiding van deze opmerking door 
den Minister gewijzigd. 

Art. 99. Aan het artikel werd een nieuw zesde lid toe" 
gevoegd, dat naar de meening des Ministers geene toelichting 
behoefde. 

Art. 100. Gaarne zou men eenige inlichting ontvangen 
omtrent de regels, welke de Minister in den algemeenen maat-
regel van bestuur, in het eerste lid van dit artikel bedoeld. 
wenscht op te nemen. 

De Minister meende, dat de bedoeling wel niet zal zijn. 
thans reeds een tarief te ontvangen, zooals dit door de Regee-
rlng wordt gedacht. Hij herinnerde verder, dat bepalingen 
analoog aan die van artikel 100, behalve in de Beroepswet 
(artikel 39), voorkomen o. a. in de wet op de Kamers van 
Arbeid (artikel 35, tweede en derde lid). 

Ook bij dit artikel is rekening gehouden met de wijziging 
van artikel 31. 

Art. 101. Het eerste lid werd in verband met de wijziging 
van artikel 31 gewijzigd. 

Amendement. 
Door de heeren DE WI.IKERSLOOTH DE "WEEKDESTEYX en AAL-

BERSE is voorgesteld na art. 101 een nieuw artikel 101a in 
te voegen (stuk n". 17. VII). De Commissie vereenigt zich op 
de in de schriftelijke toelichting der voorstellers aangevoelde 
gronden met dit amendement. 

Art. 102. Ten aanzien van liet eerste lid werd aangevoerd, 
dat schorsing mogelijk moet zijn. zoodra twijfel rijst, of een 
besluit strijdt met de wet of het algemeen belang. Zij moet 
dienen om de werking van een besluit op te schorten, totdat 
omtrent de vernietiging kan worden beslist. In de Gemeentewet 
is dit punt niet goed geregeld. 

Voorts werd opgemerkt, dat de in het tweede lid voor-
komende uitdrukking „nadat daarover door den rechtei uit-
spraak is gedaan" ook omvat het geval, dat de rechter het 
beroep niet-ontvankelijk heeft verklaard, maar dat dit echter 
blijkens de toelichting niet de bedoeling is. 

De Minister achtte wijziging van het eerste lid niet raad-
zaam. Het kwam hem niet wenschelljk voor eene redactie 
die bij andere wetten gedurende tal van jaren geen aanleiding 
tot bezwaar heeft gegeven en eene gevestigde boteokonis heeft 
gekregen, door eene andere te vervangen. 

6.] 
Onhveip-Ka<lenwet. — I I . Ontwerp-Ziektewet. 

Door Wijziging van bet tweede lid is onzekerheid omtrent 
de bedoeling afgesneden, nok is in het gewijzigde artikel met 
den commissaris van artikel 31 rekening gehouden. 

Art. 107. Ook hier is in de gewijzigde redactie de in 
artikel 31 bedoelde commissaris vermeld. 

Artt. 108 en 109. Enkele leden wensebten de maxima der 
blerbedoelde straffen booger gesteld te zien. 

De Minister verklaarde niet te kunnen inzien, dat ver-
hooging der maxima noodig zou zijn. Artikel 154 van de 
Kieswet, dat eene overtreding, analoog aan die van artikel 7 
der Radenwet, strafbaar stelt, beeft een maximum van 14 dagen 
hechtenis of 75 gulden boete. Ken gelijk maximum als het 
voorgestelde; artikel 108 heeft het mede analoge artikel 98 
der Ongevallenwet. Hij herinnerde veuler, dat nog zeer onlangs 
in de Steenhouwerswet (Staatsblad 1911. n". 816) eveneens 
een maximum van één maand of f 100 boete werd bepaald 
(artikel 20), terwijl in de Arbeidswet {Staatsblad 1911. n". 319) 
een lager maximum is gesteld (artikel 22). 

Amendement. 
De Commissie meent de aanneming van het voorstel van de 

heeren DE AVI.IKEKSI.OOTH DE WEEKDESTEYN en AAI.BERSE tot 
invoeging van een nieuw artikel 109 (/ (stuk n". 17, VIIIi te 
mogen aanbevelen. 

Art. 110 a. Van de zijde der Commissie werd opgemerkt, 
dat in dit ontwerp ook dient opgenomen eene bepaling over-
eenkomende met art. 131 van het ontwerp-Ziektewet. De Minister 
voldeed hieraan door opneming van dit artikel. 

Art. 111. Verscheidene leden vreesden, dat de uitgaven, 
onder o bedoeld, zeer groot zouden zijn. Zij zouden waar-
schijnlijk veel geringer zijn. indien zij ten laste kwamen van 

! de Raden van Arbeid en men vroeg daarom, of het niet de 
j voorkeur verdiende, de bijdrage van het Rijk in de kosten van 
| die Raden te* bepalen op eene vaste som, verband houdende 
i met het aantal verzekerden, of op een zeker percentage van 

hunne uitgaven. 
Ook werd gevraagd, waarom in dit artikel geene melding 

is gemaakt van de bezoldigingen der bezoldigde leden van de, 
Verzekeringsraden. 

De Minister verklaarde, dat van de ten laste van het Rijk 
j komende kosten van de ziekteverzekering inderdaad die. be-

doeld onder a van dit artikel, vermoedelijk een groot deel 
zullen vormen. Dat zij intusschen geringer zouden zijn. als de 
salarissen ten laste van den Raad kwamen, met restitutie van 
een gedeelte door het Rijk. kon hij alleen dim toegeven, 
wanneer de salarissen door den Raad lager zouden worden 
gesteld dan door het Rijk. m. a. w. lager dan de Re-

j geering zou meenen, dat zij zijn moeten. Eene aldus ver-
j kregen beperking van uitgaven nu zou. naar het oordeel van 

den Minister, eene geheel misplaatste zuinigheid zijn, waar 
| juist van de personen der voorzitters in overwegende mate 

afhangt, hoe de Raden in de practijk zullen functionneeren. 
Duideltjkheidshalve werd een nieuw onderdeel h ingevoegd. 

Materieel brengt dit geen verandering, daar de inhoud er van 
vroeger in het algemeen onderdeel c (thans cl) was verscholen. 
Het oorspronkelijke tweede lid kon naar de meening des 
Ministers veilig vervallen. Rij de schriftelijke beantwoording 
was een nieuw lid toegevoegd, in verband met de bepaling, 
dat BChippersknechts enz, in sommige gevallen onder den Raad 
van Arbeid te Amsterdam ZOUden ressorteeren. Bij nadere 
overweging scheen het echter beter, dat lid weer te schrappen 
en den inhoud in de Ziektewet (artikel 132a nieuw) op te 
nemen. Voor de toelichting wordt naar dat nieuwe artikel 

I verwezen. 
Art. 112. Volgens het tweede lid van dit artikel zullende 

onbezoldigde leden van den Verzekeringsraad voor de eerste 
maal aftreden in Juni van het jaar %'Olgende op dat waarin 
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zij twee Jaren zitting hebben gehad. Opgemerkt werd, dal hel 
gevolg van deze regeling zal zijn. dal eene veranderde samen* 
stelling der Baden van Arbeid eerst na een langen termijn 
invloed kan hebben op de samenstelling der Verzekeringsraden. 
Qevraagd werd, of die termijn iii**t ware In te korten. 

De Minister achtte wijziging noch noodlg noch wenscheltyk. 
Niet noodlg omdat het niet aannemelijk Is, dal op eenzelfde 
oogenblik de meerderheid der onder één Verzekeringsraad 
ressorteerende Raden zoozeer van samenstellingzou.veranderen, 
dar iiit ziiii aanstonds zou moeten uitdrukken In eene gewijzigde 
namenstelling van den Verzekeringsraad. De aanbevolen wijziging 
scheen voorts niet wenscheiyk, omdat dan voor de eerste maal 
de Verzekeringsraad langer dan ruim 8 Jaar zou moeten zitting 
hebben, Immers zou moeton aftreden kort na de eerste aftreding 
van den Baad van Arbeid. Oen zitt ingsduur van de Kaden | 
te verkorten, langs welken weg de oplossing ook gevonden 
zou kunnen worden, zou liet bezwaar hebben, dat dan tweemaal 
kort na elkaar verkiezingen gehouden zouden moeten worden. 

Art. 118. De Minister wijzigde het artikel en nam daarin 
de vermelding van de artikelen 810 , 88, 88 en tilt op. 

Beweegreden. Opgemerkt werd, dat wegens de wijziging 
van art. 49 de beweegreden veranderd zal moeten worden. 

Aan deze opmerking is door wijziging van de considerans 
voldaan. 

Gevraagd werd. of de nevens de artikelen gestelde inhouds-
opgaven der artikelen ook in het Staatsblad, waarin de wet 
zal worden geplaatst, opgenomen zullen worden. Doet men ' 
dit bij deze wet. dan zou naar de meening van enkelen het 
zelfde ook bij andere wetten bebooren te geschieden. 

De Minister antwoordde, dat. indien ook de bedoelde inhouds-
opgave door den wetgever wordt vastgesteld, zij uitteraard in 
liet Staatsblad zal moeten worden opgenomen. Dit is. zij het 
minder consequent volgehouden, ook geschied b. v. hij het 
Mijnreglement {Staatsblad 1906 n". 248) en het Arbeidsbesluit 
^staatsblad 1905) n". 290). Of het ook bij andere toekomstige 
wetten behoort te geschieden, zal bij de behandeling van die 
wetten te beslissen zijn. Overigens moge er op worden gewezen, I 
dat niet bij iedere wet de practische mogelijkheid en het practisch 
belang van doorvoering van de thans aangenomen gedragslijn j 
dezelfde zijn. 

6.] Tweede Kamer. \>-
Ontwerp-Radenwet. — II. Ontwerp-Ziektewet, 

Ontwerp Ziektewet. 

Ari. l. Zwangerschap is geen ziekte. Bevalling evenmin. 
.Sommige leden gaven in overweging te lezen: Met ziekte 
worden zwangerschap en bevalling gelijk gesteld. 

De Minister merkte naar aanleiding hiervan op, dat. juist 
omdat normaal verloopende zwangerschap en bevalling allicht 
geen ziekte zouden kunnen worden geacht, zij in het eerste 
lid van artikel 1 opzettelijk zijn genoemd. Intusschen had bij 
geen bezwaar om de aangegeven redactie over te nemen. 

De redactie van het tweede lid werd door sommigen onjuist 
geacht, aangezien niet gezegd wordt, waarop de aangehaalde 
artikelen van toepassing zijn. Bovendien zijn alle artikelen van 
de Radenwet vanzelf van toepassing, indien daarvan bij deze wet 
niet WOrdt afgeweken. Overigens scheen de vermelding van 
de artikelen 108 en 111 der Radenwet in deze afdeeling mls-
plaatst. Sommigen achtten alle verwijzingen naar artikelen 
der Radenwet verkeerd, omdat het naslaan daarvan lastig is. 
Zij zouden — indien dit noodig is - die bepalingen liever 
in deze wet herhaald zien. 

De Minister meende, dat de redactie van bet tweede lid 
verbeterd kon worden door te lezen : ..De artikelen 8 tot en 
met 7 en 108. lid 1 en 8 der Radenwet (1) worden geacht In 
deze wet te zijn opgenomen.'". Daardoor wordt aan het geopperde 
redactioneele bezwaar te gemoet gekomen. Ter zake van de 
meening dat de artikelen der Radenwet vanzelf toepasselijk 
zijn. als gevolg waarvan het tweede lid overbodig zou zijn. 
merkte de Minister op. dat die meening zelve juist schijnt, 
de gevolgtrekking daarentegen niet. Immers op rechten en 
plichten, den arbeiders toegekend resp. opgelegd door de 
Ziektewet, zou artikel 7 van de Radenwet geen betrekking 
hebhen. Ten einde daaraan te gemoet te komen, is het tweede 
lid opgenomen. De weg van verwijzing is gekozen, om het 
ontwerp-Zlektewet niet n leloos uitvoerig te maken. Van de 
zijde der Commissie werd nader aangevoerd, dat die uitvoerig-
heid weinig bezwaar oplevert, terwijl het daarentegen lastig Is 
telkens de Radenwet te moeten opslaan. Daarom meende de 
Commissie, dat het de voorkeur verdient de toepasselijke 
artikelen der Radenwet te herhalen. De Minister wijzigde 
daarop het wetsontwerp in dezen zin. 

Amendementen. 

Door de hoeren AALHEKSE. DS WuKXBSLOOTH I>K \YEEKOE- 
STEVN en PASBTOOBB is op dit artikel een amendement voor-
gesteld, strekkende om de bedrijfsongevallen buiten de ziekte* 
verzekering te laten istuk n°. 27). 

Amendementen van gelijksoortige strekking zijn door den 
heer 1'ATUN voorgesteld op art. l-"> istuk n". 19, III) en door 
de heeien TUUBTHA en TBXUB op art. 88 (stuk n". 28). Voorts 
zijn door den heer DE WUKXBSLOOTH OE WEEKUESTEYS. voor 
het geval van verwerping van bet door hun mede onderteekende 
amendement op art. 1, amendementen voorgesteld betreffende 
de erkenning van bijzondere landbouwkassen (stuk n". 29). 

Deze amendementen gaven bij de bespreking daarvan in de 
Commissie tot uitvoerige debatten aanleiding. In hoofdzaak 
werd daarbij het volgende betoogd. 

Voor uitschakeling van de bedrijfsongevallen uit de ziekte* 
verzekering werd in de eerste plaats aangevoerd, dat de onge-
vallenverzekei ing ten laste moet blijven van de werkgevers, 
terwijl volgens de bedoeling des Ministers van een ziekengeld. 
bedragende 70 pet. van het loon. welke wegens een onder de 

(1) Het oorspronkelijke tweede lid vuti artikel l i l der Radenwet 
is vervallen. 

Hande l ingen der S ta ten-Generaa l . Bi j lagen. 1911—1912. 
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Ongevallenwet begrepen ongeval wordt verstrekt, -2~> pet. door 
de arbeiden betaald /.al moeten worden, 

in de tweede plaata werd betoogd, dal op overbrenging 
van de kleine ongevallen naai de ziekteverzekering steeds is 
aangedrongen met hei doel om verbetering te brengen in de 
uitvoering «Ier ongevallenverzekering, maar dat dit doe] niet 
Zal wolden bereikt, wanneer de ziekenkassen niet zorgen 
voor geneeskundige behandeling, gelijk <»i» bis. 18 van dit 
Verslag ia uiteengezet De ziekenkassen zullen enkel geldelijke 
uitkeeringen verleenen. De Etijksverzekeringsbank blijft belas! 
met de geneeskundige behandeling en dientengevolge zal haar 
administratieve arbeid door de ziekteverzekering /.on niet ver-
zwaard, dan toch zeker niet verlicht worden. 

Voorts werd opgemerkt, dat de Invoering der ziektewet wei 
niet de risico-overdracht overbodig zal maken, maar de goede 
gevolgen van die overdracht zal wegnemen. De ervaring leert, 
dat de risico-overdracht vele werkgevers er toe brengt strenge 
veiligheidsmaatregelen voor te schrijven en aan de stipte 
naleving daarvan de hand te honden, maar wanneer de ongo-
vallen, voor zoover de daarui t voortvloeiende ziekte niet langer 
dan drie maanden duurt, onder de ziekteverzekering gebracht 
worden, zal de prikkel om voor die stipte naleving te zorgen 
vervallen. 

Verder zal hot brengen van de bedrijfsongevallen onder de 
ziekteverzekering liet voortbestaan dei vrijwillige landbouw* 
ongevallenverzekering onmogelijk maken. De regeling der 
vrijwillige landbouwverzekering is geheel Ingericht naar de 
bijzondere toestanden op landbouwgebied en daarmede zijn 
rends nu merkwaardige resultaten verkregen. De werkgevers 
werden tot de ontwikkeling van dit initiatief zeker niet enkel 
geleid door zorg voor de belangen der arbeiders. Wat hen 
bewoog, was vooral de vrees voor uitbreiding van de verplichte 
verzekering tot de landbouwongevallen. Zij zagen op tegen 
de ambtelijke bemoeiing met hunne bedrijven, welke van die 
invoering het gevolg zou zijn. en vooral vreesden zij. dat 
deze zou leiden tot het heffen van veel te hooge premies. De 
ervaring, thans bij de vrijwillige verzekering opgedaan, bewees, 
dat hiervoor alle reden bestond. Immers uit opgemaakte 
statistieken is gebleken, dat de landbouwers naar de cijfers, 
voorkomende op bladz. --> der Memorie van Toelichting van het 
nog aanhangige ontwerp eener landbouwongevallenwet (Ge* 
drukte Stukken 1904—1905 — 187) vier millioen zouden hebben 
moeten betalen voor het verstrekken van uitkeeringen, die hun 
slechts een millioen hebben gekost. De lasten der vrijwillige 
verzekering worden geheel gedragen door de werkgevers, die 
niet enkel geldelijke uitkeeringen verstrekken. 70 percent van 
het loon bedragende, maar ook voor geneeskundige behandeling 
zorgen. De uitkeeringen worden dadelijk verstrekt. De werk* 
geven hebben geen bezwaar die, zoo noodlg, voor te schieten. 
aangezien zij zeker zijn de uitgekeerde gelden van de vereeniging, 
waarbij zij zijn aangesloten, te zullen terugontvangen. Indien 
de arbeider niet tevreden is mei de beslissing omtrent de 
toekenning of het bedrag van eene uitkeering kan hij beroep 
instellen bij een alle waarborgen voor eene onpartijdige uit* 
spraak gevend college. Hij de onderlinge maatschappijen 
en boerenbonden, die voor vrijwillige verzekering zorgen, 
zijn thans reeds ongeveer 6 0 0 0 0 , dat is Ho percent van liet 
totale aantal landarbeiders, verzekerd en liet: verzekerd bedrag 
beloopt niet minder dan 20 millioen gulden aan loon. De arbeiders 
zijn met de regeling der vrijwillige verzekering zeer tevreden. 
Bij de verschillende vereenigingen zijn ongeveer 1600personen 
werkzaam, die zonder bezoldiging Controle houden op de 
uitvoering der verzekering. In de landbouwbedrijven is het 
voorkomen van simulatie en aggravatie bijzonder lastig, 
maar door de medewerking van het gTOOte aantal personen. 
die hiervan werk maken en die ei belang bij hebben scherp 
toe te zien, omdat zij in de lasten der verzekering medebetalen, 
worden die misbruiken op krachtige wijze bestreden. Deze 
uitnemende resultaten zijn niet zonder groote moeite ver-
kregen. Het is niet gemakkelijk geweest de boeren, die veelal 
zuinig zijn. te bewegen den geheelen last der verzekering 
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op zich te nemen. De vrijwillige verzekering zal echter niet 
kunnen blijven bestaan, indien bet ontwerp-Zlektewet onver* 
andord wordi aangenomen, en de voormannen van verschil* 
lende Vereenigingen hebben dan ook reeds besloten de \r i j- 
wllllgé verzekering in dat geval niet voort te zetten, al thans 
hunne geheele organisatie op te beffen. Wordt liet wetsont* 
werp onveranderd aangenomen, dan zal er voor de vereenigingen 
geen werk meer zijn. De vrijwillige verzekering te handhaven 
teil behoeve van ongevallen, die deil dood ot eene ziekte. 
langer dan drie maanden durende, veroorzaken, zou niet 
gaan, want zulke ongevallen komen bij den landbouw hoogst 
zelden voor. De landbouwers zullen evenmin bereid worden 
bevonden de vrijwillige organisatie te; behouden voor het 
verleenen van geneeskundige hulp. De uitgaven zouden te 

| hoog worden tegenover hetgeen daarmede verkregen wordt, 
liet te niet gaan der vrijwillige verzekering zal een groot 
nadeel zijn voor de landarbeiders, die dan zelven voor genees* 

' kundige behandeling zullen hebben te zorgen, als bun een 
• ongeval overkomt en geen geldelijke uitkeering zullen ont* 

vangen, wanneer de ziekte na drie maanden blijft voortduren 
of het ongeval den dood ten gevolge heeft, en al zijn de 
gevallen, waarin zulks voorkomt, weinig talrijk, het zal toch 
voor hen. die dit treft, een gTOOt nadeel zijn. Bovendien ware 
dal te niet gaan ook daarom zeer te betreuren, omdat de 
Minister zoo werd althans verzekerd — de medewerking 
der landbouwvereenigingen noodig acht voor de uitvoering der 
verplichte landbouwongevallenverzekerlng. Blijven de bedrijfs* 
ongevallen buiten de ziekteverzekering en komt spoedig een 
landbouwongevaUenverzekerlng tot stand hetgeen van de 
zijde van alle staatkundige richtingen en in de klingen van 
den landbouw /.elven wordt verlangd — dan is er daarentegen 
gegrond uitzicht, dat de omvang der vrijwillige verzekering in 
ruime mate zal toenemen. Door de voorstellers werd er nog 
niet nadruk op gewezen, dat de aandrang om de kleine onge* 
vallen te brengen onder de Ziektewet bedoelde decentralisatie 
bij de uitvoering der Ongevallenverzekering mogelijk te maken. 
Maar deze decentralisatie — die ook de voorstellers wenschen — 
kan huns inziens volkomen op de door den Minister voorgestelde 
wijze plaats hebben, ook al blijven de bedrijfsongevallen buiten 
de Ziektewet. 

De amendementen van den heer DE WUKBBSLOOTB DS WEBBDC* 
STKYN betreffende de bijzondere landbouwkassen hebben een veel 
minder verre strekking. Zij zijn in overeenstemming niet den 
opzet van het wetsontwerp, in zooverre zij de bedrijfsongevallen 
niet buiten de ziekteverzekering stellen. Zij laten de landarbeiders 
de gelegenheid bij de openbare ziekenkas verzekerd te worden. 
Ten gunste van deze amendementen werd aangevoerd, dar zij het 
voortbestaan van de vrijwillige landbouwongevallenverzekerlng 

j mogelijk maken en de noodige waarborgen voor eene goede 
j uitvoering dier verzekering verschaffen. Men wees hierbij op 

de bezwaren, die verzekering bij de ziekenkas van den Raad 
van Arbeid of bij eene erkende bijzondere kas voor de land* 
bouwers oplevert. In de Baden van Arbeid zal — w a t het arbeiders-
element betreft — de industrie gemeenlijk beier vertegenwoordigd 
zijn dan de landbouw en de leiding der verzekering zal dientenge* 
VOlge veelal komen in handen van personen, die met de toestanden 
op her gebied van den landbouw niet bekend zijn en daarom ook 
niet in staat zijn op voldoende wijze te waken tegen simulatie 
en aggravatie van ziekten onder de landarbeiders. De lasten 
der verzekering zullen volgens het wetsontwerp gedekt worden 
door heffing van premies, welke voor de helft door de arbeiders 
zullen moeten worden opgebracht. Zeer vele landarbeiders zijn 

; echter wegens hunne lage loonen tot die betaling niet in 
staat en het is beter, dat de lasten der verzekering van de 
landarbeiders niet bij wijze van premie, maar, zooals bij de 
vrijwillige ongevallenverzekering geschiedt, bij wijze van omslag 
door de werkgevers worden betaald. Voorts zijn de kosten 
der verzekering van arbeiders in de industrie grooter dan 
die van verzekering van landbouwarbeiders en bij heffing van 
gelijke premies voor beide categorieën van verzekerden zal dus 

; voor de laatsten te veel betaald worden. Het wetsontwerp dwingt 
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verder, ook hij oprichting van bijzondere kamen, aan de ver* 
aekarden invloed te geven op bel beheer der verzekering, 
maai bij de landarbeiders la weinig belangstelling voor /aken 
ais deze ie vinden en voor medewerking tol nel beheer eener 
verzekeringsinstelling zijn zij in den regel niet geschikt. Ten ; 
aanzien van de bitzondere kassen eiscbi imt wetsontwerp 
zekerheidstelling. Uit is voor de landbouwkassen, die voldoen 
aan de in deze amendementen gestelde elschen, niet noodig, i 
aangezien de leden der vereeniglngen, <iie van de kassen ; 
eigenaars zijn, hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor dé 
schulden en gevergd wordt, dat zij voldoeuden waarborg 
leveren voor de nakoming van de flnancieele verplichtingen 
der kassen. De voorsteller meende, dat, indien deze aniende-
nienten worden aangenomen, de vrijwillige landbouwverzekoi ing 
zal kunnen blijven beslaan. De landbouwers zullen toch ook 
dan waarschijnlijk voor de ziekte* en ongevallenverzekering : 
bij de landbouwkassen nog minder betalen dan zij zouden 
moeten, opbrengen, indien de helft dei' door den Baad van 
Arbeid vast te stellen premies te hunnen laste kwam. 

Deze beschouwingen bleven niet onweersproken. En de eerste 
plaats werd opgemerkt, dat er sedert langen tijd een sterke 
aandrang is geweest om de bedrijfsongevallen onder de ziekte* 
verzekering te brengen ten einde decentralisatie van de onge* 
vallenverzekering te verkrijgen en simulatie en aggravatie 
beter te kunnen bestrijden. .Men begreep daarom niet, hoe thans 
kan worden voorgesteld de bedrijfsongevallen buiten de ziekte* 
verzekering te laten. Wel is waar zal volgens het ontwerp* 
Ziektewet de verzekering zich niet uitstrekken tot de genees-
kundige behandeling, maar het blijft dan toch waai1, dat, 
laat men de bedrijfsongevallen buiten die verzekering, duizenden 
bij uit zoodanig ongeval ontstane ziekte de uitkeering zullen 
missen, welke hun volgens dat ontwerp zal toekomen. Hierin 
zal voorzien kunnen worden door eene uitbreiding van de 
Ongevallenwet tot alle bedrijfsongevallen, maai' op zoodanige 
uitbreiding kan nog lang gewacht worden, ofschoon van vele 
zijden op eene landbouwongovallonwet is aangedrongen, is er 
volstrekt geen uitzicht, dat zulk eene wet spoedig tot stand 
zal komen. Naar het schijnt, zijn de amendementen vooral 
voorgesteld ten einde de vry willige verzekering tegen landbouw* 
ongevallen niet te bemoeilijken. Nu erkende men gereedelijk, 
dat op dit gebied belangrijke resultaten zijn verkregen, maar 
toch worden slechts 80 percent van de landbouwarbeiders op 
deze wijze geholpen en de overige 70 percent zouden bij uit* 
schakeling van de bedrijfsongevallen uit de ziekteverzekering 
de hun daarbij verzekerde hulp wegens uit een bedrijfsongeval 
voortvloeiende ziekte missen. De vrijwillige verzekering is ont* \ 
staan tengevolge van de vrees der landbouwers voor eene land* ' 
bouwongevallenwet en men geeft zich in landbouwkringén ; 
voor de goede werking dezer verzekering veel moeite, maar 
het is de vraag, of dit zoo blijven zal. vooral nu op 
het spoedig tot stand komen eener wettelijke regeling betref* 
fende de landbouwongevallen niet valt te rekenen. Bovendien 
is de inrichting der vrijwillige verzekering niet zonder bezwaren. 
Dat de arbeiders, die daarvan proflteeren, zonder dat zij behoeven I 
te betalen, tevreden zijn. is te begrijpen, maar wat zij ontvangen, 
verkrijgen zij niet als een recht, hetgeen bij wettelijke ver-
zekering wél het geval is. Ook kan eene bijzondere vereeniging 
aan de arbeiders niet even deugdelijke waarborgen voor onpar* i 
tijdige beslissing van geschillen omtrent uitkeeringen verschaffen 
als de wet. Terwijl de regeling van het ontwerp*Ziektewet j 
werkgevers en arbeiders samenbrengt en aan laatstgenoemden 
invloed geeft op de uitvoering der verzekering, hebben verder 
bij de vrijwillige verzekering de arbeiders niets in te brengen, j 
Het opvoedend element, dat het ontwerp-Ziektewet, uit een 
sociaal oogpunt beschouwd, bevat, wordt bij die verzekering 
geheel gemist. Het valt niet te ontkennen, dat de landarbeiders 
vaak voor vakorganisatie weinig gevoelen, maar er zijn toch j 
thans reeds streken van ons land. waar dit andeis is. Dat bij | 
de vrijwillige verzekering de geheele premie dooi den werk-
gever betaald wordt, beschouwde men niet als eene zaak van 
groote beteekenls. Dat de wet de helft der premie ten laste ' 
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van de arbeiders brengt, beeft nog niet ten gevolge, dat die 
last ook feitelijk op de landarbeiders zal drukken, vooral niet 
waar de looiien dier arbeiders over het algemeen laag zijn. 
Bovendien kan ook bij de wettelijke regeling voor laag bezol* 
digde arbeiden geheele of gedeeltelijke ontheffing van de ver-
plichtlng lot betaling der halve premie worden verleend. 

Voorts kwam men er tegen op, dat. niet enkel bij deze 
aangelegenheid, ten aanzien van den landbouw afwijking van 
eene overigens voor allen geldende Wettelijke regeling Wordt 
verlangd. Het wetsontwerp geeft gelegenheid tot erkenning van 
bijzondere kassen en men meende, dat ook de landbouwers zich 
moeten schikken naar de hieromtrent voorgestelde bepalingen. 

Dat do vrijwillige landbouwongevallen verzekering te niet 
zou moeten gaan. indien de bedrijfsongevallen niet buiten de 
ziekteverzekering blijven, werd betwijfeld. .Men moge in land* 
bouwkringen reeds besluiten tot opheffing hebben genomen, 
het komt meer voor. dat besluiten bij nadere overweging 
onuitgevoerd blijven en bij onveranderde aanneming van het 
ontwerp zullen de werkgevers in den landbouw voor genees* 
kundige behandeling kunnen blijven zorgen, zoomede voor 
ongevallen met doodelijken afloop. 

De amendementen betreffende de erkenning van bijzondere 
landbouwkassen schakelen de bedrijfsongevallen niet uit de 
ziekteverzekering, maar de vraag is en deze opmerking 
kwam ook van de zijde van Uiden, die met de strekking der 
amendementen instemden — of de aanneming ofi den duur 
de vrijwillige verzekering niet zou doen te niet gaan. Immers 
indien de landbouwers naar de wettelijke regeling eener ook 
de bedrijfsongevallen omvattende ziekteverzekering kunnen 
volstaan met de betaling van de helft der premie, dan zullen 
zij allicht niet geneigd zijn zich aan te sluiten bij eene 
bijzondere kas. onder verplichting tot betaling van hun aan* 
deel in den geheelen last der verzekering. De Landbouw* 
onderlinge. de Boerenbonden en de overige vereeniglngen, die 
zich dit belang hebben aangetrokken, zullen hunne leden niet 
in aantal zien toenemen, doch deze allengs zien verioopen. 
Bovendien pleit ook tegen deze amendementen, dat zij den 
landbouw eene bevoorrechte positie geven. Men merkte op, 
dat er op het gebied der industrie ondernemingskassen bestaan, 
waartoe enkel de werkgever bijdraagt, en vroeg, welke reden er 
kan zijn om aan de industrie te weigeren wat men den landbouw 
toestaat. Xaar aanleiding van deze laatste beschouwing ver-
klaarde de voorsteller te zullen nagaan, of hij zijne amendementen 
tot de industrie zou kunnen uitbreiden. 

De Commissie kan zich met de amendementen van de heeren 
AALUKKSK e s.. r.vn.iN en TKEHSTHA-TBEUB niet vereenigen. Ten 
aanzien van de amendementen van den heer DE WiJKKBSLOOTH 
Dl WKKKDESTEYX wenschl zij af te wachten, tot welk gevolg 
de nadere overweging van den voorsteller zal leiden alvorens 
haar gevoelen kenbaar te maken. 

Door den lieer DE WI.IKEHSI.OOTM UK WKKKDESTKVN zijn bij 
zijn amendement omtrent de bijzondere landbouwkassen wijzi-
gingen van de artikelen 2, 89a, 82, Dis, 117. 118 en 188 
voorgesteld, welke consequenties bevatten van de voorstellen 
betreffende artikel 77-- en verdere artikelen. Daarom is van 
die amendementen in dit verslag geen afzonderlijke melding 
gemaakt . 

Amendement. 
Art. l (i. Door den heer KOOLKN is een amendement Inge* 

diend betreffende de onderwijzers aan gesubsidieerde inrichtingen 
van bijzonder onderwijs istuk n". 2 1 , I). De voorsteller acht 
het twijfelachtig of het beoogen van winst al dan niet als 
een element van het begrip „onderneming" is te beschouwen 
en meent, «lat de aanneming van zijn amendement daarom 
wensclielijk is. Er wenl verder opgemerkt, dat. al zijn l»ijzon-
dore scholen, die geen winst beoogen, niet als ondernemingen 
te beschouwen, art. UW/ toch gelegenheid ZOU treven Ollder* 
wijzers onder de ziekteverzekering te brengen, met het gevolg, 
dat zij de halve premie zouden hebben te betalen. Ook uit 
dit oogpunt scheen het amendement aanbeveling te verdienen. 
De Commissie heeft tegen het amendement geen bezwaar. 
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.1/7. l ' . [)e Minister merkte op, dat dit artikel In hoofdzaak 
overeenkom! mei art. •"> van ln-t ontwerp-Radenwet, maai 'met 
lui oog op publiekrechtelijke lichamen la aangevuld. Daardoor 
kon iM-t drnii ' lid van art. Ui vervallen. 

Ari. -i. In overweging werd gegeven het tweede <'ii het 
derde lid van plaats te doen verwisselen, aangezien de reg6-
IIng der bijzondere kassen in hei wetsontwerp voorafgaat aan 
die der plaatselijke kassen. 

Tegen 'ie vervulling van den wensen naar verwisseling had 
de Minister geen bezwaar. 1»<' Commissie merkte nader op, dat, 
in verband met deze verwisseling in hei nieuwe tweede lid 
in plaats van «hel volgende lid", gelezen zal moeten worden 
..het voorgaande of het volgende lid". De Minister brachl deze 
wijziging aan. 

Gevraagd weid. Of ill het eerste lid de Woorden „bestemd" 
enz. niet heter worden weggelaten. 

Daar den Raad van arbeid op den duur misschien nog andere 
werkzaamheden kunnen worden opgedragen, waarvoor wellicht 
een bijzondere kas zal worden gehouden, verklaarde de Minister 
he l e c h t e r he te r te a c h t e n de Woorden . . h e s t e l n d " e n z . te be-
bouden. Van de zijde der Commissie werd opgemerkt, dat de 
Minister hier (blijkens het woord „waaruit") de uitdrukking 
„bijzondere kas" in een anderen zin gebruikt, dan daaraan 
in het wetsontwerp gegeven is. waar zij gebezigd is in den 
zin van afzonderlijk fonds. De Minister gaf dit toe, en wijzigde 
diensvolgens het woord „waarui t" in „waardoor". 

Hel amendement van den heer VA» LESWBP is besproken 
hij art. til van het ontwerp-Radenwet. ' 

Art. '->. Hetgeen in de Memorie van Toelichting gezegd 
wordt had sommigen niet overtuigd van de noodzakelijkheid 
van opneming van het eerste lid. Men zon gaarne nader ver-
nemen, voor welke dor in dit wetsontwerp vermelde termijnen 
de bepaling noodig /.on zijn. Men wees hierbij °P '1' ' toelich-
tiiiL; van de wijziging van art. 84, waai' vermeld wordt, dat 
het ontwerp niet zegt, op hoeveel dagen eene maand wordt 
sre rekend. 

ook de Minister meende l>ij nadere overweging, dat het 
eerste lid te Veel vall zelf spreekt (Uil tlOOdig te zijn. 

Benige leden opperden bezwaren tegen de in het tweede 
lid voorkomende uitdrukking ..of o] ii volgens he t plaatselijk 
gebruik daarmede gelijk gestelden dag" . Onder deze aanduiding 
vallen, naar men meende, de Koonisch-Katholieke feestdagen 
en te dien aanzien zal de beperking allicht tot verwarring 
aanleiding geven, aangezien het gebruik ten aanzien van de 
viering dier dagen niet alleen in Roordbrabant verschilt van 
het gebruik in Noordholland of utrecht, maar zelfs in de 
verschillende gedeelten van Roordbrabant niet gelijk is. Voor 
de toepassing van art. I688tc van het Hinderlijk Wetboek 
geeft dit verschil geene moeilijkheid, maar hier kan dit wèl 
het geval zijn. Met name kan de ui tdrukking bij de toepassing 
van art. 81 leiden tot uitkeering van een gering ziekengeld 
voor weken, waarin meer dan een dag voorkomt, waarop niet 
gewerkt word t Volgens de toelichting zon toepassing van deze 
bepaling op den termyn van beroep tot onzekerheid aanleiding 
kunnen geven. Sommigen meenden echter, dat de bepaling in 
de eerste plaats ten aanzien van zulke termijnen moet gelden. 
Kukelen meenden, dat het tweede lid als overbodig kan ver-
vallen. 

De Minister antwoordde, dat inderdaad door de wettelijke 
gelijkstelling van locaal als feestdag gevierde dagen niet den 
Zondag, in verschillende gedeelten van liet land een eenigszins 
verschillende praktijk niet zal zijn buitengesloten. Hij kon 
echter niet inzien, dat daartegen bezwaar bestaat. Wèl zon 
hij het bedenkelijk achten, om de bepaling ook op den termijn 
van beroep toepasselijk te maken, daar allerlei geschillen 
zouden kunnen ontstaan over de vraag, van welkt plaats het 
locaal gebruik op het punt van feestdagen zou moeten be-
Blissen. Dat het voorkomen van meer dan een feestdag tot 
uitkeering van een laag ziekengeld zal leiden is waar. maar 
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de Minister kon niet inzien, dat dit onjuist is. In zoodanige 
Week ZOU ook W e i n i g l oon z i j n Ve rd i end en l iet Z i e k e n g e l d 
dient om in hei gemis van loon te voorzien. Wil men den 
Zondag of feestdag ais laatsten «lag van een termijn in bepaalde 
gevallen niet inedetellen. dall Zou dit uitdrukkelijk Vermeld 
moeten worden. De VOO!gestelde hepaling moge dus niigewensclil 
zijn, overbodig is zij in elk geval niet. 

Ari. ó. Van de zijde der ('olilinissie werd opgemerkt, dat 
blijkens de toelichting dit artikel is voorgesteld in verband 
met de mogelijkheid, dat aan de Kaden van Arbeid andere 

i onderwerpen worden opgedragen dan die betrekking hebben 
op de arbeidersverzekering. Wegens de wijziging van art. 49 
van het ontwerp-Radenwet zal dit artikel dus kunnen vervallen. 
De Minister deed, iri'lijk hij artikel 44 Radenwei is medegedeeld, 
hei artikel vervallen. 

Ari. (i. (ielijk reeds is opgemerkt, waren velen van ooi-
deel, dat de bevoegdheid tot bet maken van Btrafverordeningen 
niet aan de Daden behoort toegekend te worden. Indien straf* 
bepalingen noodig zijn. kunnen zij in de wet worden opge 
nomen. De Minister herinnerde aan zijn opmerkingen betreffende 
al t . 21 van het ontwerp-Radenwet en herhaalde dat de Raad 

| niet, eene algemeene atrafwetgevende bevoegdheid op he t gebied 
: der verzekering heeft, maar dat de wet de gevallen opsomt 
; (men zie artikel 120), waarin wegens overtreding van vorordo-

ningen van den Raad straf kan worden uitgesproken. Aan den 
weiisch dat eventueele strafbepalingen in de wet zelve zullen 
worden opgenomen, is derhalve door het ontwerp reeds voldaan. 

Amendement. 

Tegen de door den heer VAN Vt IHKN voorgestelde redactie-
wijziging (stuk n". 18, Il bestaat bij de Commissie geen 
bezwaar. 

Aftt. 7 en 8. De Minister deed, gelijk reeds bij artikel 52 van 
het ontwerp-Radenwet is opgemerkt, deze artikelen vervallen. 

Art. u. Naar de meening van sommige leden gaat dit artikel 
' te ver en is het niet noodig eene zoo algemeene verplichting 
; tot geheimhouding op te leggen. Anderen merkten hiertegen-

over op, dat de aard van de zaken, welke de Raden hebben te 
behandelen, aan openbaarmaking in den weg staat en dat hier 

: dezelfde redenen voor het maken eener hepaling als de voor-
gestelde bestaan als geleid hebben tot de hepaling van art. 105 
der Ongevallenwet. Wat bij voorbeeld in den Raad verhandeld 
wordt over de vraag of iemand ziekte simuleert, behoort ge-

i heini te blijven. Hiertegen werd weder aangevoerd, dat dan 
voor zulke gevallen geheimhouding kan worden voorgeschreven, 
maar dat het daarom nog niet noodig is een zoo algemeen 
voorschrift te geven. 

Üe Minister antwoordde, dat de hepaling analoog is aan die 
van artikel 106 Ongevallenwet, dat in de practijk geen aan-
leiding tot moeilijkheden heeft gegeven. Ru ingevolge artikel 81 
van bet ontwerp-Radenwet ook aan commissarissen eene functie 
in verband niet de verzekering kan worden toebedeeld, achtte hij 
het noodig ook voor hen de hepaling omtrent verplichte geheim* 
houding te doen gelden. Evenzoo moeten zij. evenals de yoor-
zitters. leden en secretarissen van coniniission. worden genoemd 
in artikel D>. Overigens merkte de Minister op, dat de ver-
plichting tot geheimhouding niet wordt opgelegd aan de Raden, 
maar alleen aan de voorzitters, enz. en dat. blijkens het vermelde 
bij art. 58 van hel ontwerp-Radenwet. van de werkzaamheden 
der Raden jaarlijks een verslag zal worden openbaar gemaakt. 

Art. 10. Benige leden meenden, dat aan de onbezoldigde 
leden van de Verzekeringsraden gelijke bevoegdheid behoort 
gegeven te worden als aan de bezoldigde. Anderen achtten 
het niet gewenscht aan de aan den Raad ondergeschikte 
ambtenaren de verplichting op te leggen aan leden van den 
Verzekeringsraad inlichtingen aangaande de uitvoering der wet 
re verstrekken. Die Inlichtingen kunnen ook de handelingen 
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van hunne chefa betreffen, Ken vroeg of de verplichting 
niet kan beperkt worden tot Inlichtingen, gevraagd door den 
Verzekeringsraad. 

De Minister antwoordde, dat het voorschrift mu aan de 
bezoldigde leden van den Verzekeringsraad Inlichtingen te ver-
strekken, samenhangt met het karakter van Inspecteurs over 
<ie lagere organen der ziekteverzekering, dat aan die bezoldigde 
leden is gegeven. De onbezoldigde leden moeten dat karakter 
missen, en daarom werd niet voorgesteld hun gelijk recht 
toe te kennen. Anderzijds ligt het voor de hand, aan de 
Inspecteurs de bevoegdheid te geven zelfstandig aan de ambte-
naren Inlichtingen te vragen, Aan hun tact mocht naar 
de meening des Ministers winden overgelaten, daarbij gean 
verkeerden schijn te wekken en de bestuurders niet noodeloos 
voorbij te gaan. De ambtenaren hebben overigens slechts 
feitelijke inlichtingen te geven, geenszins in appreciaties te 
treden ever het doen of laten van hunne chefs. 

Hij hei mondeling overleg werd nader in overweging gegeven 
hot recht tot het ei8Chen van inlichtingen te geven aan den 
Verzekeringsraad, en dien raad tevens de bevoegdheid te geven 
liet inwinnen daarvan op te dragen aan den voorzitter of een 
zijner leden. De Minister wijzigde het artikel in dien zin. 

Art. i l . Eenige leden wenschten In de wet gepraeciseerd 
te zien, welke opgaven de werkgever zal hebben te verstrekken. 
Ook scheen het hun te ver te gaan de werkgevers onder straf-
bedreiging te verplichten de hier hedoelde inlichtingen te ver-
strekken binnen den termijn, vastgesteld door dengene, die 
de inlichting vraagt, en het dus aan dezen over te laten, 
welken termijn hij gelieft te stellen. Voorts werd de in het 
derde lid genoemde beroepstermijn van 24 uren te kort geacht. 
Enkelen wenschten de verplichting tot het geven van inlich-
tingen uitgebreid te zien tot de huisgenooten van personen, 
die ziekengeld genieten. 

In de wet hij voorbaat praeciseeren — en dus thans reeds 
bepaaldelijk vastleggen — welke opgaven de werkgever zal 
moeten doen, achtte de Minister op practische gronden echter 
niet mogelijk. Te dezen aanzien is eenige speelruimte onver-
mijdelijk. in verband met hetgeen de practijk in dezen als 
noodzakelijk zal aanwijzen. Ju liet ontwerp is echter een waar-
borg geschapen tegen onnoodige of vexatoire toepassing van 
dit artikel, doordat de (algemeenei verordeningen, waarvan in 
het eerste lid sprake is, door den Verzekeringsraad moeten 
worden goedgekeurd, ingevolge artikel 6 juncto artikel 120 van 
het ontwerp, terwijl tegen eene ingevolge het tweede lid van 
artikel 11 geëischte Inlichting in h e t algemeen een beroepsrecht 
voor den betrokkene is geschapen. 

De termijn van 24 uur om in beroep te komen, is 
kort, maar moei naai' 's Ministers inzien kort zijn. daar 
anders het effect van eene gevraagde informatie geheel zou 
kunnen worden verijdeld. Men denke bijv. aan het geval, 
dat in verband met eene gevraagde uitkeering de al of 
niet ongeschiktheid tot arbeiden van een verzekerde moet 
worden vastgesteld en het voor de beantwoording van die vraag 
noodiir is te weten of de verzekerde op een bepaald oogenblik 
in de onderneming heeft gewerkt. Vaneen langen beroepstermijn 
zou dan de werkman de dupe kunnen worden. Tegen een korten 
termijn bestaat in dezen t rouwens ook geen bezwaar voor 
den persoon, dien de verplichting tot mededeeling treft. Wei-
gering om een vraag te beantwoorden, zal alleen voorkomen, 
wanneer die vraag ongepast of onrechtmatig wordt gevonden, 
Maar daarvoor behoeft men toch waarlijk geen dagen van be-
raad te hebben. 

Het ligt, naar het voorkomt, in den aard der zaak dat de 
termijn voor voldoening aan het verzoek niet door een ander 
kan worden bepaald dan door dengeen, die het recht heeft 
om de informatie te vorderen. 

De verplichting tot mededeeling is uitgebreid ten behoeve 
van een commissie Of een commissaris , van Wie in artikel 81 
Radonwet sprake is. 

Uitbreiding van de verplichting tot het geven van inlich-
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tingen tot de huisgenooten van hen. die ziekengeld genieten, 
wenschte de Minister niet te bevorderen, in al te veel 
gevallen zouden die huisgenooten voor eene keus worden 
gesteld, voor welke zij moreel niet mogen worden geplaatst. 

Hij hei mondeling overleg werd nog door eenige leden het 
verlangen geuit, dal aan de onbezoldigde leden van den Ver-
zekeringsraad hetzelfde recht zou worden gegeven als aan 
de bezoldigde, Of dat al thans de zaak hier op dezelfde wijze 
zou worden geregeld ais de Minister bij het mondeling overleg 
ten aanzien van het vorige artikel had toegezegd. 

He Minister merkte op, dat bet hier niet betref! het vragen 
van Inlichtingen aan ambtenaren, maar aan werkgevers. Het 
ware zijns inziens verkeerd aan onbezoldigde leden van den 
Verzekeringsraad, die ook werkgevers kunnen zijn, het recht 
te geven van werkgevers, wellicht hunne concurrenten, allerlei 
inlichtingen te vergen. He Minister kon geen termen vinden 
tot wijziging van het artikel. 

Amendementen. 
Door de heeren Duvs C. s. in een amendement voorgesteld, 

strekkende om aan den Verzekeringsraad en den Raad van 
Arbeid de bevoegdheid te geven om hunne leden of hunne 
ambtenaren te machtigen tot het inwinnen van mondelinge 
of schriftelijke inlichtingen (stuk n°. 2(), I). De Commissie acht 
de/e aanvulling van het artikel onnoodig en ook niet boven 
bedenking, aangezien het geven van zoodanige machtiging 
aan ondergeschikte ambtenaren aanleiding kan geven tot lastige 
en ongewenschte bemoeiing met de zaken van den werkgever. 

Door den heer I'ATM.S* is een amendement voorgesteld, st ick 
kende om den werkgever meer tijd te laten voor het verstrekken 
van Inlichtingen (Stuk n". 19, I). De Commissie ziet goene vol-
doende reden om te vreezen, dat aan de werkgevers te weinig tijd 
zal worden gelaten voor het verstrekken van de hun gevraagde 
inlichtingen en acht het amendement daarom onnoodig. 

Amendement. 

Art. ll<i. Door den 
amendement voorgesteld 

heer KOOLEX is op dit artikel een 
(stuk n". 21. II), waarvan de aan-

neming der Commissie wenscheltyk voorkomt op grond van 
de in de schriftelijke toelichting aangevoerde redenen. 

Art. 12. Gevraagd werd of het tweede lid niet kan vervallen, 
waar in het eerste reeds gesproken wordt van personen met 
de leiding van eenig deel der onderneming belast. 

Sommigen meenden, dat de overdracht alleen moet kunnen 
geschieden aan personen, op eene bepaalde plaats met de leiding 
van een deel der onderneming of van eene bepaalde groep 
arbeiders belast, dus in gevallen, waarin het voor den werk-
gever bezwaarlijk is overal toezicht te houden. Voorts achtten 
deze leden het, ter vermijding van aanwijzing van s t roomannen, 
gewensi ht. dat voor de overdracht goedkeuring van den Raad 
van Arbeid of van den Verzekeringsraad goëischt worde. 

De Minister achtte schrapping van het tweede lid niet \ven- 
schelijk. daar dan niet boven twijfel zou staan, dat voor ver-
schillende gedeelten der arbeiders verschillende personen als 
werkgever kunnen worden aangewezen. 

Aanwijzing van stroomannen wordt reeds voorkomen door 
de bepaling dat de overdracht alléén kan geschieden aan een 
persoon, .die met de leiding der onderneming of eenig deel 
daarvan belast is'". Mocht zoodanige aanwijzing toch plaats 
hebben, dan zou ongetwijfeld het laatste lid door den Ver-
zekeringsraad worden toegepast, 

I >"k in gevallen, waarin het bedrijf slechts op één plaats 
wordt uitgeoefend, kan het voor het hoofd der onderneming 
onmogelijk zijn, zich zelf niet alles te bemoeien. Ook voor dat 
geval moest <\\>^ naar de meening des Ministers de mogelijkheid 
tot overdracht open blijven. 

Art. 18. Art. 5 van het ontwerp-Radenwet bepaalt wie als 
werkgever is te beschouwen. In dit artikel wordt echter ge-
sproken van den „werkgever naar burgerlijk recht'*. Deze 
uitdrukking werd niet duidelijk geacht. Bovendien dient ook 
gelet te worden op de publiekrechtelijke lichamen, welke 
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arbeiden In dienal nebben, die verzekerd zijn. Men vroeg <it' 
met in den aanhef van art. 12 ware te Lezen: „Onverminderd 
zijne aansprakelijkheid voor de betaling van premie of van 
vergoeding Ingevolge art. o(>. verschuldigd ter zake van de 
verplichte verzekering van arbeiden in zijn dienst, lsdewerk-
gever bevoegd" enz. 

De Minieter kon niel toegeven, dal de uitdrukking „werk-
gever naar burgerlijk recht" onduidelijk zou zijn. Bedoeld 
is de persoon, die Ingevolge artikel 1887a Burgerlijk Wetboek 
de werkgever is, bijv. bij rechtspersonen deze zelven. Waarom 
men niet van „werkgever naar burgerlijk recht" zou kunnen 
spreken bij publiekrechtelijke lichamen, <ti<- arbeiden in bun 
dienst bebben, begreep de Ministor niet. 

De voorgestelde lezing van den aanhol' van art. 12 kwam 
den Minister minder Julei voor, omdat de bedoeling van art. 18 
is om de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor premie en 
vergoeding ten slotte te leggen op «Ion werkgever naar bur-
gerlijk recht, bijv. bij rechtspersonen op den rechtspersoon 
zelven. 

In verband met de Invoeging van art. 16b werd het laatste 
lid gewijzigd. 

Art. 15, Tegen de aanduiding van den inhoud van dit 
artikel werd door enkelen bezwaar geopperd. In plaats van 
„verzekerd wordt" moest huns inziens gelezen worden 
„verzekerd is", (tok wordt uien niet verzekerd voor, maar 
tegen iets. 

De Minister kwam aan deze bezwaren te gemoet door de 
aanduiding te lezen: „voorwent der verzekering". 

Amendementen. 
Door den heet I'ATI.IN en de hoeren TBKUB en TEEXSTKA 

zijn op dit artikel amendementen Ingediend, strekkende om de 
geneeskundige behandeling onder de ziekteverzekering te be-
grijpen (stuk n". l!t, I l en s tuk n°. 25, I). De voorstellers 
meenden, dat de hieromtrent door de Kamer genomen beslis* 
sing her recht tot indiening van dit amendement niet deed 
vervallen. De Commissie deelt dit gevoelen, maar is van 
meening, dat op de genomen beslissing niet behoort terugge-
komen té worden. Ken tweede amendement van den heer PATU.N 
op dit artikel (stuk n". 19, III) is reeds besproken bij art. 1. 

Art. 18. De opmerking werd gemaakt, dat al moge het 
eerste lid technisch juist zijn. het toch een zonderlingen indruk 
maakt . Men gaf in overweging bij te voegen: „in den zin dezer I 
we t " of iets dergelijks. 

Met herinnering aan de opmerking, dat het opnemen van 
bepalingen omtrent hetzelfde onderwerp in deze twee wetten j 
niet wenscheUJk is, gaf men verder in overweging het tweede ; 
en tierde lid van dit artikel naar de Hadenwet over te brengen. ; 

Volgons her derde lid in verband met art. 52 zal de direc- I 
tettr van een gemeentelijk bedrijf het door den arbeider I 
verschuldigde deel der premie van zijn loon mogen afhouden. ! 
Gevraagd werd. of her wel aangaat deze bevoegdheid aan ; 

die directeuren te geven ? 
In ieder geval behoort naar de meening van sommigen hei 

laatste lid niet thuis in dit hoofdstuk, maar in het fierste 
Hoofdstuk, bij de artikelen, die over werkgevers handelen. 

In zijn schriftelijk antwoord deelde de Minister mede. dat 
aan de opmerking omtrent het eerste lid was voldaan 
en voorts aan dat lid eene toevoeging was gegeven, die 
bedoelt om de mogelijkheid te openen, dat werklieden in dienst 
van spoorwegmaatschappijen enz. bulten de verplichte ver-
zekering zullen vallen. Het kan toch voorkomen — en komt | 
inderdaad voor — dat de bestaande regelingen èn op het punt 
van premie èn op dat van uitkeering buiten kijf voordeeliger 
voor de arbeiders zijn dan de regeling van of krachtens de 
wet zal zijn, terwijl voor Ie geldelijke soliditeit der regeling 
volkomen waarborg bestaat en in de voorwaarden van ziekte-
uitkeering en premiebetaling geen verandering kan worden 
gebracht dan met medewerking van de Regeering. Het zou 
tegen het belang der betrokkenen zijn, wanneer zij in zulk een 
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geval moesten vallen ondei' de algemeens wettelijke bepalingen, 
waarmede vermoedelijk opheffing van de thans beslaande, vooi 
hen gunstiger, regeling zou moeten gepaard gaan. Met bet oog 
daarop is aan het eerste lid van artikel 16 een beperking 
gegeven. Door de gestelde eiseben houdt de Kroon geheel bei 
heft in banden, zoodat voor misbruik of benadeeling dei-
arbeiders niet behoef! te worden gevreesd. 

Naar 's Ministers meening zou het niet juist, zijn, het 
tw Ie en bel derde lid naar het ontwerp-Kadenwet over te 
brengen. Artikel :i onder /' van dat ontwerp bepaalt feitelijk 
alleen, dat de werklieden, bij publiekrechtelijke lichamen in 
dienst, geen deel zullen hebben aan de organen der verzeke-
ring. Thans echter gaat het om de vraag, of die werklieden 
onder de verplichte ziekteverzekering zullen vallen, en die 
vraag behoort in de Ziektewet te worden beantwoord. 

De Minister meende verder, dat juist de directeur van den 
dlensttak — d.W.Z. hij die de leiding heeft van de loonbe-
taling — de aangewezen man is, om de verrekening in verband 
met de ziektepremle te bewerkstelligen. 

Voorts betoogde de Minister, dat naar den opzet van het ontwerp 
de bepaling van het derde lid eigenlijk in het ont worp-Raden wet, 
bij artikel 5, thuis zou behooren, en In artikel' 1 van bet ontwerp 
Ziektewet zou moeten worden toepasselijk verklaard. Daartegen 
is echter eenig technisch bezwaar, daar men moeilijk in de 
Radenwet bepalingen kan maken omtrent den werkgever van 
personen, die opzettelijk buiten die wet worden gesteld 
(artikel 3 onder f). In dit standigheden scheen he t ver-
kieslijk, de bepaling aan artikel 16 van het ontworp-Ziektcwet 
toe te voegen, wat ook het voordeel heeft, dat de bepalingen 
in die wet over de hierbedoolde werklieden bij elkaar zijn te 
vinden. 

Hij de gewijzigde redactie van het eerste lid, waarvan hier-
boven sprake is. werden van de verzekering uitgezonderd de 
arbeiders, die in dienst zijn van eene onderneming, waarbij 
de voorwaarden van uitkeering bij ziekte publiekrechtelijk zijn 
geregeld, indien door de Kroon is verklaard, dat uitzondering 
in het bebug der arbeiders is. Bij het mondeling overleg 
deelde de Minister mede, dat twijfel was gerezen aangaande 
de vraag, of door spoorwegmaatschappijen vastgestelde rege-
lingen van de uitkeeringen bij ziekte, welke door de overheid 
zijn goedgekeurd, maar niet vastgesteld, wel als publiek* 
rechtelijke regelingen zijn te beschouwen. Daarom had de 
Minister alsnog een nieuw lid Iftts ingevoegd, luidende 
als volgt: 

„Ten aanzien van personen, die in dienstbetrekking zijn bij 
ondernemers van een spoorwegdienst, als bedoe d bij de wet 
van 9 April 1875 [Staatsblad n". f>7) tot regeling van den 
dienst en het gebruik der spoorwegen, en voor wie een regeling 
betreffende uitkeering bij ziekte is vervat in een hunne dienst-
voorwaarden betreffend reglement, zullen in stede van de be-
palingen dezer wet gelden de bepalingen van dat reglement,indien 
door Ons is verklaard, dat dit in het belang der arbeiders i s . " 

Van de zijde der Commissie werd gevraagd of bij deze 
redactie wel gedacht was aan het personeel van loeaalspoor-
wegen en trams, welkt1 in exploitatie zijn bij eene spoorweg* 
maatschappy. Na overleg met zijn ambtgenoot voor Waterstaat 
werd de redactie door den Minister andermaal gewijzigd. Hij 
merkte op, dat, daar ook het personeel van locaalspoorwegen 
en t rams, in exploitatie bij eene spoorweg-maatschappij, onder 
het reglement valt, dat door of met medewerking van den 
Minister van Waterstaat wordt vastgesteld, dit personeel mede 
buiten de Ziektewet zal kunnen vallen. Daartegen scheen 
geen bezwaar te bestaan, omdat ook voor deze personen 
de voor andere spoorwegarbeiders geldende bepalingen van 
kracht zijn. die de ziekteverzekering regelen op eene wijze, 
die voor de betrokkenen gunstiger is. dan de regeling volgens 
de Ziektewet zou zijn. 

Art. \&(i. Dit artikel heeft ten doel om, overeenkomstig 
hetgeen blijkens g 4 van dit Verslag door den Minister werd 
toegezegd, gelegenheid te geven tot gelijkstelling van arbeiders, 
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die niet in iiicnsi zijn van MI16 onderneming, met arbeiders, 
die wei in dienst, van eene onderneming zijn. 

Hij de be6preking dezer nieuwe bepaling Werd deer enkele 
leden betoogd, dal de Baden van Arbeid krachten* dit artikel 
bevoegd zullen zijn ook de dienstboden in de verzekering op 
te nemen. De Minister merkte naar aanleiding biervan op, dat 
dit blijkens betgeen aan de wording van bel artikel voorafging, 
veel verder sou gaan dan in de bedoeling ligt en dal vernl6-
tiging van SOOdanlg besluit van den Baad dan nok naai1 zijne 
meening niet zou mogen uitblijven. Wil men de dienstboden 
onder de vertekering brengen, dan achtte de Minister daarvoor 
opneming van eene uitdrukkelijke bepaling In de wel noodig. 

AIIICIKICIIICIIICII. 

Hoor de heeren b e s c. s. is een amendement voorgesteld, 
strekkende <>m den Raad van Arbeid uitdrukkelijk de bevoegd-
beid te geven de dienstboden in de verzekering op te nemen 
(stuk n°. 20, III. Met de meening der voorstellers, dat de redactie 
van het artikel reeds zoodanige bevoegdheid geeft, kan de 
Commissie zich vereenigen en zij geeft daarom den Minister 
alsnog in overweging zijne bedoeling duidelijker uit te drukken. 
Met het amendement kan de Commissie niet medegaan, omdat 
zij hot niet wenschelijk acht, dat de dienstboden In bet district 
van den oenen Raad wèl en in dat van den anderen niet 
verzekerd zullen zijn. 

Door den heer VAN \ ' I IUKN is voorgesteld het tweede lid 
van het artikel te doen vervallen (stuk n". 18, II). De Com-
missie acht het niet gewenscht, dat groote ongelijkheid 
ontsta ter zake van den omvang der verzekering in de 
verschillende districten. Intusschen acht zij de voorgestelde 
wijziging onnoodig. indien de redactie zoo gewijzigd wordt. 
dat het tweede lid alleen in bijzondere gevallen toegepast kan 
worden. 

Art. 166. Deze bepaling geeft aan de Haden van Arbeid 
gelegenheid personen, die ingevolge artikel 1(5 in verband met 
artikel la buiten de ziekteverzekering vallen, te verplichten 
om zich te verzekeren. Het artikel is toegelicht in S 4 van 
dit Verslag. 

Art. 17. Benige leden opperden bij het mondeling overleg 
bezwaar tegen deze bepaling, die de verzekering doet vervallen 
van hen, die hier te lande bun woonplaats hebben, m a a r gedu- ! 
rende langer dan ééne maand buitenslands verblijven. Men 
wees er op, dat, indien zulk een arbeider, n a gedurende langer 
dan eene maand in het buitenland gewerkt te hebben, hier 
te lande ziek terugkeert, hij geene uitkeering zal ontvangen. 
In liet bijzonder weid gewezen op de gevolgen der bepaling 
voor arbeiders, die in dienst van eene hier te lande gevestigde 
onderneming naar het buitenland gezonden worden om daar 
voor die onderneming te werken. Het komt niet zelden voor, 
dat zulke uitzendingen geschieden voor den tijd van meer 
dan eene maand. Verscheidene leden achtten daarom vorlen-
ging van den voorgestelden termijn gewenscht. Ook werd er 
op gewezen, dat volgens de artikelen 11 en ~r2 van het j 
ontwerp*Veegens de arbeiders zei ven invloed konden uitoefenen 
op het gevolg, dat vertrek naar het buitenland op de ver-
zekering zou hebben. Naar de meening van eenige leden zou 
ook in het stelsel van het ontwerp hun dergelijke invloed 
kunnen worden gegund. 

De Minister stelde op den voorgrond, dat zijns inziens zonder 
deze bepaling de verzekering van zelf zou ophouden als de 
Verzekerde in het buitenland verblijft, omdat de wetten alleen 
verbindend zijn voor hen, die zich op liet grondgebied des Rijks 
bevinden, tenzij het tegendeel uit de wet blijkt. Art. 17bevat 
dus, naar de Minisier meende, eene gunstige bepaling voer de 
verzekerden. De verzekering te laten doorioopen voor alle 
arbeiders, die in het buitenland verblijven, ware niet mogelijk. 
Het is toch niet doenlijk na te gaan, of zij in eene dienst 
betrekking werkzaam blijven en voor inning der premie zou 
evenmin gezorgd kunnen worden. Met het oog op personen, 
die in dienst eener hier te lande gevestigde onderneming naar 
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het buitenland gezonden worden, wijzigde de Minister de 
woorden ,, een m a a n d " in ,, I wee maanden" . Voorts merkte 
hij op, dat arbeiders, die zich voor langen lijd naar bet 
buitenland begeven, in de gelegenheid zijn zich vrijwillig te 
verzekeren, in welk geval zij. ziek terugkeerende, ziekengeld 
zullen genieten. 

Art. lil. Dat iemand, die aan eene sleepende ziekte lijdt, 
vrijstelling van de verzekering zal vragen, achtte men onwaar-
schijnlijk, lu de Memorie san Toelichting wordt gezegd, dat, zullen 
de lijders aan chronische ziekten geen onevenredige belasting 
dor ziekenkas veroorzaken, hun eene premie moet worden opge-
legd, die in vele gevallen niet gemakkelijk zal zijn op te 
brengen. Maar na de in art. 47 gebrachte wijziging (zie 56, 
n". 2 der loopende Zitting» zal het niet meer mogelijk zijn aan 
deze lijders eene hoogere premie op te leggen. 

Benige leden waren overigens van oordeel, dat deze lijders 
inzonderheid behoefte hebben aan verzekering tegen ziekte. 
Werd van hen eene hoogere premie gevorderd, dan zou de 
verhooging huns inziens ten laste van den Staat gebracht 
moeten worden. Anderen zouden dit beschouwen als eene 
onrechtmatige bevoorrechting van deze personen. 

De Minister schrapte de bepaling onder l>. volgens welke 
lijders aan een sleepende ziekte van de verzekering kunnen 
worden vrijgesteld, omdat die regeling inderdaad haar reden 
van bestaan vond in de, thans vervallen, bepaling dat van 
chronisch-zieken een hoogere premie kon worden gevorderd. 
Dientengevolge zullen ook de lijders aan sleepende ziekten onder 
do verplichte verzekering vallen. Dit zou voor de ziekenkas een 
schadepost kunnen zijn. maar de Minister had getracht, dit 
door een aanvull ing van artikel 84 zooveel mogelijk te onder-
vangen. Het is waar, dat ook dan nog de regeling voor de 
thans bedoelde categorie het tegendeel van ongunst ig is, maar 
de Minister verklaarde veel meer bezwaar te hebben tegen 
de andere mogelijkheid: dat de lijders aan chronische ziekten 
geheel buiten de verzekering zouden worden gebracht. 

Voorts werd opgemerkt, dat de personen, onder c ( thans b) 
bedoeld, van de verzekering moeten worden vrijgesteld, al 
verzoeken zij dit niet. Het gaat niet aan, deze personen premie 
te doen betalen, en dan te bepalen, dat de Raad van Arbeid 
bevoegd is hun de uitkeering van ziekengeld te weigeren 
(art. 89). 

De Minister antwoordde, dat art. 80 slechts eene bevoegdheid 
aan den Raad geeft, waarvan naar billijkheid gebruik zal worden 
gemaakt. 

Verder werd gevraagd, of niet ook aan den werkgever de 
bevoegdheid ware te geven de bierbedoelde vrijstelling te 
vragen. De Minister antwoordde, dat zijns inziens het geldelijk 
belang van den verzekerde bij deze zaak te nauw betrokken 
is. dan dat een ander dan hijzelf het verzoek tot vrijstelling 
zou mogen doen. 

EindeUjk werd gevraagd, of niet bepaald behoort te worden, 
dat de vrijstelling vervalt, wanneer de reden, op grond waar-
van zij verleend werd. ophoudt te bestaan. De Minister achtte 
het niet noodig dit uitdrukkelijk te bepalen. De vrijstelling 
zal vanzelf vervallen, wanneer do reden, waarin zij haren 
grond heeft, niet meer aanwezig is en de Raden van Arbeid 
zullen hebben toe te zien, dat dan weder premie wordt betaald. 

Aftt. 20 en 89. Sommige leden noemden de in het eerste 
lid van artikel 2<> opgelegde verplichtingen en vooral de in 
artikel 89 voorkomende bepaling, dat uitkeering van ziekengeld 
geweigerd kan worden, indien de verzekerde de voorschriften van 
den bohandclenden geneeskundige niet opvolgt, eene ondragelijke 
aantast ing der persoonlijke vrijheid. Maakt het stelsel van 
verplichte verzekerimg zulke bepalingen noodig, dan achtten zij 
dat stelsel daarmede veroordeeld. 

Van andere zijde werd aangevoerd, dat het bezwaarlijk is 
den verzekerde te vergunnen niet het n lige te doen voor 
zijne genezing. Wellicht ware echter de weigering der uit-
kecring van ziekengeld te beperken tot het geval, dat t'e 
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verzekerde zonder deugdeujken grond de voorschriften van den 
geneeskundige niet wil opvolgen, zooala ook Is voorgesteld in 
art. 94 van bet wetsontwerp betreffende de ouderdoras- en 
Invaliditeitsverzekering. Ook ware te bepalen, «lat opneming 
in eene zJekenlnrichting niet kan bevolen worden dan nadat 
daaromtrent nut den zieke overleg is gepleegd. 

De Minister merkte op, dat aiet-nakomlng van de in artikel 20 
opgelegde verplichting niet door eene strafbepaling wordt getrof-
fen, maar uitsluitend het recht op uitkeering /."/' doen verloren 
gaan (artikel 89 onder/). De gedachtengang is deze, dat voor het 
geven vai n uitkeering wegens ziekte, redelijkerwijs moet 
vaststaan dat in liet gegeven geval ziekte aanwezig is; dat zoo-
danige zekerheid hij twijfel slechts dooi'eene medische verklaring 
zal kunnen worden verkregen, voor het afgeven van welke 
verklaring dikwijls een geneeskundig onderzoek van den ver-
zekerde onvermijdelijk zul zijn: en dat voor de controle in 
sommige gevallen een onderzoek van een door het orgaan dei-
ziekenkas aangewezen dokter moet kunnen worden geeischt. 
Dit een en ander achtte de Minister vooreen richtlgewerking 
van de ziekteverzekering noodzakelijk. Weigert een verzekerde 
om zijnerzijds hiniien de grenzen van liet redelijke mede te 
werken tot het vervullen van die onmisbare voorwaarden, dan 
kan hij niet eischen, dat hij niettemin de voordeden van de 
verzekering deelachtig zal worden. 

Waar het in artikel 20 — anders dan in artikel 94 Invaliditeits-
wet — niet zoozeer de genezing van den patiënt geldt als wel 
het constateeren van zijn gezondheidstoestand, achtte de Minister 
het denkbeeld niet aanbevelenswaardig om in dit artikel liet niet-
opvolgen van de behandelingsvoorschriften van den geneesheer 
op den voorgrond te stellen. Dat opneming in een ziekenhuis 
niet zal geschieden dan na overleg niet den patiënt, spreekt 
wel van zelf. Overigens geldt het ook hier weer alleen een 
maatregel in het belang van het onderzoek van den t'eitelijkcn 
toestand van den verzekerde. Is voor zoodanig onderzoek een 
(wel zéér tijdelijke) opneming in eenige Inrichting onmisbaar, 
dan moet zij desnoods kunnen worden voorgeschreven. liet 
hehoet't echter geen betoog dat zoodanige opneming niet dan 
bij volstrekte noodzakelijkheid zal geschieden, al ware het 
alleen maar om de dim immers veel hoogere kosten, die ingevolge 
het derde lid van artikel 20 ten laste van de ziekenkas komen. 

In verband met de hij de uitvoering der Ongevallenwet 
opgedane ervaring werd de vraag gesteld, of niet bepaald dient 
te worden, dat zij. die tegen verzekering gemoedsbezwaren 
hehhen, daarvan kunnen worden vrijgesteld. 

De Minister had laten nagaan, in hoeveel gevallen sinds 
het in werking treden van de Ongevallenwet, overwegende 
gemoedsbezwaren tegen de verzekering zijn gebleken. Het 
aantal dier gevallen bedraagt in de jaren 1903—1911 te zanien 
twee, één hij een werkgever en één hij een arbeider. Het 
laatste had betrekking op een tijdelijke uitkeering. Dit getal 
wijst er zeker niet op, dat eene uitzondering als de hedoelde 
in de Ziektewet noodig zoude zijn. 

Eindelijk werd met verwijzing naar art. 41 van het ontworp-
VEKOKNS gevraagd, of de Minister geene termen kon vinden 
de kosten van het hier hedoelde onderzoek ten laste van den 
Staat te brengen. De Minister meende, dat deze kosten ten 
laste van de kas hehooren gebracht te worden, omdat het hier 
geldt maatregelen van controle, welke noodig zijn in het belang 
der kas. 

In het laatste lid weid het woord „onkosten" veranderd in 
„kosten". 

Art. 21. in verband met het derde lid werd opgemerkt, dat 
er arbeiders zijn, die geen werkelijk verblijf in eene bepaalde j 
gemeente hebben, zoouia bijv. de schippersknechts en bet per• ! 
soneel van paardenspellen. 

De Minister antwoordde, dat door de toevoeging van een 
nieuw derde lid aan artikel 3 Hadenwet izie artikel l a , derde 
lid, Ziektewet) aan dit bezwaar is te gemoet gekomen. 

In verband met de Invoeging van art. 16a werd voorts aan 
het tweede lid van het artikel eene bepaling toegevoegd. 

Art. 22. liet artikel zegt niet, op welken grond de daarin 
bedoelde overdracht kan plaats hebben. Sommigen vreesden, 
dat, waai1 dit niet bepaald is, de Raden van Arbeid zullen 
trachten de slechte risico's aan andere Baden over te dragen 
en die andere Kaden bobben VOlgenS het tweede lid niet de 
bevoegdheid tegen de overdracht in verzet te komen en zouden 
aan die bevoegdheid ook niets hehhen, indien niet in het 
artikel wordt aangewezen, op welken grond de overdracht 
mag geschieden, want eerst hij aanwijzing van dien grond 
zou de beslissende autoriteit in staat zijn, de overdracht aan 
de wet te toetsen. In verhaud met deze opmerkingen werd 
op wfjzlglng van het artikel aangedrongen. 

De Minister meende, dat in het artikel wel degelijk hel 
criterium voor geoorloofde overdracht ligt, en wel in de slot-
woorden van het eerste lid. Intusscben had hij geen bezwaar 
de redactie te verduidelijken, in dien zin dat zij de bevoegd-
beid uitdrukkelijk uitspreekt tot overdracht „aan een anderen 
Raad van Arbeid, op grond dal de verzekerde binnen diens 
gebied zijn werkelijk verblijf beeft". In dat geval — en 
ook uitsluitend in dat geval — mag overdracht plaats hehhen. 
<»f een wettig gedane overdracht dan in beroep zal worden 
gehandhaafd, is eene doelmatigheidsvraag, die aan den Ver-
zekeringsraad ter beslissing is opgedragen. Die raad zal b.v. 
kunnen beslissen, dat de overdracht niet moet worden gehand* 
haafd. omdat daardoor op onbehoorlijke wijze slechte risico's 
op een ander zouden worden afgeschoven. In het tweede lid 
is de wijziging gebracht, dat ook de Raad van Arbeid, aan 
wien wordt overgedragen, in beroep kan komen. 

Voorts werd gevraagd, of, indien voor het gebied van den 
Raad, aan wien de verzekering is overgedragen, het ziekengeld 
op een hooger of lager bedrag is gesteld dan gold in het 
gebied van den Raad, die overdroeg, dit hoogere of lagere 
ziekengeld ook zal gelden voor den overgedragen verzekerde. 
De Minister antwoordde in bevestigenden zin. 

Art. 2H. Sommige leden wenschten bepaald te zien, dat 
van de aangifte van den werkgever afschrift moet worden 
gezonden aan den arbeider, op wien zij betrekking heeft. Het 
kan toch voorkomen, dat in die aangifte, ook ten opzichte 
van het bedrag van het loon. onjuistheden voorkomen en het 
is dan weiischelijk. dat de arbeider in de gelegenheid zij 
aanstonds daarop te wijzen, ten einde te voorkomen, dat zich 
moeilijkheden voordoen hij de uitbetaling van het ziekengeld. 
Voorts werd gevraagd, wat gebeuren moet, indien ook de 
arbeider krachtens het derde lid aangifte doet en er verschil 
bestaat tusschen den inhoud der aangiften van werkgever 
en arbeider. Hierop werd geantwoord, dat zoodanig verschil 
geen bezwaar kan opleveren, aangezien de Raad niet aan 
den inhoud der aangiften gebonden Is. 

De Minister verklaarde wel wat huiverig te zijn, om den 
werkgever te verplichten tot het geven van afschrift van zijne 
aangifte aan den arbeider. Vooral hij fabrieken niet talrijk en 
veelvuldig wisselend personeel ZOU dit veel last kunnen ver-
oorzaken. Hij geloofde ook. dat een hopaalde verplichting niet 
behoefde te worden opgelegd. Juist ter voorkoming van latere 
moeilijkbeden zal zoowel de werkgever als de Raad van Arbeid 
geneigd zijn. om den arbeider op diens verzoek gelegenheid 
te geven tot kennisneming van hetgeen omtrent hem is mede-
gedeeld. <>ok heelt de verzekerde het in de hand, door gebruik" 
making van het derde lid van artikel 28, eventueele onjuist-
heden in de opgave des patroons aanstonds in het licht te 
doen treden. Ten aanzien van de opmerking omtrent het geval 
van strijd tusschen de opgaven van den werkgever en die 
van den verzekerde, vereenigde de Minister zich met hetgeen 
daaromtrent werd geantwoord. 

Volgens het. eerste lid moot de werkgever aangiften doen 
omtrent de door den Raad van Arbeid vast te stellen punten, 
welker mededeeling in verband nut de inechrj/ving noodzakelijk ia. 
Naar deze redactie zal de strafrechter, indien de werkgever 
wegens onvolledige aangifte vervolgd wordt, verplicht zijn na 
te gaan, of de mededeeling van het eene of andere punt 
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inderdaad voorde inschiijving noodzakelijk is. Men gaf daarom 
in overweging de hierboven gecursiveerde woorden te schrappen. 
De Minister gaf aan dezen wenscli gevolg. 

Art. 25. Wat hier onder het woord „groepen" is te ver-
.staan, achtten sommige leden niet duidelijk. In de Memorie 
van Toelichting wordt gesproken van thuis werkende; arbeiders. 
Men vroeg of ook de arbeiders, werkzaam in een bepaald be-
drijf en de arbeiders, behoorende tot eene bepaalde werkliedon-
vereeniging, als een groep kunnen worden beschouwd. 

Volgens sommigen behoorde in den voorlaatsten regel van 
het tweede lid achter „aangifte" ingevoegd te worden „zij het 
niet voortdurend", omdat het gebeuren kan, dat de werkgever 
een paar weken verzuimt de halve premie af te houden en de 
arbeider dit niet bemerkt. Hem in zoodanig geval te straffen 
met onthouding van het halve ziekengeld achtte men onbillijk. 

De Minister antwoordde, dat „groep" is iedere veelheid van 
personen, aan wie een gemeenschappelijk criterium kan worden 
aangelegd. Welk criterium dat zal zijn, hangt geheel van den 
Raad van Arbeid en den Verzekeringsraad af. De huisarbeiders 
worden in de Toelichting slechts als voorbeeld genoemd. 

Ten aanzien van hetgeen is aangeteekend op het tweede lid, 
merkte de Minister het volgende op. In dit lid is het geval ondersteld 
van een verzekerde, die zich zelf voor de verzekering moet aan-
geven (doch dit niet doet) en wiens premie door zijn werkgever 
moet worden betaald. Die betaling is echter klaarblijkelijk achter* 
wege gebleven, daar anders de kas aanstonds het verzuim van 
aangifte zou hebben bemerkt en aan dien toestand van niet-
aangifte een eind zou hebben gemaakt. Men zou de zaak nu 
aldus kunnen regelen, dat in zoodanig geval geen ziekengeld 
werd gegeven. Volgens het ontwerp zal echter niet de 
arbeider de schadelijke gevolgen lijden van het feit, dat ook 
de werkgever zyn aandeel in de premie niet droeg. Van-
daar, dat het in het hierboven geschetste geval met de 
vermindering van het ziekengeld tot de helft genoegen 
neemt. Uit den vermelden gedachtengang van het tweede lid 
van artikel 25 volgt echter onmiddellijk, dat voor inhouding 
van de helft van het ziekengeld geen reden meer bestaat, 
wanneer blijkt dat de werkman zijn verschuldigd aandeel wel 
degelijk betaalde, zij het dat dit door de schuld van den patroon 
niet in de ziekenkas is terecht gekomen. Aan dit laatste geven 
de slotwoorden van het tweede lid uiting. 

Men wil nu echter die slotwoorden nog verruimen door te 
bepalen dat dan de volle ziekteuitkeering zal worden betaald, 
ook indien sleclits nu en dan de halve premie door den werk-
gever van het loon werd afgehouden. De Minister meende 
dat dit niet zou passen in den bovenvermelden opzet, en dat 
het bovendien op practische bezwaren zou stuiten. Men ver-
lieze toch niet uit het oog, dat verzuim van aangifte voor 
den patroon en voor den werkman voordeelig zou kunnen zijn, 
als niet een bepaling bestond als die van het tweede lid. Gaat 
men die bepaling nu verzwakken, dan schijnt niet uitgesloten, 
dat aangiften te kwader trouw zouden achterwege blijven, terwijl 
men zich voor de vermindering van ziekengeld zou kunnen 
dekken, door slechts één of een enkele maal de halve premie 
van het loon af te houden. De rem, die dit onderdeel aan 
fraude aanlegt, zou dan goeddeels komen te vervallen. 

Naar aanleiding van eene opmerking van de zijde der 
Commissie verving de Minister in het tweede lid het woord 
„aantoont" door „aannemelijk maakt". 

Art. 26. Sommigen betwijfelden, of de Kaden wel in staat 
zullen zijn te zorgen voor de inschrijving van alle verzekerden. 
Waai aan de inschrijving de verplichting tot betaling van 
premie is verbonden, zullen de arbeiders er belang bij hebben 
zich aan de inschrijving te onttrekken en het kan voorkomen, 
dat zij met het oog hierop onjuiste inlichtingen geven. Nu 
geeft art. 29 wel een recht van verhaal wegens niet-betaling 
van premie, maar in de practijk zal de uitoefening van dat 
recht ten opzichte van arbeiders veelal bezwaar opleveren. 

Anderen beschouwden deze bepaling als een onvermijdelijk 

gevolg van het in het ontwerp aangenomen stelsel, maar 
meenden, dat het geopperde bezwaar niet van genoeg bHeekenis 
is oin deswege dat stelsel te verwerpen. 

In zijn schriftelijk antwoord verklaarde de Minister er in 
het bijzonder den nadruk op te willen leggen, dal (remweg de 
mei ate gevallen van inschrijving zullen geschieden na en op 
grond van aangifte, en dat die aangifte als regel niet door 
den arbeider, maar door den werkgever moet geschieden. Tot 
de inschrijving zal dus niet zoozeer de arbeider, als wel de 
patroon, medewerken. En als regel zal ook door laatstgenoemde 
de premie moeten worden betaald, behoudens zijne bevoegdheid 
om de helft der premie op het loon te korten (art. 52). Van 
het gebruik maken van een recht van verhaal, op grond van 
artikel 29, op den werkman, zal dus slechts zeer zelden sprake; 
behoeven te zijn. 

Een der leden vond in deze gedachtenwisscling aanleiding 
b\j het mondeling overleg bezwaar te opperen tegen het stelsel 
van het ontwerp om recht op uitkeering te verzekeren aan de 
arbeiders, ook al is voor of door hen geene premie betaald. 
Hij achtte dit bedenkelijk, omdat ook hij betwijfelde of de Raden 
wel in staat zullen zijn te zorgen voor de inschrijving van 
alle arbeiders, die naar het ontwerp binnen de verzekering vallen 
en omdat het stelsel aan de arbeiders een sterken prikkel geeft 
om zich aan de inschrijving te onttrekken. Bij iedere verzeke-
ring geldt de regel, dat wie geen premie betaalt geen recht 
heeft op de voordeden der verzekering en gezorgd dient te 
worden, dat die regel ook ten deze toepassing vinde. Daarom gal 
dit lid in overweging te bepalen, dat alleen zij, die bij de zieken-
kassen zijn ingeschreven, aanspraak hebben op uitkeering van 
ziekengeld. 

De Minister achtte deze bedenkingen niet van genoeg gewicht 
om in het stelsel van het ontwerp verandering te brengen. Hij 
merkte op, dat indien in verband met het vragen van uitkeering 
blijkt, dat geene premie is betaald, het verschuldigde bedrag 
in den regel ingevolge art. 29 op den werkgever zal kunnen 
worden verhaald. Zie voorts het bepaalde in artikel 30. 

Art. 27. Sommige leden waren van meening, dat, om de bij 
art. 23 genoemde reden, ook van de inschrijving, de premie 
en de wijze waarop deze is berekend, aan den arbeider, wiens 
verzekering het geldt, mededeeling moet worden gedaan. Anderen 
achtten dit wegens den grooten omslag, aan die mededeelingen 
verbonden, bezwaarlijk. 

De Minister merkte op, dat volgens het derde lid de werk-
gever de in het eerste lid bedoelde bijzonderheden aan den 
verzekerde zal moeten mededeelen. Op niet-naleving dier verplich-
ting staat ingevolge artikel 120 zelfs straf. Daardoor schijnt 
genoegzaam gewaarborgd, dat de arbeider van hetgeen hem 
aangaat, op de hoogte komt. 

Art. 28. Door sommige leden werd in overweging ge-
geven de hier bedoelde geschillen, althans voor zoover de 
Raden van Arbeid belmoren tot het gebied van denzclfden 
Verzekeringsraad, door dezen raad te doen uitmaken. 

De Minister meende echter, dat juist omdat de beide geschil-
voerende Raden niet onder éénzelfden Verzekeringsraad behoeven 
te ressorteeren, het verkieslijk is de Kroon te doen beslissen. 

De redactie van het eerste lid werd eenigszins gewijzigd 
op grond dat eene inschrijving onjuist kan worden, en niet 
steeds onjuist behoeft te zijn gedaan. 

Het tweede lid achtte de Minister bij nader inzien over-
bodig. De Kroon zal bij haar beslissing van het geschil toch 
de doorhaling van een der beide inschrijvingen bevelen. Dubbel 
toegekend ziekengeld zal dan kunnen worden teruggevorderd. 

Amendement. 
Met het door de heeren DUYS C. S. op dit artikel voorgestelde 

amendement (stuk n". 20, II) kan de Commissie zich vereenigen. 

Art. 29. Tot dusver is steeds aangenomen, dat ieder veronder-
steld wordt de wet te kennen. Het derde lid van dit artikel en het 
tweede lid van het volgende artikel bevatten afwijkingen van 

Handelingen der Sta ten-Generaal. Bijlagen. 1911—1912. 
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dezen regel. Sommigen meenden, dat hel stellen rad antece* 
tenten in dezen geest gevaarlijk is. Anderen waren van 
oordeel, dat bel te hard ware hier den algemeenen rafel toe 
te passen. 

De Minister antwoordde, 'lat Inderdaad In het algemeen 
wordt aangenomen, en In het algemeen moet blijven aange-
nomen, «lat leder de wet kent. Maar juist om die fictie in de 
practyk te kunnen bandnaven en toepassen, schijnt het wen-
sciieiijk. dat men zich rekenschap geeft, ut niet in bepaalde 
gevallen billQkheldshalve eene verzachting wenschelijk is. De 
wetgever map worden geacht hoog genoeg te staan, om ieder 
geval naar zijn eigen waarde vrij te kunnen beooideelen. 

De omzetting van de woorden „verzuimde of onjuiste'* in het 
eerste lid diende blijkens mededeeling van den Minister om 
nog duidelijker te doen uitkomen dat de woorden „tenzij de 
aangifte door dezen is gedaan" uitsluitend zien op onjuiste 
aangifte. 

In het laatste lid werden door den Minister tussclien .nemen" 
en „dat" ingevoegd de woorden „dat hij de onjuistheid in de 
aangifte niet opzettelijk heeft hegaan of'. 

Door de heeren THEUB en TEENSTKA is een amendement voor-
gesteld om de rente voor achterstallige premie niet op 8'/2, 
maar op 5 pet. te stellen (stuk n". 25. II). Aangezien het ook 
der Commissie voorkomt, dat deze rente niet lager maar eer 
hooger moet zijn dan die, welke de in verzuim zijnde werkgever 
van het geld kan trekken, vereenigt zij zich met het amendement. 

Door den heer VAX VUUREN zijn op dit en het volgende 
artikel amendementen voorgesteld, die schriftelijk zijn toe-
gelicht (stuk n". 18, III en IVi. Zich met die toelichting vereenb 
gende, meent de Commissie de aanneming dezer amendementen 
te mogen aanbevelen. 

Art. 30. Sommige leden wenschten het vierde lid ook toe-
passelijk te verklaren in geval van verzuimde aangifte door den 
arbeider. Anderen meenden, dat dit in de practijk weinig zou 
baten en meestal te hard zou zijn. 

De Minister vereenigde zich met laatstbedoeld gevoelen. 

Art. 31. In de Nota der Commissie werd omtrent dit artikel 
het volgende opgemerkt. 

Vele leden wenschten, ook wegens het verband met de 
Ongevallenwet, het bedrag van het ziekengeld op 70 per-
cent van het gemiddelde der loonklasse gesteld te zien. 
Sommigen achtten dit te meer wenschelijk omdat, gelijk ook 
uit de in Duitschland opgedane ervaring valt af te leiden, van 
de bij art. 32 gegeven gelegenheid tot verhooging van het 
ziekengeld weinig gebruik zou worden gemaakt. 

Enkelen verlangdon het normale ziekengeld te bepalen op 
100 percent van het loon en dan aan de Raden van Arbeid, 
althans indien de arbeiders op de beslissingen een overwegenden 
invloed kunnen uitoefenen, de bevoegdheid te geven het zieken-
geld tot ten minste 70 percent terug te brengen. Het zieken- j 
geld op 50 percent van het loon te bepalen achtte men te 
bedenkelijker, omdat wegens de verdeeling in loonklassen, vele ; 
arbeiders zelfs niet de helft van hun werkelijke loon zouden ont- j 
vangen. Aangevoerd werd, dat het middel om simulatie te voor- ' 
komen niet gezocht moet worden in de regeling van het ziekengeld, ! 
maar in eene scherpe controle op de zieken. 

Anderen meenden, dat verhooging van het voorgestelde per- ; 
Óehtage leiden zou tot het rekken van ziekten en herinnerden 
aan hetgeen hieromtrent bij de behandeling der vraagpunten 
door den Minister is betoogd (Handelingen bladz. 2348/9). 
Ook waren er leden, die meenden, dat het ziekengeld niet op 
een percentage van het loon, maar op eene vaste som gesteld 
behoort te worden. In eene vergadering van de Commissie 
bleek men vrij algemeen gestemd te zijn voor bepaling van 
het normale ziekengeld op 70 percent. 

Tegen het voorstel om het ziekengeld eerst op den vijfden 
dag na dien, waarop de ongeschiktheid tot werken aanving, 
te doen ingaan, werd van verschillende zijden bezwaar geopperd. 
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Wel was men van oordeel, dat een wachttijd wenschelijk is, 
omdat het geven van ziekengeld voor ziekten van slechts enkele 
dagen veel geld zou kosten, ook wegens de hooge administratie-
kosten, die voor zulke uitkeeringen zouden moeten worden 
gemaakt, maar de voorgestelde termijn werd door vele leden 
te lang geacht. Vermeld werd, dat uit een onderzoek, ingesteld 
omtrent de regeling bij 160 bijzondere kassen, bleek, dat 
143 van die kassen de uitkeering van af den vierden dag 
na het ongeval doen loopen, en dat er ook kassen zijn, die 
de uitkeering beginnen te geven op den tweeden dag na 
den aanvang der ziekte. Dooreenigen werd in overweging gegeven 
voor ziekten, die korter duren dan 4 of 6 dagen, geen ziekengeld 
te geven, maar de uitkeering, als zij gegeven wordt, te betalen 
van af den dag volgende op dien van den aanvang der ziekte. 
Tegen dit laatste werd door anderen, ook op grond van 
opgedane ervaring, aangevoerd, dat dit aanleiding zou geven 
tot het rekken van ziekten op groote schaal. Ook waren er leden, 
die op grond van het gevaar van aggravatie elke verkorting van 
den voorgestelden wachttijd bedenkelijk achtten. 

Eenigen wenschten verlenging van den tijd, gedurende 
i welken volgens de artikelen 31 en 34 ziekengeld zal worden 

uitgekeerd. Zij verlangden den maximumduur van uitkeering 
wegens dezelfde ziekte voor het eerste jaar op 12, voor het 

: tweede jaar op 6, voor het derde jaar op 3 maanden gesteld 
i te zien of althans aan de Raden van Arbeid de bevoegdheid 

te geven den duur aldus te regelen. Naar aanleiding hiervan 
I werd opgemerkt, dat alle bestaande ziekenfondsen hoogstens 
I gedurende zes maanden in een jaar ziekengeld uitkeeren. 

De voorgestelde uitzondering van den Zondag vond bij 
sommige leden tegenkanting. Ook tegen de uitzondering van 

i volgens plaatselijk gebruik met den Zondag gelijkgestelde dagen 
i werd bezwaar gemaakt op grond van de redenen vermeld bij art. 3. 

Volgens het laatste lid van art. 31 wordt bij zwangerschap 
uitgekeerd van af den eersten dag der ongeschiktheid tot werken. 
Men vroeg, hoe geconstateerd kan worden, op welken dag die 
ongeschiktheid begint en of het niet beter is de uitkeering 
te doen beginnen drie maanden vóór den waarschijnlijken 
dag der bevalling. De voorgestelde regeling vond verdediging 

| op grond, dat in deze gevallen voor simulatie niet gevreesd 
behoeft te worden, omdat het ziekengeld lager is dan het loon. 
Dat die regeling zou voorkomen, dat kraamvrouwen te vroeg 
aan het werk gaan, gelijk in de Memorie van Toelichting 
wordt beweerd, kon men echter niet inzien. 

In zijn schriftelijk antwoord betoogde de Minister, dat de 
ervaring hier te lande en in Duitschland voor zijn voorstel scheen 
te pleiten. Een uitkeering van 50 pet. gedurende zes maanden is 
zeker meer dan het gemiddelde der bestaande kassen thans ver-
zekert, en in Duitschland, waar de arbeiders overwegenden 
invloed hebben op de bepaling van het percentage der uit-
keering, hebben zij zelden van de bevoegdheid tot verhooging 
gebruik gemaakt. 

Bovendien meende de Minister dat bij een verzekering als 
deze vooral ook gelet moet worden op den breeden kring, 
die eerst door de wet tot verzekering zal worden gebracht. 
Door de baten der verzekering te verhoogen wordt tevens de 
premie hooger en het verdient ernstige overweging, of het 
niet juist met het oog op deze groep aanbeveling verdient 
in de wet een uitkeering van 60 percent op den voorgrond 
te stellen, te meer daar de Raad van Arbeid altijd de bevoegd-
heid behoudt hooger te gaan. Men bedenke voorts, dat reeds 
nu in verband met de herziening der Ongevallenwet blijkt, 
dat het zaak is liever bescheiden te beginnen, omdat men het 
minimum gemakkelijker kan verhoogen dan. verlagen. 

De Minister meende, dat de zaak van den wachttijd voor 
velerlei beschouwing vatbaar is; dat hier alles afhangt van 
de goede werking der organisatie, in verband met den aard 
der bevolking, medewerking der geneesheeren en der werkgevers 
en andere omstandigheden. Op dien grond verdiende het zijns 
inziens aanbeveling het stelsel van het ontwerp, dat de zaak 
binnen eene bepaalde grens aan den Raad van Arbeid overlaat, 
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die in het licht der ervaring het bent zal kunnen beoordeelen, 
welke regeling voor zijn district pausend is. 

Bone verlenging van den duur der uitkccring kwam den 
Minister niet aanbevelenswaardig voor. De regeling van artikel 81 
juncto artikel 84 is mild in vergelijking van hetgeen OW het 
algemeen bij ziekenkassen is bepaald en hier komt bovendien, 
by het ophouden van het ziekengeld, de invaliditeitsverzekering, 
die, zjj het in vele gevallen tot een lager bedrag, bij ongo-
schiktheid tot werken de uitkeering voortzet. 

Voorts vermeldde de Minister dat het wegnemen der uitzonde-
ring voor den Zondag zoude neerkomen op een verhooging 
der uitkeering met ruim 16 pet. Het ontwerp laat den Raad 
van Arbeid vrij het te doen. De Minister zag echter geen reden 
het algemeen te maken. Bij de bepaling van het dagloon 
wordt bij herleiding van hot loon over een week tot „dagloon" 
de week op (5 dagen gesteld. Zij, die dus over den Zondag 
betaald worden, vinden in een hooger „dagloon" een boogeren 
grondslag voor het bedrag der uitkeering. 

Ten aanzien van de zwangerschap werd in de Nota dei-
Commissie gevraagd hoe geconstateerd zal worden, op welken 
dag de ongeschiktheid tot werken begint en of niet de voor-
keur is te geven aan een vasten termijn. Hoe men deze onge-
sclhktheid zal constateeren is een medische vraag, waarop de 
Minister uit den aard der zaak het antwoord moest schuldig 
blijven. De moeilijkheid te ontgaan, door een vasten termijn te 
stellen, had zijns inziens naar twee richtingen bezwaar. Eener-
zijds zal de vrouw, die over langeren tijd ongeschikt is, hier-
door in dien tijd de uitkeering missen. Anderzijds waarborgt 
die uitkeering niet, dat de vrouw niet werkt; wanneer zij niet 
wegens ongeschiktheid tot werken, maar gedurende een be-
paalden termijn uitkeering krijgt, zal de uitkeering haar in 
vele gevallen niet weerhouden te werken. 

Gelijk in § 2 van dit Verslag is medegedeeld, verklaarde de 
Minister zich bij het mondeling overleg bereid, in de wet op den 
voorgrond te stellen een ziekengeld van 70 percent, met be-
voegdheid van den Eaad van Arbeid om dit percentage lager 
te stellen. Bij de mondelinge behandeling van art. 31 werd 
door eenige leden nader aangedrongen op verhooging van 
het normale bedrag tot 100 pet. Men deed hierbij uitkomen, 
dat de verzekering aan de arbeiders geene geneeskundige 
behandeling verschaft, zoodat zij in geval van ziekte de kosten 
daarvan zullen hebben te betalen uit het ziekengeld of uit 
hunne spaarpenningen, als die er zijn. In den regel zal de 
uitkeering van ziekengeld niet enkel moeten dienen om te 
voorzien in het gemis van loon, maar ook In de meerdere 
uitgaven van huishoudclijken aard, welke voor den zieke noodig 
kunnen zijn, en in de betaling van de doktersrekening. Men 
herinnerde hierbij, dat ook gemeentebesturen aan hunne zieke 
werklieden vaak het volle loon blijven uitbetalen. Met het oog op 
een en ander achtte men eene uitkeering, gelijkstaande met 
het loon, noodig. Tegen simulatie en aggravatie kon, naar 
men meende, door scherp toezicht gewaakt worden. Bovendien 
moest niet uit het oog worden verloren, dat ook de aandrang 
om vóór een volkomen herstel den arbeid te hervatten voor 
den arbeider nadeelig en zelfs gevaarlijk kan zijn. In art. 32 
wordt aan de Kaden bevoegdheid gegeven bet ziekengeld op 
100 percent te stellen. Hierin ligt de erkentenis, dat een 
bedrag van 70 percent te laag is, maar men meende, dat van 
deze bevoegdheid in de praktijk geen of weinig gebruik zou 
worden gemaakt, (lelijk de Minister zelf opmerkte, is dit ook 
in Duitschland zelden geschied, ofschoon daar de arbeiden 
overwegenden invloed hebben op de bepaling van het zieken-
geld. Naar het ontwerp zullen zij in den Raad van Arbeid 
niet meer invloed hebben dan de werkgevers, terwijl de 
voorzitter van den Raad allicht uit voorzichtigheid tegen ver-
hooging van het ziekengeld gekant zal zijn. 

Andere leden der Commissie, bij wie de Minister zich aan-
sloot, konden zich met deze beschouwingen niet vereenigen. 
Dezerzijds werd er op gewezen, dat verhooging van ziekengeld 
moet leiden tot verhooging der premie. De invoering der ver-
zekering zal duizenden arbeiders verplichten een deel van hun 

loon af te staan lot betaling van de belft der premie en er 
zijn streken, vooral ten platten lande, waar die last niet 
gemakkelijk zou worden gedragen. Ook in de kringen der 
werkgevers sullen er velen zijn, wlen de betaling der premie 
niet licht zou vallen. Men moet niet vergeten, dat er werk-
gevers zijn — met name onder de pachters — wier oecono-
misebe positie niet veel betel' is dan die van vele arbeiders. 
Stelde men bet normale bedrag op 1<M> percent, dan zou de 
prikkel om zoo spoedig mogeUJk weder aan bet werk te gaan 
verdwijnen en aanleiding gegeven worden tot het rekken van 
ziekten. Bij de uitvoering der Ongevallenwet is gebleken, dat 
dit bij door een ongeval getroffenen veel voorkomt, hoewel 
de rente slechts 70 percent van het loon bedraagt. In Duitsch-
land is het normale bedrag van het ziekengeld op 60 percent 
van het loon gesteld en dat daar desniettemin van de bevoegd-
heid tot verhooging slechts zelden is gebruik gemaakt, bewijst 
wel, dat met een ziekengeld van 50 percent een niet zoo onbe-
vredigende toestand is verkregen. Men kwam tot de conclusie, 
dat het althans aanvankelijk niet wenschelijk is het normale 
ziekengeld hooger te stellen dan op 70 percent van het loon. 
Is de verzekering eenige jaren in werking, dan kan nader 
overwogen worden, of verhooging van dat bedrag oorbaar is. 

Voorts kwam de regeling van den wachttijd nader ter sprake. 
Enkele leden wezen er op, dat de Raden van Arbeid volgens 
art. 32 bevoegd zullen zijn de uitkeering met den eersten dag 
der ongeschiktheid tot werken te doen ingaan. Had de Minister 
bezwaar dat voor alle gevallen te bepalen, dan kon althans 
de wachttijd verkort worden. Ook werd opnieuw gevraagd, of 
niet. evenals in de Ongevallenwet is geschied, bepaald kon 
worden, dat, indien de ongeschiktheid tot werken langer dan 
bij voorbeeld 3 dagen duurt, het ziekengeld van af den eersten 
dag wordt uitgekeerd. 

De Minister antwoordde, in aansluitingaan hetgeen hij reeds 
schriftelijk had te kennen gegeven, dat het van plaatselijke 
omstandigheden afhangt, of het wenschelijk is de uitkeering 
met den eersten dag der ongeschiktheid tot werken te doen 
aanvangen. In plattelandsdistricten, waar men met de per-
soonlijke omstandigheden der arbeiders allicht beter bekend is 
dan in de steden, kan een wachttijd onnoodig blijken te zijn 
en dan zal de Raad van Arbeid art. 32 kunnen toepassen. 
Te bepalen, dat het ziekengeld van af den eersten dag wordt 
uitgekeerd, indien de ongeschiktheid van werken langer dan 
drie dagen duurt, zou naar 's Ministers meening eene te groote 
verleiding doen ontstaan tot het rekken van ziekten tot den 
derden dag. De Minister had echter geen bezwaar den wachttijd 
op drie dagen te stellen, met bevoegdheid van den Raad van 
Arbeid om eene andere regeling te maken, en wijzigde het 
artikel in dezen zin. 

Bij deze bespreking werd ook gewezen op de wenschelijk-
heid van wettelijke regeling der verzekering van begrafenisgeld. 
Men herinnerde, dat die verzekering in het ontwerp-KüTPSB 
was opgenomen. Aan wettelijke regeling bestaat groote behoefte. 
Vele werklieden zijn voor begrafenisgeld verzekerd en doen 
hun uiterste best om de daarvoor verschuldigde premie te 
betalen, maar de premie, welke gevorderd pleegt te worden, 
is veid te hoog. De Minister antwoordde, dat het ontwerp-
KCVPKH bedoelde ook de gezinnen der arbeiders tegen ziekte 
te verzekeren, maar dat in zijn voorstel, dat enkel de arbeiders 
zelven betreft, eene regeling van het begrafenisgeld niet zou 
passen. Naar aanleiding van dit antwoord werd nader gevraagd, 
of de Minister zich niet bereid wilde verklaren een voorstel 
tot verzekering van begrafenisgeld voor het geheele volk in 
te dienen. De Minister was van oordeel, dat zoodanig voorstel 
niet van hem. maar van zijn ambtgenoot van Binnenlandsche 
Zaken zou behooren uit te gaan. 

Amendementen. 
Door de heeren Duvs CS. is een amendement voorgesteld op 

het eerste lid van dit artikel, strekkende om het ziekengeld 
gelijk te stellen met het gemiddelde der loonklasse (stuk n°. 20, IV). 
De Commissie herinnert, dat de Minister aanvankelijk voor-
stelde het normale ziekengeld op 50 pet. van het loon te stellen, 
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doch later het in verband mat da In de Commiaale gevoerde 
gedachtenwlssellng (de bladi. 21 van dit Verslag) tot 70 pet. 
verhoogde. Verder te gaan acht de Oommlsale niet gewenscht 
wegene het gevaar voor simulatie en aggravatie en wegens de 
verhooging der premie, welke van de verhooging der Uitkeeringen 
het gevolg zou zijn. 

Door de hoeren AALHKKSE en PjUMROOM is voorgesteld uit 
het tweede lid te doen vervallen de vermelding van de volgens 
IK! plaatselijk gebruik met den Zondag gelijkgestelde dagen 
(stuk n°. 22, 1). Een amendement van gelijke strekking was 
voorgesteld door de heeren DUYS e. s., dat echter met het oog 
op evengenoemd amendement werd ingetrokken. De Commissie 
kan zich met dit amendement vereenigen, maar meent, dat 
bij aanneming het vierde lid van art. 55 moet vervallen. 

Door de heeren DUYS C.S. is voorgesteld de uitkeering te 
doen ingaan van af den eersten dag der ongeschiktheid, indien 
deze ongeschiktheid ten minste twee dagen heeft geduurd 
(stuk n°. 20, V). De Commissie kan zich met dit amendement 
niet vereenigen. 

Door de heeren DUYS C.S. is voorgesteld in het tweede lid 
het woord „zes" door „twaalf" te vervangen (stuk n". 20. VI). 
De Commissie kan zich, ook met het oog op hetgeen bij de 
bestaande fondsen gebruikelijk is, met dit amendement niet 
vereenigen. 

Door de heeren DUYS C.S. is voorgesteld de uitkeering bij zwanger-
schap tot het gemiddelde der loonklasse te verhoogen (stuk 
nn. 20, VII). De Commissie ziet geen voldoende reden om in deze 
gevallen de uitkeering hooger te stellen dan op het normale bedrag. 

Door de heeren DUYS c.s. is een amendement voorgesteld 
betreffende den duur van de uitkeering bij zwangerschap 
(stuk n°. 20, VIII). Volgens art. 1 zijn zwangerschap en be-
valllng als ziekten te beschouwen en kan dus in beide gevallen 
gedurende zes maanden ziekengeld worden uitgekeerd. De be-
doeling der voorstellers is te bevorderen, dat vóór en na de 
bevalling de noodige rust wordt genomen. De Commissie heeft 
tegen de strekking van het amendement geen bezwaar. 

Door de heeren DüTB c.s. is de toevoeging van een nieuw lid 
voorgesteld, dat eene consequentie bevat van hun amendement 
op art. 3 onder b van het ontwerp-Radenwet (stuk n°. 20, IX). 
Wordt dit laatste amendement aangenomen, dan zal naar de 
meening der Commissie aanneming van het amendement op 
dit artikel gewenscht zijn. 

Art. 32. Tegen de hier aan de Raden van Arbeid toegekende 
vrijheid tot toekenning van hooger ziekengeld dan in art. 31 
is bepaald, werden verschillende bedenkingen ingebracht. In 
de eerste plaats werd opgemerkt, dat wijziging der wettelijke 
regeling volgens de Memorie van Toelichting niet ten aanzien 
van bepaalde verzekerden, doch algemeen moet geschieden. 
Men achtte dit juist, aangezien toepassing ten aanzien van 
bepaalde verzekerden tot willekeur en gunstbetoon aanleiding 
zou geven, maar merkte op, dat het artikel zoodanige toe-
passing niet verbiedt. 

In de tweede plaats werd aangevoerd, dat het artikel den 
indruk maakt, dat de wetgever de wettelijke regeling der uit-
keering onvoldoende acht en daarom gelegenheid geeft tot 
verhooging. Men vreesde, dat op de Raden van de zijde dei-
arbeiders pressie zou worden uitgeoefend tot toepassing van 
dit artikel en dat zij aan die pressie geen weerstand zouden 
kunnen bieden. Indien de eene Raad begint met verhoogingen, 
zullen de Raden van naburige gebieden dat voorbeeld allicht 
volgen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal het ziekengeld 
in de verschillende gebieden ongelijk zijn. hetgeen toch ook 
niet wenschelijk is te achten. 

In de derde plaats werd betoogd, dat de verhooging van het 
ziekengeld het gevaar voor simulatie en aggravatie op beden-
kelijke wijze zou vermeerderen. 

Voorts werd aangevoerd, dat het moeilijk zal worden het 
bedrag der premie vast te stellen, wanneer de berekeningen, 
berustende op de normale uitkeeringen, worden in de war 
gebracht door allerlei wijzigingen van de voorwaarden; dat 
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elke verhooging van premie voor kleine' werkgevers zeer be-
zwaarlijk kan zijn en dat ongelijkheid van premies in de 
verschillende deelen des lands de concurrentie voor sommige 
werkgevers zou verzwaren. Men herinnerde er hierbij aan, dat, 
indien de ziekenkas buiten staat geraakt de uitkeeringen te 
betalen, de Staat liet tekort zal hebben \>\\ te passen. 

Eindelijk uitten sommigen de vrees, dat de onzekerheid 
omtrent het bedrag der uitkeeringen van de openbare kassen 
voor de erkende bijzondere kassen bezwaar zou opleveren. 

Hiertegenover werd door anderen opgemerkt, dat b\j deugde-
lijke samenstelling van de kasbesturen voor onverstandige 
toepassing van het artikel niet behoeft gevreesd te worden, 
vooral waar de werkgevers en de arbeiders de verhooging van 
premie, welke uit die toepassing voortvloeit, voor hunne reke-
ning krijgen. Verhooging van het normale bedrag van het 
ziekengeld kan echter voor sommige categorieën van arbei-
ders gewenscht blijken ten einde te voorkomen, dat z{j 
te vroeg weder aan het werk gaan. Ook kan verhooging 
in eene bepaalde streek gewenscht zijn wegens de toenemende 
duurte der levensbehoeften, wanneer deze niet gepaard gaat 
met eene verhooging der loonen. Zoolang het ziekengeld lager 
is dan het loon, behoeft, naar men meende, voor simulatie 
en aggravatie niet zoo zeer gevreesd te worden, waartegen 
werd opgemerkt, dat dit niet opgaat, ingeval de verzekerde 
geen uitzicht heeft op het bekomen van werk en dus van loon. 

De gelegenheid te laten tot gelijkstelling van het zieken-
geld met het loon, zooals het artikel doet, achtten vele 
leden verkeerd. "Wordt het normale ziekengeld op 70 per-
cent gebracht, dan zou verhooging tot 90 percent naar de 
meening van verscheidenen toegelaten kunnen worden. 

In z\jn schriftelijk antwoord werd hierop door den Minister 
het volgende geantwoord. 

In de eerste plaats verklaarde de Minister zich niet te 
kunnen vereenigen met de meening, dat het artikel niet ver-
biedt de gunstiger bepaling te maken voor bepaalde personen. 
Hij meende, dat zoodanige bepaling altijd algemeen moet 
werken, maar dat dit ook staat in het artikel, zoodat men 
dus ook niet het normale bedrag voor slechts enkele groepen 
verzekerden kan doen overschrijden. 

Dat uit artikel 32 zoude blijken, dat de wetgever de regeling 
van artikel 31 onvoldoende acht, is in zooverre juist, dat 
erkend wordt, dat de regeling voor een aantal districten onvol-
doende kan blijken. Anders ware artikel 32 niet voorgesteld. 
Achtte daarentegen de wetgever de regeling van artikel 31 
voor alle districten onvoldoende, dan zoude het minimum van 
artikel 31 hooger zijn gesteld. De Raad van Arbeid moet 
bedrag en duur der uitkeering bepalen, maar het wetsvoorstel, 
uitgaande van de meening, dat indien de Raad van Arbeid 
beneden het minimum van artikel 31 zoude gaan, de regeling 
onvoldoende zou zijn. schrijft dat minimum in de wet neer. 
Dat hiervan ongelijke regeling het gevolg kan, en waarschijnlijk 
zal zijn, is naar de meening des Ministers geen bezwaar. Dat 
de verhooging in het eene district allicht gevolgd zal worden 
door verhooging in het andere, zoude zeer waarschijnlijk z|jn, 
indien dan niet ook de premie moest worden verhoogd. 
Gebeurt het desniettegenstaande toch, op grond van gunstige 
ervaringen met de hoogere uitkeering opgedaan, zoo zou dit 
een gelukkig verschijnsel zijn. Het bezwaar, dat verhooging 
van het ziekengeld simulatie en aggravatie zal doen toenemen, 
is zeker niet zonder ernstige beteekenis, maar de waardeering 
daarvan wordt hier gegeven aan een College, dat gekozen is 
door de betrokkenen en, bij verkeerde regeling, van die betrok -
kenen een hoogere premie zal moeten vragen. 

Dat het moeilijk zou worden de premie vast te stellen, 
wanneer de berekeningen in de war werden gebracht door 
allerlei wijzigingen van de voorwaarden, is juist, maar de 
Minister meende, dat van het in de war brengen der bereke-
ningen geen sprake kan zijn. De voorwaarden, die gewijzigd 
worden, hebben, afgezien van den psychischen invloed, die aan 
berekening ontsnapt, niet dan een zeer eenvoudige werking op 
de lasten. Dat elke verhooging van premie voor kleine werkgevers 
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Beer bezwarend kan zijn. is juist, en de Baad van Arbeid /.al 
daarom bij deifcettjke verhoogingen omzichtig te werk gaan. 

Dal ongeiyichoiu in premies in verschillende deelen den landa 
de concurrent ir tusschen de werkgevers sou verzwaren, i.s 
niet aannemelijk. .luist in de regeling van liet ontwerp is het 
vermoeden sterk, dat de premiebepaling Zlcb zal aanpassen 
aan den localen toestand. Waar in dit verband wordt herinnerd, 
dat indien de ziekenkas buiten staat geraak! de uitkeeringen 
te betalen, de staat het tekort /al hebben bij te passen, schenen 
do bepalingen omtrent de vaststelling der premie en de vorming 
eener reserve OVer het hoofd Ie zijn gezien farlt. 5(1 en 02). 

Dat de onzekerheid omtrent liet bedrag der uitkeeringen 
van de openbare kassen voor «Ie ei-kende bijzondere kassen 
bezwaar /on kunnen opleveren, vond de Minister niet duidelijk. 

gaal Immers uit den aard der 
premie en de/e komt ook aan 

Mei verhooging der uitkeering 
/aak gepaard verbooging der 
de bijzondere kassen ten goede. 

De opmerking, dat het laten van de gelegenheid voor den 
Raad van Arbeid om de uitkeering te bepalen op 100 pet. 
van hot dagloon, vorkoord i.s, kwam den Minister niet .juist 
voor, omdat liet hier niets anders geldt dan het laten dor 
gelegenheid. \ 'u het dit i.s en niets moor, schijnt er op dit 
punt geen reden to bestaan tot het trekken van nauwere 
grenzen dan op het punt van den wachttijd. Wèl moet echter 
worden vermeden, dat ton gevolge van de bepalingen der wet. 
de Raad van Arbeid een ziekengeld zou kunnen bepalen, hooger 
dan het loon. Dit zou thans, in verband mot artikel 4 ontwerp* 
Raden wet (juncto artikel 1 (oud) ontworp-Ziokteweti kunnen ge-
schieden, als de Raad bijv. èn de uitkeering op 100 pet. var. 
het gemiddelde der loonklasse stelde èn haar modo over den 
Zondag gaf. Om dit te voorkomen, voegde do Ministor een 
nieuw tweede lid aan artikel 82 toe. 

Bij het mondeling overleg werd door sommigen nader ge-
wezen op de reeds bij het vorige artikel vermelde bezwaren 
tegen het geven van uitkeeringen, gelijkstaande mot het loon. 
Men achtte het bedenkelijk aan de Raden van Arbeid do 
bevoegdheid te geven hot ziekengeld zoo hoog op to voeren. 
De Minister bracht naar aanleiding van dezen aandrang het 
max imum terug op 90 percent van hot loon. Andore leden 
verklaarden, dat zij deze wijziging om de bh* ar t . 81 aangevoerde 
reden ten zeerste betreurden. 

Voorts word de redactie van het eerste lid gewijzigd in 
verband met do in artikel 81 aangebrachte wijzigingen en aan 
de Radon van Arbeid de bevoegdheid gegeven dat bedrag tot 
50 percent te verlagen en om de uitkeering te doen ingaan 
van don eersten, tweeden, vierden of vijfdon dag der onge-
schiktheid tot werken af. 

Amendementen. 
Door de heeren TKEUB on TEENSTRA on door den heer 

PATIJN zijn amendementen voorgesteld strekkende om verlaging 
van het ziekengeld tot 50 percent niet mogelijk te maken 
(stuk n°. 25, III en s tuk n°. 19, IV). Door do heeren D i v s c. s. 
is een amendement voorgesteld dat dezelfde wijziging beoogt, 
maar bovendien verhooging van de uitkeering tot het gemid-
delde dor loonklasse mogelijk wil maken (stuk n". 20. X). 
Voorts is door dezelfde leden voorgesteld uit het bepaalde 
onder a de woorden „vierden of vijfden" te doen vervallen 
(stuk n". 20, XI). Art. 82 geeft aan do Raden bevoegdheid de 
uitkoeringen ruimer of minder ru im te stellen dan art. 81 voor-
schrijft. Naar het inzien der Commissie is het wensi holijk den 
Raden die vrijheid te laten en zij kan zich daarom met de 
voorgestelde wijzigingen, die bedoelen aan die lichamen de 
bevoegdheid tot het minder ruim stellen dor uitkeering te 
ontzeggen, niet veroenigon. Met het denkbeeld om verhooging 
van het ziekengeld tot het gemiddelde der loonklasse toe te 
laten kan zij niet medegaan. 

Door de heeren DUYS C. s. is een amendement voorgesteld, 
strekkende om te bepalen, dat de in dit artikel bedoelde 
wijzigingen in de uitkeeringen voor alle bij de ziekenkas 
verzekerden gelijk moeten zijn (stuk n°. 20, XII). De Com-
missio meent, dat hetgeen hier verlangd wordt, reeds volgt uit 

do redactie van het wetsontwerp. Zij acht dit amendement 
dus onnoodlg. 

Art. 88. Sommigen konden zich met dit artikel niei \ei 
eenigen. Het ging huns inziens niet aan, de uitkoeringen te 
verminderen wegens gedeeltelijke ongeschiktheid. Werkgever» 
geven in zulke gevallen ook niet halt' loon. Dat gedeeltelijke 
uitkeering hervatting van het werk zou bevorderen, gelijk in 
de toelichting WOrdt beweerd, achtte men slechts in enkele 
gevallen juist. Anderen konden zich nul bet artikel, dat 
enkel eelie bevoegdheid geeft, Voreenigen. Voor de genezing 
van sommige ziekten kan de uit vermindering van uitkeering 
voortvloeiende drang let hervatting van Int werk zeer wen-
si Indijk zijn. 

De Ministor merkte op, dat tegen de bepaling van dit artikel 
is aangevoerd, vooreerst dat werkgevers in gevallen van ge-
deeltelijke ongeschiktheid ook niet half loon geven, en ton 
tweede dat slechts in enkele gevallen ju is t is, dat gedeeltelijke 
uitkeering hervatting van hot werk bevordert, liet eerste 
bezwaar scheen niet zeer zwaai' ie mogen wegen, aangezien 
inkorting der uitkeering alleen plaats zal mogen hebben, 
wanneer de verzekerde in de gelegenheid is arbeid to ver-
richten. Wat het tweede betreft, zal Int artikel zeker een in 
verhouding klein aantal gevallen betreffen, maar do Minister 
achtte het wonschelijk, dat in die gevallen de mogelijkheid 
bestaat eene regeling, als het artikel bedoelt, vast te stellen 
in hot belang van den verzekerde on daardoor ook van de 
ziekenkas. Het geldt hier intusschen slechts een bevoegdheid 
van den Raad van Arbeid. Een Kaad van Arbeid, die geen 
kans ziet do bepaling goed toe te passen, zal van de bevoogd-
hoid wol geen gebruik maken. 

IJkend moest worden, dat het artikel een afwijking is van 
het stelsel, dat vol ziekengeld wordt gegeven, als de ver-
zekerde voor zijn werk wegens ziekte ongeschikt is. Do 
Ministor meende echter, dat die afwijking in sommige gevallen 
wonschelijk kan zijn. 

Bij de mondelinge behandeling van het artikel werd bezwaar 
gemaakt tegen vermindering van het ziekengeld, indien de 
verzekerde in de gelegenheid is niet om „zijn arbeid", maar 
om .anderen voor hem passenden arbeid" te verrichten. 
Men vreesde, dat dit tot willekeur aanleiding zou geven. 
Welke arbeid geacht kan worden den arbeider te passen en 
welken arbeid hij in staat is te verrichten, zal niet gemakkelijk 
zijn uit te maken. 

De Minister merkte op. dat hier enkel sprake is van eene 
bevoegdheid van den Raad van Arbeid on dat het voor de 
genezing van <\<'n arbeider gewenscht kan zijn, dat hij. al is 
hij niet in staat zijn gewone werk to doen. anderen arbeid 
verricht. Aangezien echter, ook blijkens de gevoerde discussie, 
de uitdrukking „anderen voor hem passenden arbeid" tot uit-
oenloopendo uitloggingen aanleiding kan geven, worden die 
woorden door den Minister geschrapt. 

Art. 84. Naar soniiuiger meening behoort dit artikel te 
volgen op art. 8 1 . 

De Minister erkende, dat er iets voor te zoggen is om 
dit artikel to doen volgen op artikel 3 1 . In dat geval zouden 
de bepalingen omtrent den duur dor uitkeering bijeen staan. 
Voor do volgorde van liet ontwerp pleit zijns inziens daaron-
tegen. dat eerst in artikel 81 bepalingen gemaakt worden 
omtrent bedrag, wachttijd en duur en dat in artikel 32 en 
33 nadere bepalingen gemaakt worden omtrent bedrag en 
wachttijd, in artikel 34 omtrent den duur. 

Qevraagd werd of hot in sommige gevallen niet moeilijk 
zal zijn te beslissen, of eene herhaalde ongeschiktheid uit 
dezelfde ziekte-oorzaak voortvloeit, bij voorbeeld indien pleuris 
eerst gevolgd wordt door longontsteking, daarna door tuber-
culose. Men vroeg, door wien dergelijke beslissingen genomen 
zullen worden. 

Do Ministor antwoordde, dat de beslissing, die dit artikel 
vordert, zeker in sommige gevallen niet zoo gemakkelijk zal 
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zijn. Do beslissing zal genomen morden door bel bestuur van 
den Raad van Arbeid en In beroep door den rechter, die belden, 
wanneer daarvoor aanleiding is, de voorlichting van deskun-
digen zullen inroepen. 

Gelijk bij artikel 1!) reeds is medegedeeld, is liet artikel ge-
wijzigd in dien zin, dat ook voor het derde en volgend*! jaren 
(niet: kalenderjaren), waarin opgrond vaneenesleependeziekte 
ultkeerlng wordt toegekend, eeneapeclale regeling wordt gemaakt. 

De redactie luidde diensvolgens: 
„Den verzekerde, die in eenlg jaar over 180 dagen ziekengeld 

heeft genoten, wordt in een volgend jaar — indien en voor-
zoover de herhaalde ongeschiktheid tot werken uit eenzelfde 
ziekteoorzaak voortkomt — over niet meer dan 90 dagen 
ziekengeld uitgekeerd. Wenl hem echter in eenig zoodanig jaar 
over minder dan 90 dagen ziekengeld uitgekeerd t e r z a k e van 
ongeschiktheid tot werken uit dezelfde ziekte-oorzaak, dan wordt 
in het onmiddellijk volgend jaar het getal van 90 met dit 
verschil vermeerderd." 

Bij het mondeling overleg werd den Minister nadere toe-
lichting gevraagd over den tijd, gedurende welken ziekengeld 
kan worden genoten. Uit art. 3] schijnt te volgen, dat, indien 
een verzekerde door ziekte ongeschikt wordt tot werken, hem 
ziekengeld wordt toegekend voor den tijd van ten hoogste zes 
maanden en dat het ziekengeld ophoudt, wanneer de ongeschikt-
heid na zes maanden nog bestaat. Herstelt de zieke binnen 
of na den termijn van zes maanden en wordt hij daarna 
opnieuw ziek, dan zou volgens art. 31 de nieuwe uitkeering, 
waarop hij aanspraak heeft, weder voor ten hoogste zes maanden 
worden toegekend. Intusschen scheen het twijfelachtig, of dit 
laatste overeenkomt met de bepaling van art. 34. Dat artikel 
schijnt toch uit te gaan van de onderstelling, dat in eenig jaar 
niet langer dan gedurende 180 dagen ziekengeld kan genoten 
worden. Men merkte echter op. dat deze beperking uit art. 31 
niet is af te leiden en begreep niet, wanneer het hierbedoelde 
jaar bij de toepassing der wet geacht zal moeten worden aan 
te vangen. Is hier een tijdvak van 12 maanden bedoeld, be-
ginnende met den dag, waarop een verzekerde voor de eerste 
maal ziekengeld on tvang t? Zoo neen, wat is dan de bedoeling? 
Heeft verder de termijn van 180 dagen betrekking op eene 
enkele toekenning van ziekengeld? Of is de bedoeling, dat ook 
samengeteld moet worden de tijd. gedurende welken binnen 
den tijd van 12 maanden wegens verschillende ziekten ver-
schillende uitkeeringen worden genoten ? Ook dan rijst de 
vraag wanneer die 12 maanden geacht moeten worden te 
beginnen. Verder werd opgemerkt, dat volgens art. 34 in 
„een volgend jaar" alleen ziekengeld kan worden toegekend, 
indien en voor zoover de herhaalde ongeschiktheid uit eenzelfde 
oorzaak voorkomt. Men vroeg of dus uitkeering van ziekengeld 
in dat „volgende jaar" alleen mogelijk zal zijn, indien de on-
geschiktheid van het voorgaande jaar ophield te bestaan, maar 
zich in het volgende opnieuw voordeed, maar niet indien de 
ongeschiktheid tot in het volgende jaar bleef voortbestaan. 
Ook vroeg men, welke beteekenis hier is toe te kennen aan 
de woorden „en voor zoo ver". Eindelijk zou men gaarne toege- i 
licht zien, waarom in het tweede lid niet van „herhaalde onge-
schiktheid". maar enkel van „ongeschiktheid" werd gesproken. 

De overweging dezer vragen gaf den Minister aanleiding na 
afloop van het mondeling overleg het artikel te wijzigen, gelijk 
het thans in het gewijzigd wetsontwerp is opgenomen. 

Hij gaf daarbij de volgende toelichting. Inderdaad is de be-
doeling van art. 31 , dat het ziekengeld ophoudt, wanneer de 
ongeschiktheid tot werken na zes maanden nog bestaat en 
dat, herstelt de zieke binnen of na zes maanden, hij, opnieuw 
ziek wordende, weder eene uitkeering voor ten hoogste zes 
maanden /.al verkrijgen. De bedoeling van art. 34 is niet, dat 
niet in eenig jaar over meer dan 180 dagen ziekengeld kan 
worden genoten. In het eerste jaar dat de, later chronisch 
blijkende, ziekte optreedt, zal de zaak uitsluitend worden be-
heerscht door art. 31 (behoudens het geval van toepassing 
van art. 32 eerste lid onder b). 

Indien een verzekerde wegens ongeschiktheid tot werken, 

veroorzaakt bijv. door tuberculose, van I Maart tot 30 Juni 
1918 onafgebroken en daarna tuaachen Augustus en December 
1918 over zoovele dagen ziekengeld ontving, dat hij te /.amen 
over 180 dagen ziekengeld heeft genoten, kan hij volgens art. 34 
tUSSChen 1 Maart 1914 en 1 Maait 1915, wegens herhaalde 
ongeschiktheid tot werken door tuberculose, over niet meer 
dan 90 dagen ziekengeld ontvangen. Wegens herhaalde ongo-
•Chlktheid: was hij onafgebroken ongeschikt tot werken door 
tuberculose gebleven, dan zou hem over het tijdvak tusschen 
1 Maart 1914 en 1 Maart 1915 te dier zake hoegenaamd geen 
ziekengeld zijn uitgekeerd. 

„indien en voor zooverre de herhaalde ongeschiktheid tot 
werken uit dezelfde ziekteoorzaak voortkomt". Had de verzekerde 
tusschen 1 Maart en 1 September 1913 over 140 dagen ziekengeld 
genoten wegens ongeschiktheid door tuberculose, en tusschen 
1 September 1918 en 1 Maart 1914 over 50 dagen wegens 
ongeschiktheid door typhus, dan kan hij tusschen 1 Maart 1914 
en 1 Maart 1915 wegens ongeschiktheid door tuberculose over 
180 dagen ziekengeld genieten. 

Hetzelfde geldt voor iedere volgende periode van 12 maanden, 
zoolang in de voorgaande wegens ongeschiktheid tot werken, 
uit bedoelde ziekte-oorzaak voortkomende, ziekengeld is genoten. 
Is in eene periode van 12 maanden te dier zake geen zieken* 
geld uitgekeerd, dan is art. 34 op de onmiddellijk volgende 
periode van 12 maanden niet toepasselijk. 

Amendement. 
Door de hoeren de WIJKERSI.OOTH DE WEEHDESTEVN en AAL-

DEKSE is (stuk n°. 28, I) eene aanvulling van dit artikel voor-
gesteld. De Commissie kan zich op grond van het aangevoerde 
in de schriftelijke toelichting met dit amendement vereenigen. 

Art. 35. Enkele leden achtten het eene ongerechtvaardigde 
aantast ing der persoonlijke vrijheid aan verzekerden de voor-
deelen te ontzeggen, welke zij wegens eene bijkomstige ver-
zekering kunnen genieten. Hiertegen werd aangevoerd, dat 
gezorgd dient te worden, dat de inkomsten van de verzekerden 
niet toenemen, omdat zij ziek zijn. Ook de Minister meende, 
dat er om deze reden overwegend bezwaar bestaat deze 
bepaling achterwege te laten. 

Gevraagd werd, of het tweede lid ook van toepassing is, 
indien de verzekerde geen recht op loon heeft, maar het bedrag 
daarvan als gift ontvangt. De Minister antwoordde, dat de be-
paling alleen betrekking heeft op loon en op eene zoodanige ver-
goeding of uitkeering. als waarop hij recht heeft. Hierdoor 
worden giften buiten rekening gelaten. 

Tot vereenvoudiging der redactie werd aanbevolen in het 
tweede lid te lezen „ontvangt hij aan ziekengeld slechts zoo-
veel, dat het bedrag van zijn dagloon niet wordt overschreden". 

Dat deze redactie eenvoudiger is, gaf de Minister toe, maar 
de redactie van het ontwerp was zijns inziens vollediger en 
daarom juister. Ter verduidelijking van de redactie werd echter 
het woord „overtreft" geplaatst achter het woord „werken". 

Bij het mondeling overleg werd nader opgekomen tegen het 
ontzeggen aan de verzekerden van de voordeden, voortvloeiende 
uit bijkomstige verzekeringen, wanneer daardoor hunne in-
komsten boven het volle loon zouden stijgen. Men wees er 
op, dat het niet waarschijnlijk is, dat een arbeider eene bij-
komstige verzekering zou sluiten om uit ziekte voordeel te 
trekken. Zijn drijfveer zal zijn, in geval van ziekte de beschikking 
te hebben over meer inkomsten dan het loon en dat hij dit 
verlangt, is alleszins begrijpelijk, waar immers het ontstaan van 
ziekte vaak noopt tot het doen van buitengewone uitgaven in 
het belang der genezing. Het is geenszins af te keuren, dat 
een arbeider op deze wijze tracht te voorkomen, dat hij ten 
gevolge van ziekte in moeilijke financieele omstandigheden 
geraakt. 

De Minister verklaarde geene voldoende reden te vinden om 
het artikel te wijzigen. Hij herinnerde, hoe bij vorige artikelen 
van verschillende zijden gewezen was op de bezwaren, welke 
tegen toekenning van een ziekengeld van 100 pet. bestaan. 
Dit artikel laat toe de uitkeering door bijkomstige verzekeringen 
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tot (int bedrag op te voeren, eerder meende de Minister niet 
te kunnen gaan. 

Voorts werd gevraagd of in nel laatste M<I niet in plaats 
van „drie maanden" geleien moet worden „90 dagen. De 
Minister antwoordde in ontkennenden zin, daar nier over-
eenstemtning moet bestaan niet de redaetie van artikel 20 van 
het ontwerp-herzienlng'Ongevallenwet 1901 (Zitting 1910/11, 
272). Het geldt bier ook niet het aantal dagen, over welke 
b.v. ziekengeld wordt gegeven, maar alleen het eindpunt van 
den termijn, waarover ziekengeld kim worden toegekend. 

Art. 86. Het kan voorkomen, dat de opgeroepene te ziek 
is om te komen. Gevraagd werd of uit het artikel niet moet 
blijken, dat nieraan gedacht is. De Minister achtte dit onnoodig. 
Zie artikel 89, litt. /': „zonder dcugdelijken grond". 

Volgens de toelichting behoeven niet alle reiskosten vergoed 
te worden. Men zou gaarne nader vernemen, hoe de Minister 
zich voorstelt deze vergoeding te regelen. 

De Minister verklaarde niet in bijzonderheden te kunnen 
ingaan op de vraag, hoe hij precies de vergoeding voor reis-
kosten en tijdverlies zou wenschen geregeld te zien. Wel 
meende hij, dat de Raad van Arbeid rekening moet kunnen 
houden b.v. met de lichamelijke gesteldheid van hen, aan wie 
het reisgeld (b.v. het tramgeld binnen eene groote gemeente) 
zou worden vergoed. 

Nu een commissie of een commissaris met zelfstandige 
uitvoeringshandelingen op het gebied der verzekering kan 
worden belast, achtte de Minister het noodig, de bevoegdheid, 
die dit artikel geeft, ook tot hen uit te breiden. Met het oog 
daarop is een tweede lid bijgevoegd. 

In het eerste lid werden de woorden „ter plaatse en ten 
dage" vervangen door „op plaats, dag en uur". 

Art. 37. Men vroeg, of voor de toepassing van dit artikel als 
kostwinner is te beschouwen ieder, die voor den verzekerde 
den kost verdient, al is hij ook niet wettelijk verplicht hem 
te onderhouden. 

De Minister antwoordde, dat naar het hem voorkwam, de 
verzekerde „kostwinner" is van allen, in wier levensonderhoud 
hij geheel of ten deele op het oogenblik van opneming in de 
inrichting voorziet. 

Sommigen achtten het noodig het tweede lid zoo te wijzigen, 
dat de uitkeering ook kan geschieden aan anderen dan de 
personen, wier kostwinner de verzekerde is. Het kan bij voor-
beeld voorkomen, dat hij de kostwinner is van minderjarige 
personen. 

Ken bijzondere regeling te maken voor het geval van min-
dorjarigheid — welke regeling dan ook het geval van curateele, 
en dergelijke zou moeten omvatten — achtte de Minister niet 
noodzakelijk en niet gewenscht, met het oog op andere arti-
kelen, waarbij óók van minderjarigen sprake kan zijn en 
waarop de thans bedoelde regeling in dit artikel niettemin 
geen betrekking zoude hebben. Men mag aannemen, dat de 
toepassing der bepaling in de practijk zonder moeilijkheden 
zal geschieden. 

In verband met de meening des Ministers, dat bij de rege-
ling van het ziekengeld rekening is te houden met de voor-
deelen, waarop inwonende arbeiders krachtens art. 1688$ v a n 

het Burgerlijk Wetboek aanspraak hebben, wijzigde hij het 
artikel. (Zie § 4 van dit Verslag.) De Minister merkte nog op. 
dat ten gevolge van de voorgestelde bepalingen de werkgever 
er in den regel geen belang bij zal hebben gebruik te maken 
van het recht van verhaal, hem bij art. 1638// toegekend. 

Amendementen. 
Door den heer VAN VUUREX is voorgesteld het tweede lid van 

dit artikel en van art. 8!) te doen vervallen (stuk n°. 18, V en VI). 
De voorsteller voerde aan, dat het tweede lid van art. 37 en 
in nog sterker mate het tweede lid van art. 39 eene voogdij 
invoert, welke onrechtmatig is, aangezien zij personen betreft 
die recht hebben op ziekengeld, dat in den grond der zaak 
niet anders is dan uitgesteld loon. De Commissie erkent, dat 

voor deze redeneering veel te zeggen is, maar meent toch, dat 
de eerbied voor de vrijheid niet zoover behoeft te gaan, dat 
deze bepalingen, die eene heilzame strekking hebben, zouden 
moeten worden geschrapt Zij kan zich dus niet deze amende-
menten niet vereenigen. 

Art. 38. Volgens het bepaalde onder « komt den V6rZ6-
kerde geen ziekengeld toe. indien niet is voorzien in genees-
kundige hulp, tenzij hij aantoont, dat zulks onmogelijk is 
geweest. In verband hiermede' werd de vraag besproken of 
hieruit volgt, dat voor de uitkeering van het ziekengeld 
vereischt wordt, dat de verzekerde onder geneeskundige be-
bandeling zij, indien althans die behandeling te verkrijgen is. 
Naar men meende, moet de vraag in bevestigenden zin be-
antwoord worden. In de Memorie van Toelichting werd reeds 
gezegd, dat de Baad van Arbeid geene uitkeering zal doen dan 
op verklaring van een geneeskundige en dat dit waarborgt, 
dat bij lederen zieke, zoo hij althans uitkeering vraagt, een ge-
neeskundige komt. Voorts heeft de Minister bij de behandeling 
der vraagpunten verklaard, dat in art. 88 oudere „niets anders 
wordt gevraagd dan dat de man is onder geneeskundige be-
handeling". (Handelingen, bladz. 2847). Vele leden achtten het 
stellen van dezen eisch zeer bedenkelijk. Er zijn vele ziekten, 
waarvoor het, al duren zij langer dan vier of vijf dagen, niet 
noodig is een dokter te laten komen. Ten platten lande vindt men 
bij voorbeeld vele lijders aan rheumatiek, die door die kwaal van 
tijd tot tijd niet kunnen werken. Doktershulp baat hun echter 
weinig: de lijders weten ook wel, wat zij kunnen doen om herstel 
te bevorderen. Moeten alle arbeiders om uitkeerini.'' te erlangen 
onder geneeskundige behandeling zijn, dan zal in menig geval 
voor die behandeling een groot deel der uitkeering moeten 
worden uitgegeven, vooral waar doktershulp wel te krijgen, 
maar BChaarscb is. En dit zal te meer het geval zijn. wan-
neer de zieken, gelijk in art. 39 wordt voorgesteld, verplicht wor-
den de voorschriften van den behandelenden geneeskundige 
op te volgen, zoodat de dokter het in zijne hand heeft de 
behandeling zoo lang voort te zetten als hij wil. 

De geneeskundige behandeling niet onder de verzekering 
brengende, heeft de Minister zijne taak vergemakkelijkt, maar, 
wanneer hij de arbeiders gaat verplichten op deze wijze voor die 
behandeling te zorgen, worden zij te zeer benadeeld. De meening 
werd geuit. dat. nu de Minister zich op dit standpunt gesteld 
heeft, het ontwerp zich ook met de geneeskundige behandeling 
niet behoort in te laten. 

Door sommigen werd in overweging gegeven in het eerste 
lid te lezen: „tenzij hij aantoont, dat zulks onmogelijk of 
onnoodig is geweest". Ook werd aanbevolen aan den Raad 
enkel de bevoegdheid te geven om, wanneer hij het noodig 
acht, geneeskundige behandeling te eischen. Anderen verde-
digden de voorgestelde bepaling op grond dat het noodig is, 
dat een geneeskundige constateert, of de verzekerde al dan 
niet ziek is. Xog werd gevraagd, of hier. in verband met 
art. 19 der Ongevallenwet, niet gesproken moet worden van 
genees- en heelkundige behandeling. 

Ten aanzien van het bepaalde onder b werd opgemerkt, 
dat opzet in den regel niet zal zijn te bewijzen. Ook werd 
aangevoerd, dat er niet aan gedacht schijnt te zijn, dat volgens 
art. 1 zwangerschap als ziekte is te beschouwen. Hier zal 
toch in den regel opzet zijn aan te nemen. 

Onder c zullen, naar sommigen meenden, ook de bijzondere 
opvoedingsgestichten, welke Rijkssubsidie genieten, vermeld 
moeten worden. 

Ten aanzien van het tweede lid werd door sommigen opge-
merkt, dat het te ver gaat het verleenen van geneeskundige 
hulp door een niet erkend ziekenfonds niet als zoodanig te 
beschouwen. Dit zal het bestaan van fondsen, die niet erkend 
zijn. onmogelijk maken. Bovendien zal de bepaling, naar 
men meende, gemakkelijk ontdoken kunnen worden, omdat de 
dokter, die aan een niet erkend fonds verbonden is, het kan doen 
voorkomen, alsof hij den patiënt voor eigen rekening behandelt. 

In zijn schriftelijk antwoord merkte de Minister op, dat 
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van di' zijde der Commissie dr vraag weid gesteld of uit het 
bepaalde onder a volgt, dat voor de uitkeering van bet zieken* 
geld vereischi wordt, dat de verzekerde onder geneeskundige 
behandeling zij. indien althans die behandeling te verkrijgen 
la. Men meende, dat die vraag bevestigend moet worden beant-
woord. in dien gedachtengang wordl dan tegen de voorgestelde 
regeling ais bezwaar aangevoerd, dat er vele ziekten zijn. die, 
al duren zij langer dan vier of vijl' dagen, liet niet noodlg 
maken een dokter te laten komen. Als voorbeeld daarvan 
wordt aangehaald rheumatlek. Wordt nu de eisch gesteld dien 
men iu liet artikel meende te lezen, dan zou aan geneeskun-
dige behandeling iu menig geval een grool deel der uitkeering 
moeten worden besteed. Dit te meer omdat art. 89 liet den 
doktor iu de hand geeft, de behandeling zoolang voort te zetten, 
als hij wil. 

Naai' de meening van den Minister berusi dit betoog op 
een misverstand. Zijns inziens moet men tweeerlei goed 
onderschelden. Of een verzekerde ziek is, is eene vraag waar-
mede artikel 3<x onder o zich niet bezighoudt, maai' die in 
volle vrijheid door liet bestuur van den Kaad van Arbeid zal 
worden beantwoord. Dat bestuur kan meenen (en zal in vele 
gevallen meenen) dat de vraag niet bevestigend kan worden 
beantwoord zonder eene desbetreffende medische verklaring — 
het kan echter ook van oordeel zijn, dat andere middelen: 
eigen wetenschap, verklaring van betrouwbare personen, of 
wat dan ook, in bepaalde gevallen voldoende zijn. Staat een-
niaal voor het bestuur vast, dat de verzekerde ziek is, dan 
komt de vraag, of die ziekte mag leiden tot het geven van 
ziekengeld. Eerst bij deze laatste vraag komt artikel 38 onder 
o te pas. dat bedoelt om het recht op uitkeering te ontzeggen, 
indien blijkt dat de betrokkene (behoudens in het geval van 
onmogelijkheid) zich niet van de hulp van een medicus heeft 
verzekerd. Dit is de bedoeling van de woorden: „indien niet 
is voorzien in geneeskundige hulp". Aan den eisch van artikel 
38 onder <i zal zijn voldaan, bijv. als de verzekerde lid is 
van een erkend ziekenfonds, of als hij aantoont, dat hij hulp 
van een bepaalden geneesheer kan krijgen. 

Vergiste de Minister zich niet, dan verdwijnen door deze 
uiteenzetting van de strekking van het gewraakte onderdeel 
de aangevoerde bezwaren. Wat voorts de vraag betreft, of 
hier niet moet worden gesproken van „genees- en /«Wkundige 
behandeling", antwoordde hij, dat „geneeskundige hulp" hier 
in ruimen zin moet worden opgevat — hetgeen echter niet 
wil zeggen, dat de verzekerde moet aantoonen, aanspraak op 
Ledere chirurgische behandeling te kunnen maken. 

Wat b betreft, gaf de Minister toe, dat opzet veelal niet te 
bewijzen zal zijn. Hierin zag hij echter geen reden om de 
bepaling niet op te nemen. De opmerking, dat bij de formu-
leering dezer bepaling er niet aan gedacht is, dat volgens 
artikel 1 zwangerschap als ziekte is te beschouwen, houdt 
geen rekening met de ratio der bepaling, daargelaten nog dat, 
indien al Int opzet op de zwangerschap was gericht, het 
bewijs daarvan een probatio meer dan diabolica zou zijn en 
Int leveren daarvan wel nimmer zou worden beproefd. 

Naar aanleiding van de meening van sommigen, dat in e 
ook de bijzondere opvoedingsgestichten, welke Rijkssubsidie 
genieten, vermeld moeten worden — eene meening, die door 
den Minister werd gedeeld — is de bepaling aangevuld. 

Wat liet tweede lid betreft, is het inderdaad de bedoeling, 
om niet-erkende ziekenfondsen in arbeiderskringen niet te 
bevorderen. Of dit juist is. hangt af van de voorwaarden waarop 
een ziekenfonds erkenning kan verkrijgen. De Minister verwees 
hiervoor naar de bespreking der desbetreffende artikelen. Dat 
de bepaling ontdoken kan worden, werd dooi hem toegegeven, 
maar bij den algemeenen wensch der dokters om de genees-
kundige behandeling door middel van ziekenfondsen als dit 
ontwerp erkend wil zien, te bevorderen, mag vertrouwd worden, 
dat van die zijde zoodanige ontduiking zal worden tegengegaan. 

Hij het mondeling overleg werd opgemerkt, dat met hetgeen 
in de Memorie van Toelichting en bij de behandeling der 
vraagpunten ia gezegd niet is overeen te brengen de hierboven 

gegeven Verklaring, dat. de verzekerde geacht moet worden in 
geneeskundige hulp te hebben voorzien als bij aantoont, dat 
hij hulp van een bepaalden geneeskundige kan krijgen. In elk 
geval achtten sommigen die verklaring onjuist. Wie aantoont, 
dat hij geneeskundige hulp kan krij-iren, bewijst daardoor, dat 
hij in die hulp kan voorzien, niet dat hij daarin vooizien 
heelt en men achtte het daarom t dig, dal de redactie dei-
bepaling meer in overeenstemming werd gebracht met de 
thans Uitgedrukte bedoeling des Ministers. Voorts werd opge-
merkt, dat het niet veel beteekent, of aangetoond wordt, dat 
een verzekerde geneeskundige hulp kan krijgen, aangezien 
hieruit niet volgt, dat bij de hulp ook zal Inroepen. Is de 
verzekerde lid van een ziekenfonds, dan kan men hierop rekenen, 
doordat dan voor de hulp betaald is. maar een arbeider, die 
geen lid is van een ziekenfonds, zal er tegen opzien tien dokter 
te halen, omdat hij hem betalen moet. 

De Minister erkende, dat bij zich bij de behandeling der 
vraagpunten niet steeds juist had uitgedrukt, inzooverre hij 
het daar enkele malen had voorgesteld, alsof het artikel zou 
eischen, dat de verzekerde onder geneeskundige behandeling 
zij. In de Memorie van Toelichting is deze laatste voorstelling 
echter niet bepaaldelijk gegeven. Dat iemand lid is van een 
ziekenfonds bewijst inderdaad evenmin als de eisch, dat 
voorzien moet zijn in geneeskundige hulp, dat men ingeval 
van ziekte den dokter zal ontbieden. Aan den gestelden eisch 
is echter reeds voldaan door overlegging van eene verklaring 
van een geneeskundige, dat hij bereid is in geval van 
ziekte den verzekerde geneeskundige hulp te verstrekken. In 
dit artikel is, anders dan in art. 39, enkel sprake van feiten, 
die verplichten tot ontzegging van ziekengeld en daarom be-
hoefde hier niet meer gevorderd te worden, dan dat de ver 
zekerde gezorgd heeft geneeskundige behandeling te kunnen 
verkrijgen. De Minister had echter geen bezwaar het artikel te 
verduidelijken. Hij wijzigde het artikel zoo, dat thans volgens 
het bepaalde onder o ziekengeld den verzekerde niet zal toe-
komen „indien hij noch is Ingeschreven bij een toegelaten zieken-
fonds noch aantoont, dat hij geneeskundige hulp kan krijgen." 
Voorts nam hij een nieuw lid op, waarin bepaald is, dat dit 
artikel niet zal gelden, wanneer de verzekerde aannemelijk maakt, 
dat het hem onmogelijk was zich te doen inschrijven of zich 
geneeskundige hulp in geval van ziekte te verzekeren. Voorts 
voegde de Minister in art. 3!) onder tl achter het woord „ver-
zekerde" in: ..geen geneeskundige hulp inroept of", ten einde 
den Raad van Arbeid de bevoegdheid te geven ziekengeld te 
weigeren, als de verzekerde geene geneeskundige hulp inroept. 

In de tweede plaats plaats kwam de vraag ter sprake, in 
welke gevallen het voor den verzekerde onmogelijk zal geacht 
worden zich bij een ziekenfonds te doen inschrijven of zich 
geneeskundige hulp te verzekeren. Bepaaldelijk werd gevraagd, 
of de verzekerde zal kunnen aanvoeren, dat zijne financieole 
klachten hem daartoe niet in staat stellen. De Minister ant-
woordde in bevestigenden zin. De Raad zal met deze omstan-
digheid rekening moeten houden. 

Naar aanleiding van dit antwoord werd opgemerkt, dat de 
Raden wel verplicht zullen zijn om niet spoedig financieole 
onmacht aan te nemen, aangezien geneeskundige behandeling 
van zieke verzekerden in het belang is zoowel van den betrokkene 
als van hen, die de premies voor de verzekering hebben te 
betalen. De arbeiders zullen dus heel wat meer voor doktors-
behandeling moeten gaan uitgeven dan tot dusver. De Minister 
erkende dit, maar zag hierin toch geen overwegend bezwaar, ook 
omdat hij verwachtte, dat de invoering der verzekering zou leiden 
tot ontwikkeling der ziekenfondsen, hetgeen het den arbeiders 
gemakkelijk zal maken in geneeskundige hulp te voorzien. 

Voorts werd opgemerkt, dat het reeds nu voor de arbeiders 
geen bezwaar zal hebben geneeskundige hulp te verkrijgen, 
wanneer zij gelegenheid hebben den bijstand van een door de ge-
meente bezoldigden armendokter in te roepen. Er werd de 
aandacht op gevestigd, dat in het wetsontwerp tot herziening 
der Armenwet bepalingen zijn opgenomen ten einde te zorgen, 
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Jat de gemeentebesturen voor behoorlijke geneeskundige be> 
handeling het Qoodige doen. 

In do dorde plaats werd gevraagd, of ondor d ook melding 
moot worden gemaakl van bet geval, dat minder dan een 
tiende gedeelte van het gemiddelde der loonklaaae wordt 
uitgekeerd ten gevolge van de toepassing van art. 85. De 
Ministor achtte dit niet noodlg. Na nadere overweging schrapte 
do Minister do gebeele bepaling, omdat do gevallen, waarop 
zij betrekking hooft, zoo weinig zullen voorkomen, dat er geen 
voldoende reden seheen te lieslaan daaromtrent eene voor-
sJening te troffen. 

Amendementen. 
Door de hoeren AALBKBSI en PASBTOOBS is voorgesteld onder 

IJ. in plaats van „opzet" te lezen „opzet ol onzedelijkheid" 
(stuk n". 22, JI). L)e voorstel leis verwijzen naar art. 1688 e 
van het Burgerlek Wetboek. Daar geldt het de regeling der 
uitbetaling van het loon. Hier komt het daarentegen aan op 
uitkeerlng van ziekengeld aan con zieken arbeider, voor welke 
uitkeering premie is betaald. De gevallen staan dus niet gelijk. 
l)c. Commissie is van oordeel, dat hot aniondonient mei hot 
oog op do volksgezondheid geeno aanbeveling verdient. Het zon 
aanleiding geven tot bet verzwijgen van besmettelijke venerische 
ziekten en die ziekten behoeven niet hot gevolg te zijn van 
onzedelijkheid van den verzekerde, met name van eene ver-
zekerde vrouw. De uitkeering van het ziekengeld zal in den 
regel ton gevolge hebben, dat <\e zieke onder geneeskundige 
behandeling komt. Leidt de verzekerde een bekend onzedelijk 
gedrag, dan kan do Raad van Arbeid ingevolge art. 89, c, de 
uitkooring weigeren. De Commissie kan zich om deze redenen 
niet bet amendement niet vereenigen. Zij merkt op, dat bij 
aanneming daarvan art. 89, c gewijzigd zal moeten worden. 

Het door do hoeren TKENSTHA en T R I U B voorgestelde amen-
dement (stuk n". 2fii is reeds besproken bij art. 1. 

Art. 39. Ton aandien van hot bepaalde onder a werd ge 
vraagd. boe, zonder voorafgaand onderzoek, zal zijn uit te 
maken, of de ongeschiktheid reeds bestond bij den aanvang 
dei' verzekering De Ministor merkte naar aanleiding van deze 
vraag op. dat het hier geldt eene facultatieve weigering. In 
den regel zal deze weigering plaats hebben, indien aan het 
bestuur van den Haad van Arbeid reeds bekend is. dat do 
ongeschiktheid bestond bij den aanvang der verzekering of er 
aanleiding is een onderzoek op dit punt in te stellen. 

Eenige leden wenschten hunne meening, dat ziekengeld 
niet kan worden onthouden op grond van bet feit. dat de 
vrouw, die zwanger of bevallen is. ongehuwd is, door eene 
verklaring der Regeering bevestigd te zien. Do Ministor ver-
klaarde, dat ook naar zijne meening ziekengeld niet kan ont-
houden worden op grond van het feit, dat de vrouw die 
zwanger of bevallen is. ongehuwd is. 

Tegen do bepaling onder e werd aangevoerd, dat zij tot een 
inquisitoriaal onderzoek en tot willekeurige uitsluitingen kan 
leiden alsmede tot verzwijging van aanstekelijke, uit onzedelijk-
heid voortkomende ziekten, hetgeen niet het oog op de volksge-
zondhoid een grooter nadeel werd geacht dan toekenning van 
ziekengeld aan de hier bedoelde personen. Ook werd bet niet 
billijk geacht zulke personen toe te laten tot de verzekering, 
maar hun bet recht op uitkeering te ontnemen. Voorts vroeg 
men hoe uitgemaakt kan worden, dat men met do hier 
bedoelde ziekten te maken heeft, waar het ambtsgeheim den 
geneeskundige belet daarover mededeelingen te doen. In elk 
geval wenschten sommigen niet te gewagen van onzedelijk 
gedrag, maar van bekend slecht levensgedrag, welke uitdruk" 
king ook voorkomt in de Drankwet. Do Minister antwoordde. 
dat door do gekozen omschrijving het onderdeel <- alleen zal 
worden toegepast in notoire gevallen — hetgeen door eene 
aanvulling van do bepaling nog scherper is aangegeven — 
zoodat nóch van oen inquisitoriaal onderzoek, nóch van hot 
bevorderen van verzwijging der besmettelijke ziekten door 
deze regeling sprake zal zijn. De bepaling geldt niet voor de 
veiieriscb-zieken in het algemeen maar alloen voor personen, 

van ui«' hot bekend is, dat zij oen onzedelijk gedrag leiden. 
Dat willekeur niet absoluut ondenkbaar Is, kan niei worden 
ontkend. Ook bier is evenwel beroep op den rechter OVer 
do vraag, Of hot geval, voorzien onder c, aanwezig was. 
De bedoeling der bepaling is geen andere dan de kas te vrij 
waren voor de verplichting om, in de gevallen die hot artikel 
noemt, de gevolgen te dragen van hel onzedelijk gedrag, dat 
sommigen wensehen te leiden oen verplichting, die door 
de andere contribuanten als eene onbillijkheid zou worden 
gevoeld, gen particulier ziekenfonds kan zulke personen weren. 
De openbare kas moet door een bepaling, als hier voorgesteld, 
kunnen ontkomen aan do verplichting om in zulke; gevallen 
Uitkeering te geven, overigens hoeft do bepaling enkel be-
trekking op do gevolgen van onzedelijkheid en blijft de hier 
bedoelde verzekerde aanspiaak houden op uitkeering wegons 
andere ziekten, zoodat er geeno reden is zoodanigen persoon 
van do verzekering uit te sluiten. Ten aanzien van de vraag, 
hoe do ziekte zal kuiiiieii worden gekend in verband met hot 
medisch ambtsgeheim, merkte de Minister op. dat de Kaden 
op den duur wel de beschikking zullen moeten hebben over 
een controleerenden geneesheer. Zoo op grond van het medisch 
ambtsgeheim door den bebandelenden geneesheer bezwaar togen 
mededeeling zou worden gemaakt, zou de zaak door de tusschen-
komst van den controleerenden medicus gemakkelijk in orde 
kunnen komen. 

De ui tdrukking „bekend slecht levensgedrag" zou de bodoe-
ling niet geheel weergeven; het geval hier bedoeld moet enger 
worden omschreven dan dat bedoeld in de Drankwet. 

Dat tegen hot bepaalde onder il bezwaar bestond, is reeds 
bij art . 20 medegedeeld. Men merkte nog op, dat daaruit 
zou voortvloeien, dat de zieke govaar loopt de uitkeering te 
verliezen, als hij zich niet onderwerpt aan iedere operatie, 
welke de geneeskundige, die hem behandelt, noodig mocht 
achten. Door enkelen werd in overweging gegeten te lezen: 
„indien de verzekerde niet voldoende medewerkt tot zijne 
genezing". 

Onder berinnering aan hetgeen bij artikel 2<> is opgemerkt, 
antwoordde do Minister hierop het volgende. Waar het weigeren 
van ziekengeld slechts een bevoegdheid van het bestuur is. 
mag men aannemen dat van die bevoegdheid volstandig zal 
worden gebruik gemaakt en zij niet lic ht zal worden gehanteerd 
in verband met dooi' den geneesheer wenscheltyk geachte 
operaties. De zaak staat hier anders dan bij do uitvoering 
der Ongevallen wei. Ken verzekerde kan gehoed of gedeeltelijk 
ongeschikt tot werken Idijvon. doordien bij zich niet aan 
oen operatie onderwerpt; dat hij daardoor ziek blijft, zal zelden 
voorkomen. Verder merkte de Ministor op, dat de ui tdrukking 
„niet voldoende medewerkt tot zijne genezing" ruimer is dan 
die van het artikel en hij daarom togen die uitdrukking geen 
bezwaar zou hebben. 

Onder e wenschten sommigen de woorden „zich onbehoorlijk 
gedraagt*' vervangen te zien door ..de geldende voorschriften 
niet opvolgt." Deze wijziging achtte do Ministor minder goed. 
De voorgestelde redactie is oenerzijds enger. Immers een gedrag 
kan zoor onbehoorlijk zijn zonder dat bot tegen bepaalde 
geldende voorschriften Indruischt. Anderzijds is zij ruimer, 
omdat een overtreding van een voorschrift wel zoo kan zijn 
dat CM- toch van onbehoorlijk gedrag geen sprake is. Waar bet 
eene facultatieve bepaling is. gaf de Minister de voorkeur 
aan de redactie van liet ontwerp. 

De aandacht dos Ministors was er op gevallen, dat dit 
artikel ook moet kunnen geldon l>. v. bij biermisbruik. Daarom 
schrapte hij in hot laatste lid hot woord „sterkon". 

Amendementen. 
Het amendement van don heer VAN V I T R E N op dit artikel 

(stuk n". 18, Vil is reeds besproken bij art. 37. 
Door de hoeren TUKI n en TKENSTHA is voorgesteld uit liet 

eerste lid onder C te doen vervallen de woorden „of, indien 
hij ('en bekend onzedelijk gedrag leidt, door zijne onzodelijk-
heid" istuk n". 25. IV). De; vraag, waarop het hier aankomt, is 
hierboven besproken. De Commissie vereenigl zich metdeziens-

H a n d e l i n g e n der S ta ten-Generaa l . Bi j lagen . 1911—1912. 



14-1 [50. 6.] 
Regel ing der Arbeiders-ziekteverzekering' , f. Ontwerp-Radenwet . I I . Ontwerp-Ziektewet 

wijze van den Minister en ontraadt dus de aanneming 
amendement. 

van het 

Art. 89a. 
verbeterd. 

l)i- redactie van dit artikel werd door den Minister 

Art. 40. Sommigen badden bezwaar tegen hei tweede lid, 
in zooverre zij toepassing daarvan op scbippersknecbts en 
andere personen, die zirii soms buitenslands bevinden, onbillijk 
zouden achten. Men vroeg wolk tijdstip ten opzichte van het 
verblijf in hot buitenland beslissend zal zijn. 

Do .Minister antwoordde, dat do uitvoering van do wet 
wol QOOdlg zal maken, dat de Raad van Arbeid volledig ingelicht 
zij over do omstandigheden, hetgeen bij een in het buitenland 
vertoevend persoon vaak alloen door kostbare én tydroovende 
middelen mogelijk zou zijn. 

Dat de aanspraak niet toekomt aan dengene, die zich 
buitenslands bevindt, hooft ten gevolge, dat hot tijdstip, waarop 
ziekengeld wordt gevraagd, ten opzichte van het verblijf in 
het buitenland beslissend zal zijn. 

Voorts kwam de Minister terug op de tegen hot artikel 
blijkens het vermelde in 8 4 van dit Verslag aangevoerde 
bezwaar, dat hot artikel te beperkend zou zijn. Mot de 
tneenlng, dat do eisch van onafgebroken verzekering gedurende 
de laatste twee maanden zou kunnen vervallen, en het artikel 
niet alleen baat zou moeten brengen aan hen, die niet in staat 
zijn. de bij vrijwillig' verzekering verschuldigde premie te be-
talen, kon de Minister zich niet vereenigen. Hij zag in 
het artikel een waarlijk zeer vrijgevige uitzonderingsbepaling, die 
dan echter niet buiten hot geval van linancieele onmacht van een 
eenigszins duurzaam met de verzekering verbondene moet 
worden uitgebreid. Schrapte men het vereisehte van de twee 
maanden, dan zou hij, die een ziekte onder de leden voelde, 
een enkele week kunnen gaan werken, om daarna, als de 
ziekte zich binnen een maand inderdaad openbaarde, zonder 
verdere premiebetaling wellicht zes maanden ziekengeld te 
trekken. Schrapte men de bepaling, dat de man buiten staat 
moet zijn om de premie voor vrijwillige verzekering te betalen, 
dan zou men een prikkel scheppen om zich do eerste maand 
na het eindigen eener verplichte verzekering tritt vrijwillig te 
verzekeren. 

In verband met de verhooging van het ziekengeld tot 70 
percent van het loon, schrapte de Minister in het eerste lid 
de woorden „doch op niet meer dan" en hetgeen daar verder 
volgde. 

Allll'lllll'IIM'llt. 

Door de hoeren DLYS e s . is voorgesteld het halve ziekengeld 
uit te keeren, indien ie ongeschiktheid tot werken ontstaat 
na eene maand, doch binnen drie maanden na het einde der 
verzekering (stuk n". 20, XIII). De Commissie merkt op, dat 
art. 40 reeds afwijkt van den voor verzekeringen geldenden 
regel, dat geene uitkeering wordt verstrekt, wanneer geene 
premie is betaald. Nog verder te gaan komt haar, ook met 
het oog op de hnancieele gevolgen, niet geraden voor. Zij kan 
zich dus met het amendement niet vereenigen. 

Art. 4 1 . Eenige leden wenschten bepaald te zien. dat ten 
onrechte betaald ziekengeld niet kan worden teruggevorderd. 
Men zag in zoodanige terugvordering eene onnoodige hardheid 
on wees hierbij op art. (57, laatste lid, dor Ongevallenwet. De 
Minister achtte zoodanig verbod niet aanbevelenswaardig. De 
toekenning van ziekengeld zal doorgaans plaats hebben na 
een zeer eenvoudig onderzoek. Het is goed te waken dat de 
betrokkenen niet onder den indruk zijn, dat uitkeering, eenmaal, 
ook op onjuiste gegevens toegekend, hun in ieder geval ten goede 
komt. Zie de Memorie van Toelichting op art. 117 onder b. 
Ook werd bezwaar geopperd tegen de naar aanleiding van eene 
in de Nota der Commissie gedane vraag aan het artikel toege-
voegde bepaling, dat de door den verzekerde verschuldigde 
premie van het ziekengeld afgehouden kan worden. Met dit 
bezwaar kon de Minister zich niet vereenigen. De bepaling zal 

kunnen voorkomen, dal de verzekerde zich aan ontduiking 
van do betaling van premie schuldig maakt. De Raad van Arbeid 
zal van do hier gegeven bevoegdheid alleen in zoodanig geval 
gebruik maken. Naar aanleiding van eene van de zijde der 
OommlSSie g e m a a k t e O p m e r k i n g Wijzigde de Minis te r deze bo-
paling nader door tussehen de woorden „mag" en ,worden" 
in te voegen „alleen", ten einde uit te maken, dat inhouding 
niet geoorloofd zal zijn tot. verhaal van vroeger ten onrechte 
uitgekeerd ziekengeld. 

Gevraagd werd, of bei niet wenscheUJk ware te.bepalen, dal 
de uitkeering bij de postkantoren kan worden ontvangen. Zie 
art. 150 van het wetsontwerp betreffende de Ouderdoms- en 
Invaliditeitsverzekering. De Minister achtte liet wenselielijk de 
Raden ten aanzien van de plaats van uitkeering de noodigo 
vrijheid te laten, liet gebruik der postkantoren voor deze uit-
keeringen, die zeer talrijk zullen zijn, zoude voor de post-
administrat ie waarschijnlijk groot bezwaar opleveren, terwijl do 
Raad van Arbeid de uitkeering zeer gemakkelijk kan gebruiken 
om op eenvoudige wijze inlichtingen te verkrijgen, die hij 
UOOdig heeft. 

Art. 42. Gevraagd werd of deze bepaling niet te bindend 
is. liet kan toch zijn, dat de premie te hoog blijkt gesteld 
te zijn en dan is bet billijk zoo mogelijk ook de loopende 
uitkeeringen te verhoogen. Aanvankelijk meende de Minister 
dat hot aanbeveling verdiende den in het artikel gestelden regel te 
handhaven. Zoude verhoogiiig mogelijk zijn, dan ook verminde-
ring, en het verdiende zijns inziens aanbeveling, dat de eens 
vastgestelde uitkeering zooveel mogelijk dezelfde blijve. Van de 
zijde der Commissie werd hiertegen opgemerkt, dat het bezwaar-
lijk is het bedrag eener loopende uitkeering te verminderen, maar 
dat dit geene reden kan zijn om eene verhooging te weigeren, 
die uit een financieel oogpunt geen bezwaar oplevert. De Mi 
nistor verklaarde zich daarop bereid het artikel zoo te wijzigen, 
dat verhooging dor loopende uitkeeringen mogelijk wordt, in-
geval de uitkeeringen verhoogd zijn op grond van het feit, 
dat de promiën te hoog gebleken zijn. 

Art. 42 o. Zie omtrent dit artikel de opmerkingen bij 
art. 44 van het ontwerp Radenwet. 

Alll l ' l l l l l ' l l l l ' l l l l ' l l . 

Door don heer 1'ATI.IN zijn op dit artikel twee schriftelijk 
toegelichte amendementen ingediend (stuk n". 19, V en VI), 
waarmede do Commissie zich kan vereenigon. 

Art. 48. Gevraagd werd, of deze regeling wel klopt met 
hetgeen ten aanzien van het beslag in de Kinderwetten is 
bepaald, en of het tweede lid niet overbodig is wegens het 
bepaalde in do artikelen 1850 en 1851 van het Burgerlijk 
Wetboek. De Minister antwoordde, dat ingevolge het voorlaatste 
lid van artikel 874/* van het Burgerlijk "Wetboek in het daar be-
doolde geval, do bepalingen van artikel 48 buiten werking blijven. 
Of het tweede lid wegens het bepaalde in de artikelen 1860 
on 1861 van het Burgerlijk "Wetboek overbodig is, scheen hem 
aan twijfel onderhevig en hij achtte het dus wenselielijk de 
bepaling te behouden. Artikel 81 van de wet van 9 Mei 1890 
tStaatsblad n°. 78) en artikel 78 der Ongevallenwet 1901 
bevatten gelijksoortige bepalingen. 

Amendement. 
Door den heer VA.N VÜXTBMS is op 

toegelicht amendement voorgesteld 
Commissie acht de aanneming van dit amendement gewenscht. 

Amendement. 
Art. 44. Door de hoeren T R E I B en TKKNSTKA is voorgesteld 

het Kijk niet aansprakelijk te stellen voor uitkeeringen aan 
verzekerden, die zijn ingeschreven bij eene erkende bijzondere 
kas (stuk n". 25, V). De Commissie meent, dat dit amendement 
niet aannemelijk is. De bijzondere kassen onder zekere voor-
waarden erkennende, moet de Staat haar inziens aansprakelijk 
blijven, indien die kassen niet aan hare verplichtingen voldoen. 
Ook is in aanmerking te nemen, dat de premies worden 
vastgesteld niet door de besturen der kassen, maar door de 
Raden van Arbeid. 

dit artikel oen schriftelijk 
(stuk n". 18, VII). De 
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Art. 45. Volgens iK't eerste Lid aal de recbtei bet bedrag j 
van bel uitgekeerde ziekengeld In mindering brengen van de 
door den werkgever verschuldigde schadeloosstelling. Benige 
ifiicii zagen niet, waarom die vermindering ten bate van den 
werkgever zou moeten komen en gaven In overweging te be-
palen, dat ii<'t bedrag zal komen ten i>at<.' van de ziekenkas, 
evenals is voorgesteld In net tweede n<i. Ghurne zou men nader 
vernemen, o|> wei ken grond de bepaling van het derde lid berust. 

De Minister achtte liet Itillijk, ilat het bedrag van liet uit- j 
gekeerde ziekengeld ten bate van don werkgever komt, in dien 
zin, dat het in mindering wordl gebracht van de door den 
werkgever verschuldigde schadeloosstelling. In bet oog moet 
worden gehouden, dal de werkgever de helft der premie be-
taalde. In bet geval voorzien hij bet tweede lid heeft de werk-
gever zich aan een strafbaar feit schuldig gemaakt en de 
ziekenkas behoort daardoor geen nadeel te lijden. Zie ook 
artikel 87 der Ongevallenwet. 

Voor hot derde lid verwees de Minister naar het voorgestelde 
tweede lid van artikel 88 der Ongevallenwet en de toelichting 
dier bepaling (1010—1911. 272). 

Naar aanleiding van bet hij het mondeling overleg gedaan 
verzoek om verduidelijking van het derde lid, werd de redactie 
van bet artikel door den Minister herzien. 

Art. 46. Benige leden wenschten den Verzekeringsraad de j 
bevoegdheid te geven gedurende den loop van den vijfjarigen 
termijn herziening der premies te gelasten, indien hij dit 
wenschelijk acht. De Minister achtte dit wegens het bepaalde 
in art. 50 niet noodig. 

Voorts werd opgemerkt, dat de werkgevers er groot helang 
hij hebben gehoord te worden over de toepassing van het tweede | 
lid van art. 47. Men vroeg, of dit hier niet behoort te worden 
voorgeschreven. De Minister nam eene bepaling van deze 
strekking in het artikel op. 

Amendementen. 
Door de hoeren D ivs c. s. zijn op dit artikel twee amen-

dementen voorgesteld, welke samenhangen met de door hen | 
op art. 47 voorgestelde wijziging istttk n". 20, XIV. XV' on XVI). 
De vraag, waarop het hier aankomt, is besproken op bladz. 20—22 
van dit Verslag. Alvorens over deze amendementen haar ge-
voelen kenbaar te maken, wenscht de Commissie af te wachten, 
wat daaromtrent hij do openbare beraadslaging zal worden in 
het midden gebracht. 

Art. 47. De Minister wijzigde de redactie van het tweede 
lid ten einde uit te maken, dat de Raden van Arbeid ver- • 
plicht zijn hoogere premies vast te stellen, voorzoover uit 
statistische gegevens blijkt, dat daartoe wegens het grootere | 
gevaar voor ziekte hij de uitoefening van een heroep grond , 
bestaat. Vlg. § 2 van dit Verslag. 

Amendement. 
Met de door de hoeren THEUB en TEENSTHA istuk n". 25, VI) 

voorgestelde redactiewijziging kan de Commissie zich vereenigen. 
Het is inderdaad niet juis t te zeggen, dat alle premies bij i 
eenzelfde ziekenkas gelijk zijn. Zie art . BI. 

Art. 4!». De Minister voegde aan dit artikel een nieuw lid 
toe ten einde voor eene onderneming, hehoorende tot eene 
groep, waarvoor ingevolge art. 47 eene hoogere premie is ver-
schuldigd, gebeele of gedeeltelijke vrijstelling van deze ver-
hooging mogelijk te maken, indien zij minder gevaar voor de 
gezondheid oplevert dan andere soortgelijke ondernemingen. 

Amendementen. 
Met het door de hoeren TKEUH en TEENSTHA op dit artikel 

voorgestelde amendement (stuk n°. 25, VII) kan de Commissie 
zich voreenigen. 

Naar aanleiding van het door de hoeren DE "WI.IKERSI.OOTH 
DE WEEUDESTEYN en AAI.HEUSE op dit artikel voorgestelde amen 
dement (stuk n°. 28, II) werd van de zijde der Commissie op-
gemerkt, dat het eerst na het ontstaan dor ziekte zal blijken, 
of het voor den verzekerde mogelijk was zich geneeskundige 
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hulp te verschaffen, tenzij de Raad middelen mocht vinden 
om daaromtrent, van den aanvang dor verzekering, voort 
durend zekerheid te hebben. Voorts werd aangevoerd, dal 
personen, die zich geene geneeskundige behandeling kunnen 
verzekeren, In den regel in bijzonder ongunstige positie 
zullen verkeoren en dat bet daarom niet wenschelijk is 
van ben eene hoogere premie ie vergen. Ook werd het niet 
geraden geacht verschil te maken in bet bedrag der premie, waar 
dat niet bepaald DOOdlg is. Met stelsel van verzekering maakt 
in vele opzichten gelijkstelling van ongelijke risico's noodig. 
De Commissie kan zich met dit amendement niet vereenigen. 

Art. öo. Het eerste lid werd, mede in verband met hef 
nieuwe tweede lid van artikel L82, door den Minister eenigszlns 
gewijzigd. 

Amendement. 
Het amendement van den heer VAN bzzvsp zal worden 

besproken bij art. (12. 
Amendementen. 

Ari. BI. Door de beeren TBEUB on TEENSTHA is eenamen-
dement op dit artikel voorgesteld, strekkende om te voorkomen, 
dat. gelijk bij betontwerp-Invallditeltswel is voorgesteld, vaneen 
lager loon een hooger percentage wordt gevorderd dan van 
een honger loon (stuk n". 25. Vlll). De Commissie kan zich 
met dit amendement vereenigen. 

Het amendement van do beeren DUYB es . (stuk n°. 20, XVII) 
staat in verband niet hun amendement op art. 8, b, van het 
ont worp-Raden wet en zal naar de meoning dor Commissie aan-
genomen moeten worden, ingeval hot andore amendement 
wordt aangenomen. 

Art. 52. Gevraagd werd, of niet aan den Raad van Arbeid 
de bevoegdheid moet gegeven worden te bepalen, waar do 
premies gestort zullen moeten worden. Wellicht is he t wen-
schelijk hiervooi de postkantoren aan te wijzen, maar dan zal dit 
door eene wettelijke bepaling mogelijk gemaakt moeten worden. 

Om de hij art. 41 aangegeven reden, meende de Minister, 
dat het bezwaar zal ontmoeten do postkantoren aan te wijzen. 
In verband hiermede kwam het hem overbodig voor, aan 
den Raad van Arbeid een nadere plaatsbepaling op te dragen. 
Wie verplicht is te betalen, moet dat doen ten kantore van 
den Raad van Arbeid of ter plaatse door den Raad aangewezen. 
De Raad kan ook de premiën doen ophalen. Van de zijde der 
Commissie werd aangevoerd, dat het toch gewenscht is in de 
wet uit te drukken, dat de l.'aad bevoogd is de plaats aan te 
wijzen, waar betaald zal moeten worden. De Minister wijzigde 
dientengevolge het derde lid. 

Benige leden achtten de bepaling van het derde lid beden. 
kolijk, omdat de werkgever niet altijd in s taat zal zijn het 
door den arbeider verschuldigde deel dor premie in te houden. 
Het kan toch voorkomen, vooral bij landarbeiders, dat de 
dienstbetrekking niet meer bestaat op hot oogonblik, waarop 
de premie betaald moot worden. Enkele anderen meenden, dat 
door de bepaling oen onnoodige last op den werkgever wordt 
gelegd en dat het beter is werkgever en arbeider ieder het zijne 
te doen betalen. 

De Minister antwoordde dat do werkgever zelden of nooit 
buiten staat zal zijn hot door den arbeider verschuldigde dool 
der premie in te houden. Cf de dienstbetrekking nog bestaat 
of niet, doet er niet toe. Hot komt aan op do betaling van het 
loon en dat wordt ook ten platten lande niet vooruit voldaan. 
Werkgevers en arbeiders beiden te doen betalen, zou den 
werkgever geen meerder gemak brengen, doch den arbeider 
mede tot betaling verplichten en aan don Raad van Arbeid 
dubbele moeite veroorzaken. 

De laatste volzin van het vierde lid ontmoette bedenking. 
Naar men meende, kan, als er geschil omtrent de premie 
bestaat, het onbetaalde bedrag zoo oploopen, dat het voor den 
arbeider bezwaar zou opleveren, indien hot op eens werd in-
gehouden. Daarom ware voor elke inhouding een m a x i m u m 
te stellen. 
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De Minister antwoordde, dal de bepaling hel oog heeft op 
tweeërlei geval: dat bel bedrag der premie, m. a, w.deloonklasse, 
door lift bestuur van den Raad nog niet la vastgesteld i>ij de loon-
betaling; en dut de vastgestelde premie later wordt verhoogd. 
Hel e e r s t e Zal e c h t e r een loost ai ld zi jn . ilie >lei h t s een e n k e l e Week 
Ican duren, In verband mei de bepaling van artikel 26 (1) en (2). 
In liet tweede geval kan de termijn van onzekerheid btj ingesteld 
beroep langer duren, maar hel wekelijkse!) bedrag der per-
hooging is dan zeer gering, zoodal ten slotte toch geen grool 
totaalbedrag zal worden bereikt. Mei hel oog op een en ander 
schijnt een meer gespecialiseerde regeling In hel sint van 
art. 52 iii nii't noodlg, eene regeling die /.eer bezwaarlijk 
zóó /.mi kunnen worden getroffen, dal alle bezwaren in de 
practljk /.ouden zijn verdwenen. 

Hel eerste lid werd door den Minister gewi jz igd met het, OOg 
op het geval, dal geen geldloon wordt betaald en dus geen 
geld van liet loon kan worden afgehouden. De regeling is 
gelijk aan die van het ontwerp-In validiteit* wet f artikel 194 (8) 
in verband met artikel 189). 

Bij het mondeling overleg werd in de eerste plaats gevraagd, 
of niet oen maximum gesteld moet worden voor het bedrag, 
dat van het loon mag worden afgehouden, De Minister achtte 
dit wensi helijk en wijzigde daarom hei artikel. De verwijzing 
naar art. 1688r van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen 
om. in verband niet het voorlaatste lid van dat artikel, uitte 
maken, «lat bij elke uitbetaling niet meer dan een vijfde gedeelte 
van het in geld vastgesteld loon mag worden afgehouden. 

In de tweede plaats werd gevraagd, of de bedoeling is dat 
de werkgever volgens de eerste zinsnede van het vierde lid 
het over den tijd, waarover hot loon wordt betaald, verschul* 
digde deel der premie alleen mag afhouden bij do uitbetaling 
van dat loon. De Minister antwoordde in bevestigenden zin. 
Naar aanleiding hiervan werd nader gevraagd, of deze bepaling 
wel billijk is. aangezien de werkgever bij vergissing te weinig 
kan hebben afgehouden. Do Minister zag echter geen voldoende 
reden om do bepaling te wijzigen. Wordt niet onmiddellijk 
afgehouden, dan zou de kans op geschillen veel grooter worden. 
Hot aantal vergissingen van den werkgever zal veel grooter 
zijn. indien hij weet. dat eene vergissing hersteld kan worden. 
dan indien eene vergissing hein de helft der premie kost. 

Amendementen. 
Door de hoeren Dors c.s. is op dit artikel een amendement 

voorgesteld (stuk u". 20, XVIII), dat in verband staat mot de 
dooi deze loden voorgestelde wijziging van art. 47 on dat dus 
enkel in aanmerking kan komen, wanneer laatstbedoeld voor-
stel wordt aangenomen 

Voorts is door dezelfde leden de invoeging van een nieuw 
artikel voorgesteld, strekkende om het deel der premie, dat 
naar hun vorige voorstellen door den verzekerde verschuldigd 
zou zijn. ten laste van tien Staat te brengen, indien hij bo-
hoort tot een der laagste drie loonklassen, terwijl tevens in 
verband mot dat nieuwe artikel verschillende rodactiewijzi-
gingen in het derde on vierde lid van art. 52 zijn voorgesteld 
(stuk n°. 20, XIX en XX). 

Door do hoeren TBKUB en TKKXSTHA is een amendement op 
art. 52 voorgesteld, dat beoogt de helft der premie ton laste 
van den werkgever te brengen, on de andere helft ten doele 
door den verzekerde, ton deele door den staat te doen betalen 
(Stuk n". 25. IX I. 

Eindelijk is door de hoeren AAI.HEKSK en PASBTOOBS voorge-
steld eener grooter doel van de premie dooi den werkgever 
te doen betalen, naarmate het loon lager is (stuk n". 22, III). 
Dit amendement betrekt don staat niet in de betaling der 
premie. 

Dozo amendementen gaven tot verschillende opmerkingen 
aanleiding. In de eerste plaats werd aangevoerd, dat het 
brengen van een deel der premie ten laste van den Staat 
niet is overeen te brengen met het karakter eener verzekering 
on een element van armenzorg in de regeling brengt. Ook 
werd opgemerkt, dat de door den Staat te geven bijslag werkt 
als een subsidie aan de werkgevers, die lage loonen betalen. 

Verder werd betoogd, dat het voor de voorstanders van Staafs-
peiisionneeiiiig ten behoeve van de ouden van dagen veel voor 
zou hebben den Staat niet te bezwaren niet uitgaven voor de 
ziekteverzekering, maar dat liet aan don anderen kant be-
zwaarlijk gaat van laag bezoldigde arbeiders betalingd«Thalve 
premie te vergen, vooral nu zij do kosten van do genees 
kundige behandeling /.elven zullen moeten betalen. Ten gunste 
van het amendement van de hoeren AAI.HEKSK en I'ASSTOOHS 
weid aangevoerd, dat dit niet in strijd is met het stelsel van 
verzekering. Intusschen werd de meening geuit, dat het in de 
steden wel geen groot bezwaar zou opleveren de werkgevers 
een grooter deel dor premie te doen betalen, naarmate het 
loon lager is, maar dat het ten platten lande voor kleine 
patroons, die niet in staat zijn hOOge loonen te betalen, zeer 
bezwaarlijk kan zijn mom- dan de halve premie te betalen. 

De Commissie kan zich met het brengen van een deel der 
premie ton laste van don staat niet vereenigen. Zij wenscht 
zich haar oordeel omtient het amendement van de hoeren 
AAI.HEKSE en PABBTOOBB voor te behouden, totdat zij kennis 
zal hebben genomen van hetgeen daaromtrent bij de openbare 
beraadslaging zal worden aangevoerd. 

Art. 58. Tegen don tweeden volzin werd de bedenking 
geopperd, dat hot voor don arbeider bezwaarlijk is tegen zijn 
werkgever te gaan procedeeren. De wenscb word geuit, dat 
do terugvordering aan den in art. 57 bedoelden ambtenaar zou 
worden opgedragen. Ter tegemoetkoming aan dit bezwaar voegde 
de Ministor een tweede lid aan het artikel toe, waarin aan 
den Raad van Arbeid de bevoegdheid wordt gegeven, op ver-
zoek van den arbeider te bepalen, dat het door den werkgever 
verschuldigde deel der premie ten behoeve van den arbeider 
zal worden ingevorderd door don ambtenaar, bedoeld in artikel 57, 
terwijl deze dan van hot middel van dwangbevel zal kunnen 
gebruik maken. 

Er staat, dat de verzekerde bevoegd is het door den work-
gever verschuldigde deel binnen eene maand nadat het is betaald, 
van hom terug te vorderen. Hieruit schijnt te volgen, dat na 
afloop van die maand hot recht van terugvordering vervalt. 
Maar dan scheen de termijn sommigen te kort. Dit kon de 
Minister niet inzien. Hij merkte op, dat, indien er veel tijd 
verloopt, er meer govaar is voor geschillen. 

Aan hot eerste lid voegde de Minister eene bepaling toe, 
overeenkomende met het derde lid van artikel 75. 

Amendement. 
Door do hoeren Duvs c.s. is een amendement ingediend, 

strekkende om uit het tweede lid lid de woorden _op verzoek 
van den verzekerde'*, te schrappen (stuk n". 20, XXI). De 
heer PATI.IN had een gelijkluidend amendement voorgesteld, 
doch trok dit met het oog op evengenoemd voorstel in. 

Do Commissie kan zich om dein de schriftelijke toelichting der 
voorstellers aangevoerde reden met het amendement voreenigen. 

Art. 54. Men merkte op, dat het voor den werkgever, die 
tot betaling aangewezen wordt, zeer lastig kan zijn de andere 
werkgevers tot betaling van hun aandeel te noodzaken. De 
Minister ontkende niet. dat eenige last uit deze bepaling 
kan voortvloeien, maar daarom is ook beroep toegestaan op 
den voorzitter van don Verzekeringsraad. Dit achtte hij voldoende 
om willekeur te voorkomen. 

De redactie van het eerste lid heeft een kleine wijziging 
ondergaan, ten einde do bedoeling beter uit te drukken. 

Amendementen. 
Door de hoeren DE WIJKEHSUJOTH DE WEERDESTEVN en AAI.-

IIEHSE zijn op dit artikel twee amendementen voorgesteld, 
strekkende om don Raad van Arbeid op te dragon te bepalen, 
welk bedrag in de in hot artikel bedoelde gevallen door den 
aangewezen werkgever op ieder der andere ondernemingen 
kan worden verhaald en om den Raad de bevoegdheid te geven 
te bepalen, dat bedoeld bedrag zal worden ingevorderd door 
don ambtenaar, bedoeld in art. 57 (stuk n". 28, III en IV). 

Tegen de aanneming dezer amendementen bestaat bij de 
Commissie geen bezw'u . 
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uitgaven is te verstaan, vallen daaronder alle te goeder trouw 
in strijd met eene wet of algemeenen maatregel van bestuur 
gedane uitgaven, byv. eene uitkeering, «lic de Verzekeringsraad 
niet onder dr uitgaven wil opnemen, omdat hij die niet ver-
schuldlgd acht? Dan wordt de aansprakelijkheid bier te ver 
uitgebreid en zou het zeer bezwaarlijk worden het lidmaatschap 
van den Raad van Arbeid te aanvaarden. Van andere zijde 
werd de wensch geuit, dat in plaats van „onrechtmatig 
gedane uitgaven" gelezen zen worden „alle onrechtmatige 
tekorten ". 

De Minister antwoordde, dat „onrechtmatig gedane uitgaven" 
zijn uitgaven, die dooi' het bestuur op grond van eenige wette* 
lijke regeling niet hadden mogen worden gedaan. Is er hij het 
doen dier uitgaven geen kwade trouw in het spel geweest. 
dan zal in de meeste gevallen de Verzekeringsraad de uitgaat 
toch in de rekening opnemen, terwijl anders nog ingevolge 
artikel 01 beroep op de Kroon openstaat. Er is dus naar 
's Ministers oordeel genoeg waarborg, dat de persoonlijke aan-
sprakelijkheid van de bestuursleden — van de andere leden 
van den Raad ts in dezen geen sprake — niet onbillijk zal 
worden gehanteerd. Intusschen moet ter voorkoming van 
misbruiken op de Kroon een beroep kunnen worden gedaan. 
De Minister gat' aan de uitdrukking van het ontwerp de 
voorkeur boven die van „onrechtmatige tekorten". 

Art. 55. Gevraagd Werd of' in het derde lid niet gelezen 
moet worden „geen of niet de volle premie". De Minister 
antwoordde in ontkennenden zin. De bedoeling is omslachtige 
berekeningen te voorkomen. Tal van verzekeringen zullen 
midden in de week aanvangen of eindigen. Bepaal! nu de 
Raad van Arbeid, dat by het begin of bij het einde geen of 
de volle premie verschuldigd Is, dan Is er een eenvoudige 
regeling, die premieberekening over een gebroken week onnoodig 
maakt. 

Art. 50. Het slot van het tweede lid werd gewijzigd en 
eenigszins algemeener gesteld. 

Art. 57. Gewagende van „den ambtenaar", geeft het eerste 
lid den indruk, alsof de invordering door één ambtenaar zou 
moeten geschieden. Daarom achtten enkele leden wijziging 
van de redactie gewenscht. Het zal toch wenschelijk zijn op 
verschillende plaatsen personen aan te kunnen wijzen, die 
voor de invordering der premies zorg dragen. De Minister 
antwoordde, dat de bepaling, zooals die thans luidt, niet belet 
dat anderen namens den ambtenaar ontvangen en betalingen 
doen. 

Derde lid. Gevraagd werd, wie bevoegd zal zijn de boeken 
en de kas op te nemen. De Minister antwoordde, dat deze 
vraag hare beantwoording vindt in artikel 61 onder c van het 
on t worp-Raden wet. 

Vierde lid. Ook de onbezoldigde leden van den Verzekerings-
raad belmoren naar sommiger meening bevoegd te zijn inzage 
van de boeken en de kas te vorderen. Voorts wenschte men 
de verplichting uitgebreid te zien tot andere bescheiden dan 
boeken. De Minister antwoordde, dat liet voorstel om (behalve 
aan den Verzekeringsraad zelven) slechts aan de bezoldigde 
leden van dien Raad inzage in de boeken en de kas te geven, 
samenhangt met het vroeger reeds gereleveerde karakter dier 
betrekking. Naar het hem voorkwam, is onder „de boeken" 
steeds verstaan en ook hier te verstaan: het geheel van de 
bij de boekhouding gebezigde of benoodigde bescheiden. Aan-
vulling van het vierde lid achtte; hij dus niet noodzakelijk, en, 
met het oog op het gebruik van het argumentum a contrarie 
elders, niet zonder bedenking. 

Art. 59. De in het eerste lid opgenomen uitzondering ren 
aanzien van later in rechte gebleken valschheid in bewijs-
stukken scheen sommigen niet ruim genoeg. Men vroeg of 
de woorden „in rechte" niet kunnen vervallen en of de 
uitzondering ook niet toepasselijk moet zijn. ingeval blijkt, 
dat ontvangen bedragen niet geboekt zijn. De Minister merkte 
op, dat in het hier bedoelde geval reeds décharge ia verleend. 
Daarop moet zeker niet dan in zeer bepaalde gevallen kunnen 
worden teruggekomen; het ontwerp zegt: alleen ingeval latei-
in rechte van valschheid in bewijsstukken is gebleken. Ver-
zwakking van dien eisch schijnt bezwaarlijk, ook omdat men 
moeilijk met zekerheid zal' kunnen bepalen, wanneer een 
valschheid is „gebleken", als zij niet in rechte is geconstateerd. 
Indien ontvangen bedragen niet geboekt zijn, kan zoodanig 
verzuim aanstonds worden ontdekt, tenzij in de overgelegde 
bewijsstukken valschheden zijn gepleegd. Alleen voor het laatste 
geval achtte de Minister het dus noodig om de mogelijkheid 
open t e . stellen dat op eene verleende décharge wordt terug-
gekomen. De regeling komt geheel overeen met die van 
artikel 222 der Gemeentewet, zooals dat artikel na de jongste 
wetswijziging luidt. 

Ook werd gevraagd of, indien het bedrag der zekerheid-
stelling niet voldoende is, ook de erfgenamen van den ambtenaar 
aansprakelijk zullen zijn. De Minister antwoordde, dat naar 
algemeene beginselen van burgerlijk recht ongetwijfeld hij, 
die een erfenis (zuiver) aanvaardt, aansprakelijk is voor de 
schulden van den erflater. 

Art. 60. Gevraagd werd, wat onder „onrechtmatig gedane 

Art. 61. Enkelen drongen aan op verlenging van den inliet 
tweede lid gestelden termijn van twee maanden. Zoo spoedig 
kon in sommige gevallen huns inziens de beslissing niet ge-
nomen worden. De Minister verlengde den termijn tot drie 
maanden en wijzigde verder het eerste lid, ten einde ook aan 
elk lid van het bestuur recht van beroep toe te kennen. 

Art. 62. Eenige leden meenden, dat de reserve hooger 
behoort te worden opgevoerd dan hier is voorgesteld. Men 
wees hierbij op de in de toelichting vermelde regelingen van 
de Duitsche en Oostenrijksche wetten. 

De Minister antwoordde dat het moeilijk is vast te stellen, 
hoe groot eene reserve zijn moet. Hier moet de ervaring spreken. 
Het kwam hem daarom wenschelijk voor, slechts minima in 
de wet neer te leggen. In dier voege is het artikel nader 
gewijzigd. 

Amendement. 
Door den heer VAN LENNEP is op dit artikel een amen 

dement voorgesteld, waarmede verband houden amendementen 
van hetzelfde lid op art, 50 en 77/ (stuk n°. 24, II, VI en 
VIII). De Oommissie kan zich met deze voorstellen rereenigen, 
vooral met het oog op de daarin opgenomen bepaling betreffende 
de belegging en bewaring van do gelden der ziekenkas. 

Art. 63. „Tot en met Hl December". De uitdrukking „tot 
en met" bevat, naar opgemerkt werd, eene tegenstrijdigheid. 
Gelezen zou kunnen worden: „tot 1 Januari van het vol-
gende jaar". Anderen hadden tegen deze geijkte; uitdrukking 
geen bezwaar. 

De Minister antwoordde, dat, indien tegen do uitdrukking „tot 
en met 81 December" bezwaar bestond wellicht ware te lezen: 
„Het boekjaar der ziekenkas vangt aan op 1 Januari.". Of: 
„Het boekjaar der ziekenkas eindigt op Hl December.", waar* 
aan zou zijn verbonden het voordeel, dat ook voorzien is in 
het geval, dat de wet op een anderen datum dan 1 Januari 
wordt ingevoerd. Aangezien bleek, dat de Oommissie de laatste 
der bier aangegeven redacties alleszins aannemelijk achtte, nam 
de Minister die in het artikel op. 

Art. 65. Hot schijnt practisclier om aan één persoon, den 
voorzitter, het recht te geven om een dwangbevel te doen 
uitvaardigen. Daarom werd het artikel door den Minister ge-
wij zigd. 

Amendement. 
Door den heer PATI.IX is op dit artikel een amendement 

voorgesteld, strekkende om onder a, de woorden „door den 

Handelingen der Sta ten-Generaal. Bijlagen. 1911- 191? 
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werkgever" te schrappen (stuk u". 1'.», VU), De Commissie 
kan /,irh met bet amendemenl vereenigen. 

Art. tiT. Gtaarne zag men nader toegelicht wat. bier onder 
„toerekening en afschrijving" is te verstaan. 

(ielijk de Minister verklaarde is de bedoeling dier woorden 
deze, dat betalingen door schuldenaren, dia verschillende 
soorten van schulden aan de ziekenkas hebben, ingeval het 
bedrag der betaling Blei voldoende is om al die schulden vol-
ledig te dekken, geacht worden te zijn geschied, in de eerste 
plaats als betaling van kosten van vervolging, in de tweede 
plaats op verschuldigde interesten, in de derde plaats op de 
schulden, bedoeld hij artikel 65 a—c. De Minister voegde hier-
aan toe, dat de uitdrukking een financieel-technische is, o. a. 
voorkomt in artikel 4 der wet op de invordering van 's Rijks 
directe belastingen (Staatsblad n". 22 van 1845) en in artikel 
~>Oter Ongevallenwet [Staatablud n". 205 van 1909) en in de 
practijk, voor zoover bekend, tot mocilijkhoid nooit aanleiding 
heeft gegeven. 

Art. 68. Sommigen meenden, dat de grens bij dit artikel 
in verband met art. 3 van het ontwerp-Radenwet getrokken 
ten aanzien van hen, die zich krachtens de wet vrijwillig 
kunnen verzekeren, te eng is. Eenigen meenden, dat evenals 
in het Invaliditeits-ontwerp, aan ieder gelegenheid kon worden 
gegeven tot vrijwillige verzekering, mits het ziekengeld beperkt 
worde tot het wettelijk maximum voor de verplichte verzekering. 

Voorts achtten sommige leden het gewenscht, dat in de 
wet worde aangegeven, «reik criterium de Raden van Arbeid 
zullen hebben te volgen, wanneer zij te beslissen hebben over 
de toelating, bedoeld in het tweede lid van art. 68 van het 
ontwerp-Ziektewet. Anders zal de eene Raad ten deze veel 
ruimer kunnen te werk gaan dan de andere. 

Ook werd ontraden aan de Raden geheele vrijheid te laten 
ten aanzien van de regeling der premie voor vrijwillige ver-
zekering. Opneming van regelen in de wet werd noodig geacht 
ten einde te voorkomen, dat de eene Raad de zaak geheel 
anders regelt dan de andere. 

De Minister antwoordde, dat, indien ook personen met hooger 
inkomen gerechtigd zouden worden, om toelating tot de verzeke-
ring te eischen, zij het dat het ziekengeld — en in verband-
daarmede ook de premie — werd beperkt tot een betrekkelijk 
laag bedrag, dit waarschijnlijk aanleiding zou geven tot eene 
voor de ziekenkas hoogst schadelijke selectie. Immers de ver-
zekering zou voornamelijk worden aangegaan door de tot die 
groep behoorende personen, die een groote ziektekans hadden. 
De Minister merkte intusschen op, dat niemand principieel 
van de vrijwillige ziekteverzekering is uitgesloten. De Raad 
van Arbeid heeft echter de beoordeeling en de beslissing in 
handen. 

De beide andere bezwaren gelden de bevoegdheid van den 
Raad van Arbeid, vooreerst om zelf, zonder gebondenheid aan 
een wettelijk criterium, te beslissen over de toelating, en dan 
om de premie voor de vrijwillige verzekering naar eigen inzicht 
te regelen. De Minister wees er op, dat ingevolge artikel 74 
de bepaling van artikel 47 buiten toepassing blijft uitsluitend 
ten aanzien van de verzekerden bedoeld in het tweede lid 
van artikel 68 en dat ook voor die groep de premiebepaling 
door den Verzekeringsraad moet worden goedgekeurd (artikel 46). 
Kr is dus zijn inziens te dien aanzien genoeg waarborg tegen 
willekeur en onbillijkheid. Dit neemt intusschen niet weg, dat 
inderdaad verschillende regeling bij de onderscheiden»; Raden 
van Arbeid wel niet zal uitblijven. Maar het kwam den Minister 
voor, dat het juist aanbeveling verdient aan de Raden van 
Arbeid ten deze vrijheid van beweging te geven. Het betreft 
hiei een moeilijke zaak, waarbij tal van vragen opkomen. Het 
zou naar 's Ministers meening niet aangaan om thans, terwijl 
men nog geen ervaring heeft opgedaan, eene regeling in de 
wet neder te leggen, die voor bepaalde gevallen in de practijk 
als eene belemmering zou kunnen worden gevoeld. 

In het artikel werden verschillende wijzigingen gebracht. 

6.] 
Ontwerp-Radenwet. — I I . Ontwerp-Ziektewet. 

In de eerste plaats werden in bel eerste lid in verband 
niet de in art. 4 van het ontwerp-Radenwet gebrachte wijziging 
achter „ verzekerd zijn en" Ingevoegd de woorden „loon ontvangen, 
niet Uitsluitend bestaande in onderricht, alsmede". Voorts 
werden dit artikel en de artikelen 78, 75 en 77 gewijzigd 
in verband met de opneming van art. 166 in het ontwerp-
Ziektewet. De uitdrukking „verplichte verzekering" heeft thans 
eene andere beteekenis verkregen dan zij aanvankelijk had. 

Het tweede lid werd eenigszins verduidelijkt. De bedoeling is 
van den aanvang at' geweest, dat tot de vrijwillige verzekering 
mede zouden kunnen toetreden personen, die behooren tot 
groepen, welke door den Raad van Arbeid zijn toegelaten. De 
redactie liet echter de mogelijkheid open voor twijfel, in zoo-
verre zij ook zóó kon worden opgevat, dat de Raad van Arbeid 
bepaalde individuen zou kunnen toelaten, hetgeen.naar 's Minis-
tera meening tot willekeur aanleiding zou kunnen geven. Het 
gewijzigde tweede lid drukt duidelijker de bedoeling uit. Van 
de zijde der (tommissie werd gevraagd, of de toelating tot do 
vrijwillige verzekering door deze wijziging niet te zeer wordt 
beperkt, hetgeen niet wenschelijk scheen, aangezien de gelegen-
heid tot deelneming zoo ruim mogelijk behoort opengesteld 
te worden. De Minister antwoordde, dat, indien de Raad alleen 
groepen kan toelaten, die gelegenheid allicht in ruimer mate 
zal worden gegeven dan wanneer hij ook bepaalde individuen 
kon toelaten. 

Het laatste lid van het artikel werd in verband met de 
invoeging van artikel 68«, overgebracht naar een nieuw 
artikel 68b. 

Am o n de ment. 

Door den heer PATIJN is op dit artikel een amendement 
voorgesteld, dat de bedoeling heeft de gelegenheid tot vrij-
willige verzekering ruimer open te stellen (stuk n°. 19, VIII). 
De Commissie kan zich met het amendement vereenigen. 

Att. 68a. Dit artikel is opgenomen ingevolge de bij be-
spreking van art. 3 van het ontwerp-Radenwet door den Minister 
gedane toezegging. Het bedoelt tegemoet te komen aan hen, 
die, hier te lande wonende, over de grens gingen en daar 
verzekerd werden, doch die ophielden in het buitenland te 
werken. Zij zullen onder zekere voorwaarden het recht hebben 
zich bij eene Nederlandsche ziekenkas te verzekeren. 

Art. 71, tweede lid. Naar sommiger meening gaat het te 
ver den Raad van Arbeid bevoegd te verklaren aanspraak op 
ziekengeld te ontzeggen wegens ziekte, ontstaan binnen de 
eerste twee maanden der verzekering. 

De Minister achtte de bepaling noodig ten einde te voor-
komen, dat de vrijwillige verzekering wordt aangegaan met 
het oog op een vóór de deur staande ziekte. Zij zal bovendien 
ook hierom moeilijk gemist kunnen worden, wijl de Raad van 
Arbeid anders zou gedwongen worden tot een omslachtige 
controle op de naleving van het eerste lid. Hij vestigde er 
de aandacht op, dat het tweede lid van toepassing is uüslui-
tend ten aanzien van de personen, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 68. 

Van de zijde der Commissie werd naar aanleiding hiervan 
opgemerkt, dat niet licht twee maanden te voren zal blijken, 
dat eene ziekte zal ontstaan. De Minister wijzigde daarop de 
woorden „twee maanden" in „maand". 

Art. 72. De opmerking werd gemaakt, dat inen wel kan 
bepalen, dat personen lijdende aan sleepende ziekten niet worden 
aangenomen, maar dat het niet aangaat aan personen, die 
eenmaal verzekerd zijn en premie betaalden, ziekengeld te 
onthouden. 

De Minister antwoordde, dat de lijder aan een sleepende 
ziekte, die zich vrijwillig verzekert onder de werking van eene 
bepaling van den Raad van Arbeid als hier bedoeld, dit doet 
met het oog op andere ziekten, waardoor hij voor zijn arbeid 
tijdelijk ongeschikt kan worden. Hij zag geen reden hem dit 
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onmogelijk te maken, Indien de Baad van arbeid ilechta 
het recht beeft rich voor zekere schade te vrywaren. 

Art. 7:i. in liet tweede lid werden eenige woorden geschrapt, 
omdat bet lid óók betrekking moot hebben op ben, wier ver-
plichte verzekering eindigt om andere redenen dan beteindigen 
van tiet dienstverband, b. v. omdat zij gaan bebooren tot 
groepen, welke Ingevolge Benig onderdeel van artikel 8 Raden-
wet geen .arbeider" In tien zin der wet. zijn. Voorts weiden 
in verband met art. 16b ingevoegd de woorden „wettelijke of'. 

Art. 74. Ter verduidelijking werden de woorden „Artikel 
47 is" vervangen door „De regelen voor de vaststelling van 
premie, gesteld in Hoofdstuk IV dezer afdeeling. zijn". 

Amendement. 
Door den heer PATIJN is oen amendement voorgesteld, 

strekkende om den negatieven vorm van dit artikel in een 
positieven te veranderen (stuk n°. 19, IX). De Commissie kan 
zich met dit denkbeeld vereenigen. Zij merkt intusschen op, 
dat in het oorspronkelijke artikel alleen sprake was van art. 47 
en dat de Minister het later „ter verduidelijking" heeft ge-
wijzigd. Over de vraag, of, gelijk de voorsteller meent, aan-
haling van art. 47 voldoende is, zal zij gaarne eeno nadere 
verklaring'van den Minister to gemoet zien. 

Art. 75. Üe Ministor veranderde de woorden „zijn werk-
gever" in: „dengene, in wiens dienst hij werkzaam is geweest,". 
Het artikel toch zal mede betrekking hebben op werklieden 
(b.v. losse werklieden), die (artikel la) geen „arbeider" in den 
zin der Ziektewet zijn, terwijl „werkgever" in den zin van 
het ontwerp degene is, die een of meer arbeiders bij eene 
onderneming in dienst heeft (artikel Ie). Het kan dus twijfel-
achtig zijn, of de bovenbedoelde losse arbeiders enz. een 
„werkgever" in den zin van het ontwerp hebben. Met het 
oog daarop is eono andere woordenkeus in artikel 75 gevolgd. 

Art. 77. Dat ieder verblijf buitenslands, hoe kort ook, de 
vrijwillige verzekering zou doen vervallen, wan;, naar men 
meende, zonderling. Is hier wellicht vestiging buitenslands 
bedoeld? De Ministor achtte bij nadere overweging de bepaling, 
dat de vrijwillige verzekering door verblijf buitenslands van 
rechtswege eindigt, minder juist. Echter zou de aangegeven 
wijziging de bedoeling der bepaling niet geheel dekken. Aan-
beveling verdient het, een schorsing van rechten en verplich-
tingen voor een bepaalden tijd mogelijk te maken. Daartoe 
werd, met schrapping in dit artikel van de woorden „en door 
verblijf buitenslands", een nieuw artikel 77 bis ingevoegd. 

HOOFDSTUK VII (TWEEDE AFDEELING). 

Hij het mondeling overleg werd van de zijde der Oommissie 
aan den Minister in overweging gegeven aan liet hoofd van 
dit hoofdstuk een artikel op te nemen, waarin wordt gezegd, 
dat de uitkeering van ziekengeld kan geschieden door middel 
van eene erkende bijzondere kas of van eene plaatselijke kas. 
De Minister gaf aan dezen wenk gevolg. 

Voorts werd aangevoerd, dat in de artikelen betreffende de 
bijzondere kassen een betere volgorde ware te brengen, indien, 
met invoeging van een eerste artikel, houdende, dat eene 
bijzondere kas op verzoek van haren eigenaar door don Raad 
van Arbeid kan worden erkend, vooraan werden geplaatst de 
bepalingen betreffende de erkenning en daarna werden opge-
nomen de bepalingen betreffende den overgang der aansprakc-
lijkheid op de bijzondere kas. Do Minister voldood aan deze 
wenschen. 

Bij de Nota der Commissie werd naar aanleiding van de 
artikelen 77a en 77c de opmerking gemaakt, dat men niet 
kan zijn lid eener kas, maar alleen lid eener vereeniging; dat 
eene kas niet kan zijn rechtspersoon, aangezien alleen stichtingen 
en vereenigingen rechtspersoonlijkheid kunnen bezitten, en dat 
eene kas niet kan zijn deel van een rechtspersoon, aangezien 
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persoonlijkheid ondeelbaar is. Naar aanleiding biervan weid de 
terminologie van de artikelen 77a—77k door don Minister 
henden. Hij het mondeling overleg bleek echter, dat de nieuwe 
formuleering in verschillende opzichten nog te nrenseben overliet. 
Dientengevolge werden do artikelen, uit een formeel oogpunt, 
aan eene nadere herziening onderworpen, mot, liet, doel om op 
juiste wijze aan te wijzen wie als vertegenwoordiger der 
bijzondere kas optreedt. Om dezelfde roden word ook de 'edactie 
van de artikelen 80, 87 en 108 gewijzigd. De Commissie meent, 
dat do aangebrachte wijzigingen geeiio nadere toelichting be-
boeven. 

Amendementen. 
Art. 77a. De amendementen van den hoor DE WIJKEHSLOOTH 

DE WEEHDESTEYN op dit en volgende artikelen zh'n reeds be-
sproken bij art. 1. 

Art. 77c. Sommigen meenden, dat ook de zekerheidstelling 
bedoeld in art. 77j onder de eischen van erkenning moet 
worden opgenomen. Anderen waren daarentegen van oordeel, 
dat aan de vereeniging na hare erkenning gelegenheid moet 
worden gelaten vooi zekerheidsstelling te zorgen. 

Aangezien hot ook aan den Minister voorkwam, dat hot 
mogelijk moet zijn aan de vereeniging gelegenheid te laten, 
na de erkenning voor do zekerheidsstelling te zorgen, achtte 
hij hot niet aanbevelenswaardig het stollen van zekerheid tot 
voorwaarde voor de erkenning te maken. 

Gevraagd werd, of, ingeval er eene nationale ziekenkas 
met verschillende plaatselijke afdeelingen bestaat, de bepaling 
omtrent liet vereischte minimumaantal leden voor elk dezer 
plaatselijke afdeelingen of voor het nationaal ziekenfonds als 
zoodanig zal golden. 

De Minister antwoordde dat noch het een noch het ander 
het geval zal zijn. Veeleer scheen hem uit artikel 77c voort 
te vloeien, dat voor de erkenning van de bijzondere kas voor 
het gebied van een bepaalden Raad noodig is, dat bij de kas 
althans het niinimum-aantal bij dien Raad verzekerden is aan-
gesloten. Wanneer dus b. v. binnon hot gebied van eenzelfden Raad 
meerdere afdeelingen van eenzelfde kas mochten bestaan, dan 
zouden de bij die afdeelingen aangesloten verzekerdon moeten 
worden samengeteld, en naar hot aldus verkregen totaal zou 
moeten worden beoordeeld, of do kas voor dien Raad kan worden 
erkend. 

Naar aanleiding van deze verklaring word opgemerkt, dat 
her aantal tot het gebied van een Raad van Arbeid behoorende 
verzekerden, die leden zijn van eene nationale ziekenkas, ge-
ring kan zijn en dat het daarom gewenscht is het onder b 
bedoelde aantal verzekerden laag to stollen. De Ministor ver-
klaarde zich bereid mode te werken, om dat aantal zoo laag 
mogelijk to stellen, maar merkte toch op, dat het noodig 
zal zijn dat hot aantal daarbij aangeslotenen niet te gering zij. 

Ton gevolge van het bepaalde onder c zal het niet mogelijk 
zijn in de statuten te bepalen, dat de geneeskundige van het 
fonds van rechtswege zitting heeft in hot bestuur, noch ook 
bij ondornemingsfondsen den werkgever het recht to geven zich 
in het bestuur te doen vertegenwoordigen. Eenige leden vonden 
dit zonderling, waar in de Raden van Arbeid een gelijk aan-
tal werkgevers-leden en arbeidors-leden zitting zal hebbon en 
de werkgevers toch de helft betalen van de premie, verschuldigd 
door hen, die bij eene bijzondere kas zijn aangesloten. Deze 
regeling scheen to zonderlinger, omdat dergelijke bepaling niet 
is voorgesteld ter zake van de erkenning van ziekenfondsen. 

Do Minister merkte hiertegenover, met herinnering aan hetgeen 
hjj reeds bij art. 8 van hot ontwerp-Radonwot omtrent dit punt had 
te kennen gegeven, op, dat er bij ondornemingsfondsen rekening 
mede moet worden gehouden, dat de arbeiders in zekere mate af-
hankelijk zijn van hun werkgever en dat zij bij hunne indionst-
neming vaak verplicht worden in het fonds deel te nomen. Het 
kwam den Minister met het oog op do positie van den werkgever 
niet gewenscht voor, dezen het recht te geven in het bestuur ver-
tegenwoordigd te worden. Heeft men dus eenerzijds te doen 
met geheel andore verhoudingen dan bij de openbare kassen 



[56. 
Regeling der Arbeiders-ziekteverzekering. — I . 

voorkomen, anderzijds valt op te merken, dat, terwijl de byson-
dere luwen medewerken toj de uitvoering der verzekering, 
de ziekenfondsen met <ii<' uitvoering Dieti te maken hebben 
en er daarom geene reden is bindende bepalingen omtrent <ie 
samenstelling van Imn besturen te maken. Intuwcben balei 
liet bepaalde onder e niet, in de statuten op te nemen, dat 
de bij de kas Ingeschrevenen een vertegenwoordiger van den 
werkgever in het bestuur sullen lüezen, maar zij behouden 
dan bet recht hierin door wijziging der statuten verandering 
te brengen. 

Ter verduidelijking van de redactie werden de slotwoorden 
der bepaling gewijzigd. 

Amendementen. 
Door den beer PATI.I.N is op dit artikel een amendement 

voorgesteld, strekkende om aan de bijzondere kassen meer 
vrijheid te geven ten aanzien van bare organisatie (stuk n". 19, X). 

.De voorsteller voegde aan zijne schriftelijke toelichting toe, 
dat bij de bekende instelling ..Ziekenzorg" te Amsterdam 
sommige leden van het bestuur niet door de leden, maar door 
verschillende andere werklieden-organisaties worden gekozen. 
Zoodanige regeling beeft het voordeel, dat de samenstelling van 
het bestuur niet geheel afhankelijk is van de toevallige meer-
derheid in de vergadering der bij eene bijzondere kas inge-
schrevenen. De Commissie kan zich met dit amendement 
vereenigen. 

Door de heeren DUYS C. S. is een amendement voorgesteld, 
strekkende om onbeperkte toelating van verzekerden bij de 
bijzondere kas te vergen (stuk n°. 20, XXII). De Commissie 
meent, dat het niet aangaat dezen eisch aan de bijzondere 
kassen te stellen, aangezien het doel der opneming van de 
bepalingen betreffende de bijzondere kassen juist is het voort-
bestaan mogelijk te maken van kassen, die aan dien eisch 
niet voldoen. Bovendien zou de wijziging het bestaan van 
ondernomingskassen onmogelijk maken. Zij kan zich dus met 
dit amendement niet voreenigen. 

Voorts is door de heeren DUYS C. S. voorgesteld den eisch 
te stellen, dat aan alle toegelaten verzekerden gelijke rechten 
en bevoegdbeden worden toegekend (stuk n°. 20, XXIII). De 
Commissie kan zich met dit amendement niet vereenigen. 

In de derde plaats is door de heeren DUYS c. S. een amen-
dement voorgesteld betreffende de inning der premies (stuk 
n". 20, XXIV). Aangezien blijkens art, 77 h de inning der 
premies ook ten aanzien van hen, die bij eene bijzondere kas 
ingeschreven zijn, door den Raad van Arbeid zal geschieden, 
kan de Commissie zich met dit amendement niet vereenigen. 

Art. lid. In verband met art, 117 werd de meening 
geuit, dat het hier bedoelde; beroep ook door de onbezoldigde 
leden van den Verzekeringsraad moet kunnen worden ingesteld. 

Met herinnering aan hetgeen door hem reeds omtrent, den 
aard van de taak der onbezoldigde leden was gezegd, verklaarde 
de Minister van meening te zijn, dat toekenning van bedoeld 
beroep met die taak niet in overeenstemming ware. 

Voorts werd. met verwijzing naar art, 84, gevraagd, of het 
niet wenschehjk is aan den Raad van Arbeid de bevoegdheid 
te geven ook wegens gronden aan het algemeen belang ont-
leend, de erkenning te weigeren. 

De Minister achtte het bedenkelijk aan de Raden van Arbeid 
eene zoo onbestemde bevoegdheid te geven. Art. 84 heeft be-
trekking niet op handelingen van de Raden, maar van de 
Regeering. Nu zou men ook hier aan de Kroon de bevoegdheid 
kunnen geven de erkenning op grond van redenen van algemeen 
belang te vernietigen, maar de Minister zag hiervoor geen 
voldoenden grond. Hij wees er op, dat de bij eene bijzondere 
kas ingeschrevenen het recht hebben zich ter zake van de 
uitkeering van ziekengeld op den Raad van Arbeid en op den 
rechter te beroepen. 

Aan het derde lid werd toegevoegd, dat het verzoek om 
erkenning moe' geschieden in den door de Regeering vast-
gestelden vorm 
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Amendement. 
Door de boeren DUYS C. S. is een amendement op dit artikel 

voorgesteld, strekkende om te bepalen, dat de erkenningeener 
bijzondere kas niet zal werken, zoolang niet de vereisebte 
zekerheid is gesteld (stuk n". 20, XXV), De Commissie her-
Lnnert, dat de bedoeling «Ier Regeering is het stellen van 
zekerheid gemakkelijk te maken door toe te laten, dat zulks 
geschiede door inhouding van een deel der premies door den 
Raad van Arbeid. Dit zou door aanneming van het amendement 
onmogelijk worden. De Oommissie ontraadt daarom de aan-
neming daarvan. 

Art. 11 e. (ielijk in § 5 van dit Verslag is vermeld, werd 
in bet eerste lid eene bepaling opgenomen, die uitdrukkelijk 
verbiedt, dat een deel der premie aan de verzekerden wordt 
terugbetaald, en aan het tweede lid toegevoegd, dat de erkenning 
ook kan worden ingetrokken, wanneer verzekerden afgewezen 
of uitgesloten worden wegens hun ziektegevaar. 

Amendement. 
Door de heeren DUYS C. S. is een amendement op dit artikel 

voorgesteld betreffende bemoeilijking van toetreding tot de 
byzondere kassen (stuk n°. 20, XXVI). De Commissie is van 
meening, dat de voorgestelde aanvulling tot allerlei moeilnk-
heden en chicanes aanleiding kan geven en dat het voor-
gestelde artikel voldoenden waarborg tegen bemoeilijking van 
toetreding geeft. Zij kan zich dus met dit amendement niet 
vereenigen. 

Art. lip (77o oud). Gevraagd werd, of aan de bijzondere 
vereenigingen niet het recht moet gegeven worden om, indien 
blijkt, dat de opbrengst der door den Raad van Arbeid vast-
gestelde premies niet voldoende is tot bestrijding der uitgaven, 
door heffing van een omslag van hare leden in het tekort te 
voorzien. 

De Minister antwoordde, dat geene bepaling het heffen van 
zoodanigen omslag verbiedt, zoodat is aan te nemen, dat de 
vereenigingen zich de bevoegdheid daartoe kunnen voorbehouden. 

Amendement. 
Door den heer PATIJN is op dit artikel een amendement 

voorgesteld, strekkende om te doen uitkomen, dat de overgang 
diT aansprakelijkheid van de openbare naar de bijzondere kas 
niet afhankelijk is van de toestemming van den Raad van 
Arbeid (stuk n°. 19, XI). Tegen dit amendement bestaat bij 
de Commissie geen bezwaar. 

Art. llh. Gevraagd werd, of niet aan het bestuur der 
vereeniging het recht moet gegeven worden tegen de bepaling 
van het deel der premie, dat wegens de kosten onder b ver-
meld, wordt ingehouden, in beroep te komen. Hier beschikt 
de Raad van Arbeid toch over de inkomsten der vereeniging. 

De Minister beantwoordde de vraag in ontkennenden zin. Het 
belang, waarom het bij de maatregelen ter voorkoming van 
ziekte en ter bevordering van geneeskundige hulp gaat, moet 
ter beoordeeling zijn van den Raad van Arbeid, die hierbij het 
algemeen belang moet dienen. De goedkeuring van den Verze-
keringsraad waarborgt tegen willekeur. 

Voorts verklaarde de Minister naar aanleiding van eene 
gedane vraag, dat hier met kosten van inning der premiën 
bedoeld zijn de kosten, veroorzaakt door de inning van de 
premien, verschuldigd voor de verzekering der bij de bijzondere 
kas ingeschrevenen. 

Amendement. 
Door de heeren TREUB en TEENSTRA is een amendement op 

dit artikel voorgesteld, strekkende om de bijzondere kassen te 
doen bijdragen in de administratiekosten van den Raad van 
Arbeid (stuk n°. 25, X). De Commissie merkt op, dat bij aan-
neming van dit amendement de bijzondere kassen niet alleen 
de kosten harer eigen administratie zouden hebben te dragen, 
maar bovendien nog zouden moeten betalen voor de admi-
nistratie der Raden van Arbeid. De bijzondere kassen zouden 
daardoor in ongunstiger positie komen dan de openbare kassen 
en de concurrentie met deze kassen onmogelijk kunnen vol-
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houden. De Commissie kun zich daarom met dit amendement 
niet rereenigen. 

Art. in. Naar de meening van sommigen behoort bepaald 
te worden, dat bij algemeenen maatregel van bestuur voor-
schriften worden gegeven omtrent do wijze van boekhouding. 

Do Minister gaf aan deze Opmerking gevolg door in bet 
eerste lid do bevoegdheid te geven tot bet geven van voor* 
schriften betreffende do w|Jze van boekhouding. 

Art. lij. Volgens do toelichting zal bij don hier bedoelden 
algemeenen maatregel van bestuur bepaald worden, dat zeker-
heid kan worden gestold door een gedeelte van do voor do 
bijzondere kas geïnde premies door den Raad van Arbeid te 
doen inhouden. Naar aanleiding van eono van do zijde der 
Commissie gestelde vraag, verklaarde de Minister nader, dat 
inhouding gedurende den eersten tijd niet altijd voldoende 
zou zijn om den noodigen waarborg te geven, dat de bijzondere 
kas aan hare verplichtingen zou voldoen en dat het daarom 
voor dien tijd ook noodig kan zijn een zakelijken waarborg 
of eene borgstelling te eisenen. Bezwarend zou dit voor de 
bijzondere kas niet zijn, aangezien het hier geene groote be-
dragen zal gelden. 

Art. lik. Bij de behandeling van dit artikel werd opnieuw 
aangevoerd, dat het voor de bijzondere voreenigingen zeer be-
zwaarlijk kan zijn de hier genoemde inlichtingen te verstrekken. 
Ook werd gevraagd, of het niet voldoende is enkel aan den 
Raad van Arbeid en den Verzekeringsraad de bevoegdheid te 
geven inlichtingen te vragen omtrent de wijze, waarop de 
verplichtingen worden nagekomen en overlegging van stukken 
te vorderen. 

De Minister meende, dat het bezwaar voor de bijzondere 
kassen wordt overschat. Het geldt hier punten, die ieder bestuur 
van een ziekenkas moet weten, wil het een behoorlijk beheer 
voeren. Het kan dus voor het bestuur geene bijzondere moeite 
opleveren zich die kennis in zoodanigen vorm te verschaffen, 
dat deze ook aan den Raad van Arbeid kan worden medege-
deeld. Het opleggen der verplichting tot het verstrekken der 
inlichtingen zal het bestuur dwingen op do hoogte te blijven 
van do omstandigheden der verzekerden en uit dien hoofde 
een goed beheer bevorderen. Intusschen had de Ministor geen 
bezwaar in het eerste lid het woord „wekelijks" te vervangen 
door „op de door den Raad van Arbeid bepaalde tijden*'. 
Dat het niet voldoende kan worden geacht enkel aan den Raad 
van Arbeid en aan den Verzekeringsraad de bevoegdheid te 
geven inlichtingen te vragen, volgt naar de meening dos Ministers 
uit de beteekenis, die de gevraagde gegevens hebben, niet 
slechts voor die beide lichamen, maar in hot algemeen voor 
de verschillende organen, met de uitvoering dor onderscheidene 
takken van arbeidersverzekering belast. 

Amendement. 
Door de heeren DÜTS c. s. is een amendement op dit artikel 

voorgesteld, strekkende om den Verzekeringsraad en den Baad 
van Arbeid de bevoegdheid te geven derden met het inwinnen 
van de in het eerste lid bedoelde inlichtingen te belaston (stuk 
n". 20, XXVII). Aangezien ingevolge het derde lid van het 
artikel door de Kroon voorschriften kunnen worden gegeven 
betreffende de overlegging van schriftelijke gegevens ten be-
hoeve van het toezicht, acht de Commissie de voorgestelde 
wijziging niet noodig. 

Art. 111. In het eerste lid van dit artikel wordt alleen 
gezegd, dat de Raad van Arbeid kan bepalen, dat binnen een 
bepaald gebied wonende verzekerden het ziekengeld zullen 
ontvangen door tusschenkomst van eene plaatselijke kas en 
in den aanhef der toelichting wordt gesproken van eene plaat 
selijke commissie, die de uitkeeringen administreert. Uit den 
verderen inhoud der toelichting blijkt echter, dat de Minister 
aan de plaatselijke kassen een even zelfstandig bestaan wil 
toekennen als aan de erkende bijzondere voreenigingen. Om die 

bedoeling te bereiken, zal do redactie van het artikel, naar sonv 
migen meenden, echter gewijzigd moeten winden, want rechts, 
persoonlijkheid bevattende bijzondere vereeniglngen hebben een 
zelfstandig bestaan, al bepaalt deze wol daaromtrent niets, 
maar om aan commissies als de hier bedoelde zelfstandige 
bevoegdheid te geven, dient zulks uitdrukkelijk bepaald te 
worden. Bovendien staat in hot artikel niet, dat do premies 
aan de commissie zullen uitgekeerd worden, maar alleen dat 
de verzekerden do uitkeering door tusschenkomst van die 
commissie zullen ontvangen. In het artikel zal ook te ver-
molden zijn, dat die commissie bevoegd Is hoogere uitkeeringen 
te geven dan de Raad van Arbeid. 

intusschen achtten sommigen toekenning van zoo groote 
zelfstandigheid aan deze commissies bedenkelijk. Zij hebben 
geene andere inkomsten dan do haar uitgekeerde premies. Het 
kan echter zijn, dat dit bedrag'niet voldoende Is tot bestrijding 
der uitgaven. Zal dan de Raad van Arbeid verplicht zijn het 
ontbrekende aan te vullen? Dit ware niet billijk, want dan 
zouden daartoe gebezigd worden do premies van verzekerden. 
die met de plaatselijke kas niet te maken hebben. Wil men 
aan deze kassen zelfstandigheid geven, dan zullen zij het volle 
risico moeten dragen. Dit kan mogelijk gemaakt worden door 
herverzekering bij den Raad van Arbeid. 

Do vergemakkelijking der controle, uit instelling van eene 
plaatselijke kas voortvloeiende, zal naar de voorgestelde regeling 
geen invloed kunnen hebben op het bedrag der premie. Of die 
instelling zal leiden tot scherpe controle, werd daarom betwijfeld. 

In zijn schriftelijk antwoord wees de Minister er op, dat 
ingevolge het derde (thans vierde) lid van dit artikel voor de 
plaatselijke kas zal golden al hetgeen is bepaald ten aanzien van 
de erkende bijzondere kas, voorzoover de aard der zaak zich tegen 
die gelijkstelling niet verzet en bij algemeenen maatregel geen 
bepaalde uitzonderingen zijn gemaakt. Uit die regeling vloeit 
van zelf voort, dat aan de plaatselijke kas een zekere zelf-
standigheid van handelen is toegedacht, daar zoodanige zelf-
standigheid ook aan de erkende bijzondere kassen is gegeven. 
Evenmin als bij de laatstbodoelden zal echter die zelfstandig. 
heid zich hier uitstrekken tot het innen der premifin, dat 
immers voor beiden door den Raad van Arbeid zal geschieden. 
Beidon zullen echter te maken hebben met do uitkeeringen. 
Dat de plaatselijke kas, als zij daartoe financieel in staat blijkt, 
hoogere uitkeeringen kan geven dan de algemeene ziekenkas 
van den Raad van Arbeid in het district, behoeft evenmin 
uitdrukkelijk gezegd te worden als het bij de erkende bijzondere 
kassen gezegd is. Het vloeit van zelf voort uit het feit, dat 
de premies (verminderd mot oen zeker doel) aan de plaatselijke 
kas zullen worden uitgekeerd, die ze — na aftrok van admini-
stratiekosten — geheel kan aanwenden voor do ziekte-uit-
keeringon. Is het bedrag der inkomsten van do plaatselijke 
kas daarvoor niet voldoende, dan zal de Raad van Arbeid 
moeten bijspringen. Men acht dit laatste echter onbillijk. 
Intusschen. van tweeën één. Of de plaatselijke kas word goed 
beheerd docli had in een bepaalde periode te kampen met 
abnormaal voel ziekte in haai' gebied. Dan is suppletie door 
den Baad volkomen billijk, daar do volle kosten immers óók 
hadden moeten zijn gedragen door dat lichaam, bijaldien er 
geen plaatselijke kas had bestaan. Of hot deficit spruit voort 
uit gebrekkig beheer, o\\ dan moet de Raad of een ander bo-
stuur aanwijzen of de plaatselijke kas opheffen óf zijnerzijds 
scherper controle doen houden. Met het oog op de verplichting 
van den Raad van Arbeid om bij te passen, behoort echter het 
gedeelte dor promiën. bestemd voor het vormen der reservekas 
(art. 62). niet aan do plaatselijke kas te worden uitgekeerd. 
Daarentegen achtte de Minister het bij nadere overweging 
niet noodig, dat de plaatselijke kas zekerheid stelt (art. lij). 
Het nieuw derde lid voorziet in een en ander, terwijl door 
aanvulling van het eerste lid worden afgesneden geschillen over 
de vraag, welke verzekerden uitkeering van de plaatselijke 
kas ontvangen. 

Aan het nieuwe derde lid is nog de bepaling toegevoegd, 
dat de Raad van Arbeid aan de plaatselijke kas een voorschot 
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kan geven. Dit zal h.v. hij den aanvang van de werking der 
plaatselijke kas noodig kunnen zijn. 

Wat betreft de vraag! of een dergelijke werkkring wd mogelijk 
is iiij een lichaam, waaraan niet uitdrukkelijk rechtspersoon^ 
Irjkheid is toegekend, merkte de Minister op, dat het hier 
een geval geld! van een op openbaar gezag ingesteld lichaam, 
geheel analoog aan dat van den Baad van Arbeid selven, 
waaraan evenmin uitdrukkelijk rechtspersoonlijkheid wordt ver-
leend. Opzettelijke toekenning schijnt bier evenmin als daar 
noodig. 

Door de wijziging van artikel 81 Radenwei komt nog 
duidelijker uit, dat liet bestuur van de plaatselijke kas bepaald 
een commissie r<tn beheer is. in overeenstemming met dat 
artikel is ook hier toegelaten, dat een enkel persoon, een cominis-
saris, met het bestuur van een plaatselijke kas wordt belast. 

De hetere controle op de aangeslotenen zal worden in de 
hand gewerkt doordat de controleur ter plaatse woont en door-
dat de aangeslotenen, met het oog op de mogelijk hoogere 
Uitkeering, hij goede controle belang hebben. 

Bij het mondeling overleg werd in de eerste plaats nader 
opgemerkt, dat wel is waar in het artikel wordt gezegd, dat 
hetgeen met betrekking tot de erkende bijzondere kassen is 
bepaald, ook van toepassing is op de plaatselijke kas, maar 
dat in de bepalingen omtrent de bijzondere kassen niet is 
gezegd, dat zij bevoegd zijn. hoogere uitkeeringen te geven dan 
de Raad van Arbeid, wat ten aanzien van die zelfstandige 
kassen ook niet noodig is. In verband hiermede gaf men den 
Minister in overweging alsnog eene bepaling op te nemen 
omtrent het doen van die hoogere uitkeeringen. De Minister 
voldeed aan dit verlangen, in het eerste lid van een nieuw 
artikel 77m is thans bepaald, dat bepalingen omtrent uitkee-
ringen, door de plaatselijke kas, van een ziekengeld, hooger 
dan door den Baad van Arbeid wordt uitgekeerd, de goedkeuring 
van den Raad behoeven. In antwoord op eene gedane vraag 
verklaarde de Minister verder, dat de plaatselijke kassen niet 
bevoegd zijn de uitkeeringen lager te stellen dan de Raad van 
Arbeid, aangezien de aansprakelijkheid voor de door den Raad 
vastgestelde uitkeeringen op de plaatselijke kas overgaat. 

In de tweede plaats werd gevraagd, of niet het verkrijgen 
van eene betere controle op de aangeslotenen bevorderd kon 
worden door mogelijk te maken, dat het risico der verzekering 
wordt overgedragen op de plaatselijke kas. Hierin ware een 
prikkel voor goed beheer te vinden. Komen er tekorten, dan 
zouden de aangeslotenen daarin hebben te voorzien, maar zij 
zouden niet hebben mede te betalen voor tekorten, welke voor 
het overige gebied van den Raad van Arbeid verhooging van 
lasten met zich brengen, terwijl naar de voorgestelde regeling 
het bestuur der plaatselijke kas allicht te ruim zal zijn in de 
toekenning van uitkeeringen, waar het weet, dat de gevolgen 
daarvan komen voor rekening van alle verzekerden binnen 
liet gebied van den Raad van Arbeid. Tevens zou aan de 
plaatselijke kas dan de bevoegdheid zijn te ge ven voorschriften 
vast te stellen ten aanzien van de betalingstermijnen, de wijze 
van aangifte enz. Er zou dan voor grootere gedeelten van het 
gebied van een Raad van Arbeid eene zelfstandig werkende 
plaatselijke kas kunnen worden ingesteld. 

De Minister antwoordde, dat, indien men eene plaatselijke 
kas volkomen zelfstandig maakte, zij feitelijk zou worden een 
niet door belanghebbenden gekozen Raad van Arbeid. Het 
wetsontwerp laat den Raad vrij het gebied van de plaatselijke 
kas te bepalen, maar de bedoeling des Ministers was. dat 
het gebied niet groot zou zijn en dat bij voorbeeld ook voor 
een klein dorp zulk eene kas zou worden opgericht, indien 
daarvoor met het oog op de plaatselijke omstandigheden ter-
men bestaan. Aan kleine kassen kon echter naar het inzien van 
den Minister zelfstandig beheer niet worden gegund, (iing men 
het risico overdragen, dan zou daarmede overigens toekenning 
van het recht tot regeling der premie gepaard moeten gaan, 
maar dit recht behoort te blijven aan de Raden van Arbeid, 
niet enkel omdat dit noodig is om eene behoorlijke regeling 
te waarborgen, maar ook omdat het wenschelijk is. dat de 

Baden maatregelen nemen in liet belang der hygiöne en 
daarmede hij de regeling der premie rekening hebben te houden. 
lntusschen verklaarde de Minister zich bereid in het nieuwe 
art. 77 »i o]i te nemen de bepaling, dat, indien ten gevolge 
van wanbeheer door het bestuur der plaatselijke kas te hoogo 
uitkeeringen aan de daaronder ressorteereiide verzekerden 
werden uitgekeerd, de Raad van Arbeid de premies voor die 
verzekerden kan veihoogen onder goedkeuring van den Ver-
zekerlngsraad en met toekenning van een recht van beroep 
aan het bestuur der kas tegen het besluit van laatstge 
noemden raad. 

In de derde plaats werd gevraagd, of liet niet wenschelijk 
ware de zorg voor de inning der premies aan de plaatselijke 
kas oj) te dragen. De Minister zag hiervoor geene reden. De 
Raad van Arbeid kan immers de plaatsen aanwijzen, waar de 
premie kan worden betaald en daarbij letten op de belangen 
van ben, die wonen op verren afstand van de gemeente, waar 
de zetel van den Raad is. 

In de vierde plaats werd opgemerkt, dat voor het besluit, 
in het eerste lid van art. 77/ bedoeld, geen goedkeuring van 
den Verzekeringsraad wordt gevergd en gevraagd of het niet 
noodig is die goedkeuring te eisenen. De Minister antwoordde, 
dat de goedkeuring van den Verzekeringsraad ingevolge art. 31 
van het ontwerp-Radenwet noodig zal zijn voor de instelling der 
commissie en voor de regeling van hare taak en werkwijze. 
Acht de Verzekeringsraad de vestiging eener plaatselijke kas 
niet gewenscht, dan zal hij de ingevolge genoemd art. 31 
gevraagde goedkeuring kunnen weigeren. 

Amendementen. 
Door de heeren DUYS e. s. is op dit artikel een amendement 

voorgesteld, strekkende om het derde en het vierde lid van dit 
artikel te vervangen door de bepaling, dat de plaatselijke kas 
niet anders optreedt dan als bijkantoor van de ziekenkas van 
den Raad van Arbeid (stuk n". 20, XXVIII). De Commissie 
acht het niet gewenscht het derde en het vierde lid van het 
artikel te doen vervallen en meent, dat de voorgestelde bepaling 
uit een oogpunt van legislatieve techniek niet aannemelijk is. 
Welke practlsche gevolgen zulk eene bepaling zou hebben, 
vermag zij niet in te zien. Aan den wensch om art. 77m 
te doen vervallen, kunnen de voorstellers gevolg geven door 
tegen dat artikel te stemmen. De Commissie kan zich dus 
met dit amendement niet vereenigen. 

Amendement. 
Art. 11 DL Door den heer VAN VUUREN is voorgesteld het 

tweede en het derde lid van dit artikel te doen vervallen 
(stuk n°. 18, VIII). De Commissie erkent, dat tegen de voor-
gestelde bepalingen wel wat te zeggen is, doch kan zich met 
de enkele schrapping daarvan niet vereenigen. 

Amendementen. 
Door den heer PATIJN is voorgesteld na art. 77m een nieuw 

artikel in te voegen, beoogende het stellen van regelen ten 
aanzien van het beheer en de verantwoording van de gelden 
der plaatselijke kas (stuk n°. 19, XII). De Commissie meent 
de aanneming van dit amendement te mogen aanbevelen. 

Voorts is door den heer PATIJN voorgesteld na evenbedoeld 
artikel een nieuw artikel in te lasschen, strekkende om het 
geven van grootere zelfstandigheid aan de plaatselijke kas 
mogelijk te maken (stuk n". 19, XIII). De Commissie wenscht 
af te wachten wat omtrent dit amendement bij de openbare 
beraadslaging zal worden gezegd alvorens daaromtrent hare 
meening kenbaar te maken. 

Art. 78. De vraag werd gesteld, of de Raad van Arbeid 
krachtens dit artikel bevoegd is voor zijne verzekerden een 
ziekenfonds op te richten. Voor eene bevestigende beantwoording 
pleitte naar de meening van eenige leden, dat die oprichting 
aan de geneeskundige behandeling ten goede zal komen. Men 
meende, dat het zeer nuttig kan zijn, dat een Raad van Arbeid 
tot die oprichting overgaat. Door anderen werd naar aanleiding 
hiervan opgemerkt, dat, indien de Raad overging tot stichting 
van een ziekenfonds, de bijzondere kassen ingevolge art. llh, 
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eerste lid, onder b verplicht /.ouden zijn in de nooge uitgaven, 
welke daaruit kunnen voortvloeien, bij te dragen, betgeen 
deze leden bezwaarlijk zouden achten. Hierop werd weder 
geantwoord, dat art. 78 zeker toelaat aan een ziekenfonds 
hooge subsidies toe te kennen en dat ook dan de bijzondere 
kassen daartoe zouden moeten bijdragen. 

De Minister verklaarde van ineening te zijn, dat liet artikel 
liet oprichten van ziekenfondsen niet toelaat. Die oprichting is 
niet een maatregel, welke aan geneeskundige behandeling 
ten goede komt, maar welke die behandeling verzekert. Hei 
artikel bedoelde niet aan de Kaden gelegenheid te geven in 
concurrentie te tredon met particuliere fondsen, hetgeen naar 
's Ministers inzien geenszins gewenscht ware. Voorts wees hij 
er op, dat de Verzekeringsraad aan het besluit tot oprichting 
zijne goedkeuring wel zou onthouden. Verleende hij die goed-
keuring, dan zou deze naar het oordeel des Ministers vernietigd 
behooren te worden. 

Voorts werd gevraagd, of do Raad van Arbeid bevoegd 
zal zijn aan de verzekerden de verplichting op te leggen in een 
ziekenfonds deel te nemen. De Minister antwoordde, dat zoo-
danig besluit geen rechtskracht zou hebben, aangezien de ver-
zekerden niet verplicht zouden zijn daaraan gevolg te geven. 
Het besluit zou overigens vernietigd kunnen worden wegens 
overschrijding van de aan den Raad van Arbeid toegekende 
bevoegdheid. 

Verder werd gevraagd of het niet wenschelijk is in het 
artikel uit te drukken, dat maatregelen als de hier bedoelde 
ook in samenwerking van verschillende raden kunnen worden 
genomen. De Minister meende, dat artikel 52 Radenwet de ge-
meenschappelijke regeling als hier bedoeld, voldoende mogelijk I 
maakt. 

In verband met het tot stand komen van de Arbeidswet i 
1911 is in het tweede lid eene kleine wijziging aangebracht | 
en in verband met het Koninklijk besluit van 20 October j 
1911 (Staatsblad n°. 319) werd het cijfer 12 nader in 17 ver-
anderd. 

Amendement. 
Door de heeren DüTS e. s. is een amendement op dit artikel 

voorgesteld, strekkende om uit te drukken, dat de Raden van 
Arbeid bevoegd zullen zijn maatregelen te nemen of te bevor-
deren tot hot deelnemen aan congressen en het oprichten van 
ziekenfondsen (stuk n". 20, XXIX). Het gevolg van de aan-
neming van dit amendement zou zijn, dat een deel der kosten 
van de oprichting van ziekenfondsen ten gevolge art. 77 h zou 
komen ten laste van de erkende bijzondere kassen. De Com-
missie kan zich daarom met het amendement niet vereenigen. 

Amendement. 
Art. 79. Door de heeren TREUB en TEENSTRA is een amende-

ment op dit artikel voorgesteld bedoelende aan den Verzekerings-
raad op te dragen maatregelen te nemen tot het voorkomen I 
van ziekten en tot bevordering van geneeskundige behandeling 
(stuk n°. 25, XI). De Commissie acht dit amendement niet 
aannemelijk, aangezien de Verzekeringsraden volgens het wets-
ontwerp niet over eigen middelen beschikken en hun werkkring 
zich zal bepalen tot uitoefening van toezicht. 

Art. 80. Eenige leden zagen geen voldoende reden om den 
Raad van Ai beid de hier en in art. 81 bedoelde bevoegdheden 
te geven. In elk geval zal naar hunne meening moeten uit-
gedrukt worden, dat de Raad alleen dan bevoegd is, wanneer 
het ziekenfonds zijne tusschenkomst verzocht heeft. 

De Minister achtte hot artikel wenschelijk, vooreerst ten 
einde den ziekenfondsen een prikkel te geven om erkenning 
te vragen en daaraan een voordeel te verbinden en vervol* 
gens om te bevorderen, dat de verhouding van Raad van Arbeid 
en ziekenfonds zij die van onderlinge samenwerking. 

Het eerste lid werd gewijzigd in dezen zin, dat de bepaling 
geen betrekking heeft op de verzekerden, die de premien, 
bedoeld in art. 46, zelf voor het geheel betalen, terwijl het 
in dier voege is aangevuld, dat de toepassing afhankelijk wordt 
gemaakt van een verzoek van het ziekenfonds. Niettegenstaande 
die wijziging blijft de Raad vanzelf bevoegd, om op verzoek 
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van hel fonds óók de ziekenfondspremie te Innen van de ver-
zekerden, die de premie aan de ziekenkas zelven stollen. 
Voor dat geval echter zal hij dan niet bevoegd zijn, de artikelen 
85 en 6(i toe te passen. Voorts verklaarde de Minister, dat 
de bepalingen, Opgenomen in het. derde lid van art. 80 en in 
het eerste lid van art. 81, zijn gemaakt in het belang der 
verzekerden en dat, zijns inziens toepassing daarvan niet afhan 
keiijk behoort te zijn van een verzoek van het erkend fonds, 
dat daarbij, zoo al, dan toch een verwijderd belang heeft. 

Amendementen. 
Door de heeren Duvs CS. is een amendement op dit artikel 

voorgesteld, strekkende om uit te spreken, dat de Raden van 
Arbeid niet verplicht zijn de in het eerste lid bedoelde diensten 
gratis te verrichten (stuk n". 20, XXX). De Commissie ziet 
geen voldoende reden om het vergen van vergoeding mogelijk 
te maken en zij kan zich dus met dit amendement niet ver-
eonigen. 

Tegen het door de heeren de WJ.IKKHSI.OOTH OE WEEKDESTEVN 
en AAI.BEHSE op dit artikel voorgestelde amendement istuk 
n°. 28, V) bestaat bij de Commissie geen bezwaar. 

Art. 81, tweede lid. Sommige leden meenden, dat de regelen 
van schuldvergelijking niet door een der beide partijen, maar 
door den Verzekeringsraad behooren vastgesteld te worden. 

De Minister wijzigde het artikel in dezen zin. 

Amendement. 
Door den heer Duvs is in verband niet het door hem met 

anderen voorgestelde artikel 52 ft/s eene toevoeging aan het 
tweede lid van art. 81 voorgesteld (stuk n°. 28). De Commissie 
heeft reeds medegedeeld, dat zij zich met het brengen van een 
deel der premie ten laste van den Staat niet kan vereenigen; 
zij begrijpt overigens niet, hoe ten aanzien van dat deel sprake 
zou kunnen zijn van de in het tweede lid bedoelde compensatie. 

HOOFDSTUK 11 IDEHDE AFDKKI.INHI. 

In hare toelichting betreffende de vraagpunten maakte de 
Commissie melding van de bedenkingen, waartoe aanleiding 
gaf de bepaling, dat alleen erkend kunnen worden zieken* 
fondsen, die iederen bij eene ziekenkas verzekerde als lid 
opnemen en de dwang, welken, naar betoogd werd, het wets-
ontwerp den arbeiders oplegt, door de uitkeering afhankelijk 
te stellen van de voorziening in geneeskundige hulp door een 
erkend ziekenfonds of door geneeskundigen, die niet zijn ver-
bonden aan een niet erkend ziekenfonds. Waar de Minister 
aan deze bezwaren door wijziging van de artt. 92 en 38 is 
te gemoet gekomen, heeft de Commissie het niet noodig geacht 
daarop terug te komen. 

Bij het mondeling overleg deelde de Minister mede, dat in 
overleg met zijn ambtgenoot van Justitie in alle artikelen, waar 
van ziekenfondsen melding is gemaakt, de woorden „erkend" 
en „erkenning" vervangen zijn door .toegelaten" en „toelating", 
aangezien gevreesd werd, dat het gebruik van het woord 
..erkennen" tot verwarring aanleiding zou geven in verband 
met de erkenning van vereenigingen volgens de wet van 
22 April 1855 (Staatsblad n". 82). 

Art. 84. Sommige leden meenden, dat de erkenning van 
een ziekenfonds alleen moet kunnen geweigerd worden wegens 
niet-voldoening aan de eischen. bij de wet of een algemeenen 
maatregel van bestuur gesteld. Men zag niet in. waarom het 
noodig zou zijn te bepalen, dat de erkenning ook geweigerd 
kan worden wegens gronden, ontleend aan het algemeen 
belang, en vreesde, dat eene zoo vage bepaling tot misbruik 
van bevoegdheid door de Rogoeiïng zou kunnen leiden. De 
Minister antwoordde, dat de practijk van de gevallen, waarin 
de beslissing afhangt van de vraag of er strijd is met het 
algemeen belang, geen motief scheen op te leveren, om bij 
de hanteering van die bevoegdheid misbruik en willekeur te 
verwachten. Wèl echter bestaat de mogelijkheid, dat een recht 
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op erkenning, zoo slechts is voldaan Ban de eisenen der wet, 
lot ernstige misstanden aanleiding /on geven. Hot. kwam hom 
daarom beter voor, net artikel ongewijzigd te laten. 

Hij tiet mondeling overleg werd inlichting gevraagd om-
troni. dr gevallen, waarin naar 's Ministers meening wegens 
gronden ontleend aan het algemeen belang de erkenning 
van een ziekenfonds kan worden geweigerd. Herinnerd 
werd, dat, terwijl vroeger van het recht tot vernietiging 
van gemeenteverordeningen wegens strijd met het algemeen 
belang uiterst zelden gebruik gemaakt weid, dergelijke ver-
nietigingon in den laatsten tijd nog al eens voorkomen, en 
het gevaar is niet uitgesloten, dat op deze wijze het booger 
gezag gaat zitten op den stoel van bet lager gezag. Ook hier 
zou zich dit kunnen voordoen. Daarom werd gevraagd, of 
ook de Minister niet van meening is, dat de belangen, die 
uitsluitend betreffen de leden van het ziekenfonds, niet vallen 
onder het algemeen belang. 

Do Minister antwoordde, dat hij de bevoegdheid om de 
erkenning van een ziekenfonds wegens gronden van algemeen 
belang te weigeren wenschelijk achtte, omdat het niet mogelijk is 
in de wet alle redenen te noemen, welke zulk eene weigering 
noodig kunnen maken. De vraag in welke gevallen van die be-
voegdheid zou worden gebruik gemaakt, scheen voor algeineene 
beantwoording kwalijk vatbaar. De belangen van de leden van 
het fonds zullen samen kunnen vallen met het belang van hot 
ziekenfondswezen. Bij de toepassing der Gemeentewet komt, 
naar de Minister aanvoerde, vernietiging wegens strijd met het 
algemeen belang slechts zelden voor, en de wijze, waarop de 
uitdrukking algemeen belang met betrekking tot de Gemeente-
wet wordt opgevat, zou van groeten invloed zijn op de uitlegging, 
die bij de uitvoering der Ziektewet aan die uitdrukking zal 
worden gegeven. 

Amendement. 
Art. 8(i. Dooi' de heeren DUYS C. S. is op dit artikel een 

amendement voorgesteld (stuk n". 20, XXXI) van gelijke 
strekking als het amendement van dezelfde leden op art. 77e. 
De Commissie verwijst naar hetgeen zij omtrent laatstbedoeld 
amendement opmerkte. 

Art. 89. Sommigen wenschten bepaald te zien, dat de 
leden van het fonds een overwegenden invloed op de samen -
Btelling van het bestuur moeten hebben. 

De Minister meende, dat de artikelen 99, 100 en 105 aan do 
verzekerden voldoenden invloed op de leiding van het fonds 
verzekeren. Bij de ziekenfondsen zijn ook de belangen van 

, dokters en apothekers betrokken, die hier de arbeiders zijn. 
Ten aanzien van het bestuur van een ziekenfonds zijn naar 
het oordeel van den Minister geheel andere eisenen te stellen 
dan ten aanzien van eene ziekenkas. Daarom had hij juist 
de zorg voor de geneeskundige behandeling willen scheiden van 
die voor de uitkeering van ziekengeld. Dat een ziekenfonds 
alleen behoorlijk zou kunnen werken, indien de verzekerden 
overwegendei] invloed hebben op de samenstelling van het 
bestuur, kon de Minister niet inzien. 

Eenigen verlangden voorgeschreven te zien, dat de genees-
kundigen niet verplicht mogen worden, gegoeden als fonds-
patienten te behandelen. Kr zou hier eene welstandsgrens zijn 
aan te geven. De Minister merkte naar aanleiding hiervan op, 
dat eene welstandsgrens is aangegeven in artikel 92, vierde lid. 

Amendementen. 
Door de heeren DUYS C. S. is de toevoeging van een tweede 

lid aan dit artikel voorgesteld (stuk n°. 20, XXXII). De Com-
missie kan zich met dit amendement niet vereenigen. Met het 
tweede amendement van dezelfde leden (stuk n°. 20, XXXIII) 
kan de Commissie zich vereenigen, met dien verstande, dat 
onbeslist blijft, of er verplegenden aan het fonds verbonden 
moeten worden. 

Art. 90. Wegens het belang der zaak werd op overlegging 
van een concept van den hier bedoelden algemeenen maat-
regel van bestuur aangedrongen. Volgens de toelichting zullen 
de regels, waarnaar een goed ingericht ziekenfonds zich bij de 

verleening der geneeskundige hulp thans richt, tot, wettelijke 
Voorschriften worden verheven. De samenstelling van bedoeld 
concept zal dus waarschijnlijk voor de Regeerlng weinig moei-
ïijkheid opleveren. 

De Minisier antwoordde, dal te dezer zake de voorlichting 
van een deskundige is Ingeroepen. Het ontwerp van den al-
gemeenen maatregel was intusschen nog niet gereed en kon 
door den Minister tot zijn leedwezen derhalve niet worden 
overgelegd. 

Art. 92. Sommigen waren gekant tegen erkenning van 
ondernemingsfondsen. 

De Minister meende ondernemingsfondsen niet te moeten 
buitensluiten. Aan de gronden in de Memorie van Toelichting 
daarvoor aangevoeld, voegde hij nog het volgende toe. Vooral 
by nieuwe ondernemingen met groot personeel kan het den 
werkgever de moeite en kosten waard zijn om te zorgen, dat 
voor de arbeiders en hunne familiën voldoende geneeskundige 
hulp aanwezig is, — een zorg die zeer kan zijn toe te juichen. 
Het is billijk, dat door de wettelijke bepalingen niet wordt 
onmogelijk gemaakt, dat zijne pogingen vrucht zullen dragen. 

De redactie van het onder « bepaalde werd onduidelijk ge-
acht. Men gaf in overweging te lezen: „uitgezonderd: er. indien 
het een ondernemingsfonds is, zij, die niet behooren tot de 
onderneming, waarvoor het fonds is opgericht." 

Deze redactie w7erd, met eene kleine wijzigingen aanvulling, 
door den Minister overgenomen. 

Amendementen. 
Door de heeren DUYS C. S. is een amendement op dit artikel 

voorgesteld, strekkende om geene ondernemingsfondsen toe te 
laten (stuk n°. 20, XXXIV). De Commissie meent, dat er onder 
de bestaande ondernemingsfondsen zijn, die zeer goed werken. 
Zij kan zich met het amendement niet vereenigen. 

Voorts is door dezelfde leden een tweede amendement (stuk 
n°. 20, XXXV) voorgesteld betreffende het royeeren van 
verzekerden. Tegen dit amendement bestaat bij de Commissie 
geen bezwaar. 

Art. 93. In de Memorie van Toelichting is gewezen op de 
bezwaren, die, ook in verband met de ervaring hier te lande 
bij de uitvoering der Ongevallenwet opgedaan, tegen oplegging 
van het stelsel van vrije artsenkeuze aan de ziekenfondsen 
bestaan. Naar het scheen, vonden deze bezwaren vrij alge-
meen instemming, maar verscheidene leden waren toch van 
gevoelen, dat eene beperkte vrije artsenkeuze wenschelijk is. 
Het artikel gaat echter huns inziens niet ver genoeg, waar 
het bepaalt, dat aan het fonds zoo mogelijk ten minste twee 
geneeskundigen en twee apothekers verbonden moeten zijn. 
Men meende, dat het gewenscht is de fondsen te verplichten 
om, zoo mogelijk, eene ruimere inschrijving van dokters en 
apothekers toe te laten. 

De Minister merkte naar aanleiding hiervan op, dat de 
regeling van het artikel formeel slechts een beperkte keuze 
verzekert, maar feitelijk een veel verdere strekking heeft, in 
zoover zij principieel onmogelijk maakt het stelsel, waarbij 
door het bestuur het lid aan een bepaalden geneesheer wordt 
toegewezen. Het kwam den Minister voor, dat het verstandig 
is ten deze zich aanvankelijk tot de voorgestelde regeling te 
bepalen. Het zal niet moeilijk zijn om later verder te gaan, 
indien dit, rekening houdende met de dan opgedane ervaring, 
wenschelijk blijkt. 

Met betrekking tot het derde lid werd nog gevraagd, of het 
wel noodig is aan de verzekerden gelegenheid te waarborgen 
eens per jaar van dokter en apotheker te veranderen. De 
Minister merkte naar aanleiding hiervan op, dat de bedoeling 
der bepaling eigenlijk is te zeggen, dat den verzekerden niet 
het recht behoeft gegeven te worden meer dan eenmaal per 
jaar een anderen dokter of apotheker te nemen. 

Amendement. 
Door de heeren DUYS C.S. is op dit artikel een amendement 

voorgesteld, dat beoogt, zoo mogelijk, aan de ziekenfondsen 
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verplegenden te verbinden (stukn0. 90, XXXVI). De Oommissie 
vindt geen voldoende raden voor deze wijziging. 

Art. 94. Met Inetemming hadden sommigen gezien, dat, 
do Minister door den tweeden volzin van dit artikel i.s tegemoet 
gekomen aan de bezwaren door de Maatschappij tot bevorde-
ring der geneeskunst aangevoerd tegen de bepaling, dat niet 
meer dan 2500 bij ziekenfondsen verzekerden mogen staan 
Ingeschreven ten name van eenzelfden geneeskundige;. 

Amendementen. 
Door den heer FATIJN is een amendement op dit artikel 

voorgesteld, strekkende om eenerzijds te waarborgen, dat aan 
een fonds een voldoend aantal geneeskundigen verbonden zullen 
zijn, anderzijds den verzekerde meer vryheid te laten in de 
keuze van den geneesheer (stuk 19, XIV). Met dit amendement 
kan de Commissie zich op grond van de in de schriftelijke 
toelichting van den voorsteller vermelde redenen vereenigen. 

Voorts is door de heeren DUYS C.S. een amendement voor-
gesteld betreffende de inschrijving van verzekerden bij apothe-
kers (stuk n". ,20, XXXVII). Het stellen eener grens ten 
aanzien van apothekers schijnt onnoodig, omdat bij toeneming 
van het aantal klanten uitbreiding van dienstpersoneel kan 
plaats hebben. De Commissie kan zich met dit amendement 
niet vereenigen. 

Art 95. Opgemerkt werd, dat betaling per abonnement 
vaak aanleiding geeft tot verwaarloozing van de zieken en tot 
achterstelling van de fondspraktijk bij de particuliere praktijk. 
Men gaf den Minister daarom in overweging üe fondsen vrij 
te laten in de keuze van het stelsel van betaling. De Minister 
verklaarde ook met het oog op van andere zijde ingebrachte 
bezwaren tot de overtuiging te zijn gekomen, dat het inderdaad 
aanbeveling verdient de fondsen hierin vrij te laten. Het ge-
wijzigde artikel laat ook vrijheid een bedrag per persoon of 
gezin en daarnevens een bedrag per verrichting of levering, 
dus beide, toe te kennen. 

Art. 97. Gaarne zouden sommige leden vernemen, waarom 
de Minister het bij nader inzien niet wenschelijk acht den 
regel, die in dit (vervallen) (1) artikel gesteld was, in de wet op 
te nemen. 

De Minister antwoordde, dat hij het wenschelijk achtte de 
fondsen zooveel mogelijk vrijheid te laten en geen voorschriften 
te geven tegen misbruiken, welke zich wellicht niet zullen 
voordoen. Mocht het noodig blijken, dan is het tijd genoeg 
om beperkende bepalingen te maken, waarvan de noodzakelijk-
heid dan door de ervaring zal zijn gebleken. 

Amendement. 
Art. 98. Door de heeren TKEUB en TEENSTRA is voorgesteld 

het tweede lid van dit artikel te doen vervallen (stuk n°. 25, XII). 
De Commissie acht deze wijziging niet noodig. 

Art. 99. De redactie werd onduidelijk geacht. Daaruit blijkt 
niet, of bedoeld zijn vertegenwoordigers van de geneeskundigen 
en. apothekers dan wel vertegenwoordigers van dezen en van 
de verzekerden. Gevraagd werd of hier, met het oog op onder-
nemingsfondsen, niet ook van den werkgever melding gemaakt 
moet worden. 

De Minister achtte het op dezelfde gronden, waarop de 
ondernemingsfondsen zijn toegelaten, wenschelijk gelegenheid 
te geven, den werkgever of zijn vertegenwoordiger van de 
algemeene vergadering deel te laten uitmaken. 

De redactie is verduidelijkt. 
Amendement. 

Door de heeren TREUB en TEENSTKA is op dit artikel een 
amendement voorgesteld (stuk n°. 25, XIII). De Commissie kan 
zich met het amendement niet vereenigen wege'.is het bezwaar, 
dat daaruit voor kleinere fondsen zou voortvloeien. 

Amendement. 
Art. 100. Door den heer PATIJN is een amendement op dit 

(1) Zie stuk M, n°. 2 van de loopende Zitting. 

artikel voorgesteld, strekkende om aan de ziekenfondsen meer 

vrijheid te geven ten aanzien van de verkiezing van liet bestuur 
(stuk n". 19, XV). Door de heeren Duvs c. s. is een amendement 
voorgesteld betreffende de verplichting tot opneming van genees* 
kundigen en apothekers in het bestuur (stuk n°. 80, XXXVIII). 

De Commissie kan zich met deze amendementen vereenigen. 
Art, K)2. De redactie van het tweede lid werd verbeterd. 

Art. 108. In den laatsten volzin van het tweede lid wenaehten 
sommigen In plaats van „4 pen ent" te lezen: „5 percent", 
zooals bepaald is in art. (12. Ook werd het wonsclielijk geacht 
de redactie van het tweede lid meer in overeenstemming te 
brengen niet de nieuwe lezing van het tweede lid van art. 02. 

De Minister achtte 4 percent voor hot reservefonds voldoende. 
Dat artikel 108 anders geformuleerd is dan artikel 62 is 
zijns Inziens gegrond in den aard dei' zaak. De bedoeling is 
hier een maximum te stellen, terwijl in artikel 62 een mini* 
mum wordt gesteld. Het woord „middelen" werd vervangen 
door „inkomsten". 

Art. 104. In overweging werd gegeven in het eerste lid 
„Wegens" te vervangen door „Van". 

De Minister bracht deze wijziging aan. 

Art. 106. Gevraagd werd of niet moet worden bepaald, 
welke bevoegdheid de Verzekeringsraad zal hebben tot het 
uitoefenen van toezicht. Of acht de Minister de bepaling van 
art. 107 daarvoor voldoende? 

De Minister antwoordde, dat de bevoegdheid van den Ver-
zekeringsraad in de artikelen 106 en 107 zijns inziens inderdaad 
voldoende geregeld is. 

Amendement. 
Art. 107. Door de heeren DUYS C. S. is een amendement 

op dit aitikel voorgesteld, strekkende om ook bevoegdheid te 
geven de in het artikel bedoelde inlichtingen door anderen 
te doen inwinnen (stuk n". 20, XXXIX). De Commissie kan 
zich met dit amendement niet vereenigen. 

Art. 108. Sommigen achtten opdracht van de beslissing 
der in het eerste lid bedoelde geschillen aan den Verzekerings-
raad niet overeen te brengen met art. 153 der Grondwet. 
Volgens de Memorie van Toelichting is de rechtspleging van 
den Verzekeringsraad te vergelijken met die der scheidsmannen 
van art. 620 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering. Evenals dat artikel partijen toelaat geschillen aan een 
anderen dan den gewonen rechter te onderwerpen, zou naar de 
meening des Ministers door artikel 108 als voorwaarde voor de 
erkenning van bet ziekenfonds gesteld zijn, dat zoodanig beding 
wordt opgenomen. Door de aanvrage om erkenning zou het fonds 
afstand gedaan hebben van het recht deze geschillen aan den 
burgerlijken rechter te onderwerpen. Het werd zeer quaestieus 
geacht, of het met het oog op art. 153 der Grondwet geoor-
loofd is te eischen, dat ziekenfondsen afstand doen van het 
beroep op den burgerlijken rechter, waar dat artikel uitdruk* 
keiijk zegt, dat gedingen over burgerlijke rechten — en daarvan 
is hier ook naar het betoog des Ministers sprake — bij uit-
sluiting tot de kennisneming van de rechterlijke macht be-
hooren. Wil men de zaak op de door den Minister bedoelde 
wijze construeeren, dan behoorde in elk geval bij art. 89 
gevorderd te worden, dat in de statuten deze geschillen aan 
de kennisneming van den Verzekeringsraad worden onder-
worpen. 

De Minister achtte het in de Memorie van Toelichting, in 
overleg mot zijn ambtgenoot van Justitie, ingenomen stand-
punt nog steeds juist.' 

Do in overweging gegeven aanvulling van art. 89 scheen 
niet noodig. Het leidt tot hetzelfde doel en is eenvoudiger, 
dat men het beslissingsrecht van den Verzekeringsraad op een 
algemeene wettelijke regeling doet steunen en niet eerst nog 
de noodzakelijkheid van oen bepaling in de statuten der af-
zonderlijke tondsen inschuift. 
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Amendementen. 
Door den heer KOOMQI zijn op dit artikel en op art. 117 

amendementen voorgesteld, welke in hoofdzaak de vraag be-
treffen of de in die artikelen bedoelde geschillen op de voor-
getitelde wijze aan de kennisneming van den burgerleken rechter 
kunnen worden onttrokken (stuk n°. 81, lil en IV). Hei is dor 
Commissie niel duideiyk, welke geschillen onder art. 108 kunnen 
vallen, maar zijn die geschillen Inderdaad van burgerrechteujken 
aard, gelijk in de Memorie van Toelichting wordt gezegd, dan 
meenl lic Commissie de aanneming van hei amendement ie 
mogen aanbevelen. De geschillen, bedoeld in art. Il7(/, zijn 
nuk naar de meening der Commissie van burgerrecbtelUken aard 
en zij acht dus het vervallen dezer bepaling niet het oog op 
art. 158 der Grondwet noodig. 

Art. 110, eerste lid. Voor de hier bedoelde oproeping deur* 
waarders-èxploiten voor ie schrijven, achtten sommigen niet 
noodig. Huns inziens is oproeping per geadviseerden dienst 
brief voldoende. De Minister voldeed, voor zoover hem mogelijk 
scheen, aan deze opmerking. Oproeping door particuliere fondsen, 
geneeskundigen, enz. kon zijn inziens echter moeilijk anders 
dan hij deurwaarders-exploll geschieden, /ijn de getuigen en 
deskundigen bereid op de zitting te verschijnen, dan kan een 
oproeping desnoods achterwege blijven (tweede lid), maar indien 
zij niet willen verschijnen, moet blijken dat zij behoorlijk 
zijn opgeroepen. Geschiedt de oproeping niet hij deurwaarders-
ezploit, dan zijn daarvoor noodig voorschriften, als die opge-
nomen in lui insluit tot uitvoering van artikel 64 der 
Ongevallenwet (besluit van 8 December 1902, Staatsblad 
n". 218, laatstelijk gewijzigd bij dat van 30 September 1910, 
Staatsblad n°. 294). Met het doen van oproepingen voor 
particulieren kan echter niet de politie worden belast. 

Art. 111. In het tweede Ud werden de woorden „(wel van 
8 December 1902, staatsblad n°. 208)" geschrapt en de 
redactie verduidelijkt. 

Amendementen. 
Art. 117. Door de hoeren de WIJKERSLOOTH DE WEERDESTEYX 

en AAI.BEKSE is voorgesteld het woord „twistgedingen" te 
vervangen door „rechtsgedingen" istuk n°. 28, VI). De Oom-
missie merkt naar aanleiding van de schriftelijke toelichting 
op, dat in het tweede lid sprake is van de in dit artikel be-
doelde twistgedingen. Zij zal gaarne eene nadere verklaring 
van de Regeering afwachten alvorens haar gevoelen omtrent 
dit amendement uit te spreken. 

Iht amendement van den heer KOOLEX op dit artikel is 
reeds besproken bij art. 108. 

Art. 118. Om de reden, vernield bij art. la van het 
ontwerp-Radenwet, verving de Minister in het tweede lid de 
woorden ..hierin ontvankelijk" door: „niet op grond daarvan 
niet-ontvankelijk". 

Amendementen. 
Door den heer KoOLEH is op dit artikel een amendement 

voorgesteld, strekkende om den termijn voor het beroep op 
eene maand te bepalen (stuk n". 21, V). De Commissie kan 
zich met dit amendement vereenigen. 

Mei de beide door de heeren Dtnrs e s . op het artikel voor-
gestelde amendementen (stuk n". 20. XL en XL1) stemt de 
Commissie eveneens in. 

Art. 119. Volgens de toelichting beteekent „bij uitsluiting": 
met uitsluiting van den burgerlijken rechter, maar uit het 
artikel kan afgeleid worden, dat ook de Centrale Raad van 
Beroep wordt uitgesloten. Gevraagd werd, of niet wijziging 
van de redactie noodig is. De Minister kwam door schrapping 
van de woorden „van beroep" aan de'bedenking te genioet. 
Hij voegde hieraan toe. dat de Beroepswet zal hebben te be-
palen, of en zoo ja van welke der door de raden van beroep 
gewezen uitspraken appèl op den centralen raad van beroep 
wordt toegelaten. 

Art. 120. Eenige leden vonden de hier genoemde straf 
maxima niet hoog genoeg. Eenige anderen meenden, dat de 
straf van cent! maand hechtenis te hoog is. 

(>.] 
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De Minister achtte de gestelde strafmaxlma hoog genoeg. 
Men zie ook het aailL'eleekenile hij de a r t t . 108 en lll'.t vail 
het ontwerp-Radenwet 

Hei artikel is gewijzigd in verband met de toevoeging van 
art. 1 e en art. 166, 

Amendement. 
Art. 121. Door den heer VAN VI I KKS is een amendement 

op dit artikel voorgesteld van gelijksoortige strekking als zijne 
amendementen op de artikelen 29 en 80 [stuk n". 18, IX). 
De Commissie kan zich met dit amendement vereenigen. 

Art. 188. lu het tweede lid wordt gesproken van eene 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van 
ten hoogste f 60. In het laatste cüfer was, naar men meende, 
blijkbaar eene vergissing of drukfout ingeslopen. 

De Minister antwoordde, dat, gelijk ook uit de toelichting 
blijkt, in het tweede lid geen vergissing of drukfout is 
ingeslopen. Door op het feit alternatief gevangenisstraf en een 
lage geldboete te stellen, geef! de wetgever te kennen, dat 
alleen zeer lichte gevallen met geldboete voldoende gestraft 
worden. Dezelfde gedachtengang ligt ton grondslag bijv. aan 
artikel 310 Wetboek van (strafrecht. 

Art. 126. In verband met de wijziging van art. 31 van 
het ontwerp-Radenwet werd het artikel eenigszins gewijzigd. 

Art. 128. De nader opgenomen slotwoorden voorzien in 
een leemte der bepaling, zooals deze oorspronkelijk luidde. 

Amendement. 
Met het door de heeren DE WIJKERSLOOTH DE WEEKDESTEYN 

en AAI.BEKSE op dit artikel voorgestelde amendement (stuk 
n". 28. VII) kan de Commissie zich op grond van de 
schriftelijke toelichting der voorstelleis vereenigen. 

Overgangsbepalingen. Gevraagd werd, of niet eene over-
gangsbepaling behoort gemaakt te worden ter zake van de 

j in het ontwerp voorkomende termijnen, betrekking hebbende 
| op den tijd, die aan den aanvang der verzekering voorafging. 

Zie bijv. art. 39, eerste lid, onder b. De Minister gaf aan deze 
opmerking gevolg door de opneming van art. 134a. 

Art. 130. Eenige leden wensehten voorgeschreven te zien, 
dat de hier bedoelde verslagen moeten worden openbaar gemaakt. 

De Minister verwees te dien aanzien naar hetgeen hij op-
merkte bij art. 58 van het ontwerp-Radenwet. 

Art. 132. Het nieuwe tweede lid van dit artikel is toe-
gelicht in § 7 van dit Verslag. 

Amendementen. 
Door den heer PATIJS is voorgesteld na art. 132 een nieuw 

artikel in te voegen betreffende het verleenen van Rijks-
subsidie aan de Raden van Arbeid ter tegemoetkoming in de 
kosten der wedden van controleerende geneeskundigen (stuk 
n". 19, XVI). De Commissie beveelt de aanneming van dit 
amendement aan. 

Door de heeren Duvs c. s. is een nieuw artikel voorgesteld, 
volgens hetwelk aan de toegelaten ziekenfondsen een Rijks-
subsidie ten bedrage van de helft hunner kosten zal worden 
verleend (stuk n". 20, XLII). De Commissie acht aanneming van 
deze ver strekkende bepaling, die het Rijk zou noodzaken tot 
uitgaven, waarvan het bedrag niet is te ramen, niet raadzaam. 
De bepaling valt haan inziens bovendien buiten het kader 
van dit wetsontwerp. 

Art. 182a. Dit artikel is ingevoegd, omdat het billijk 
scheen, dat de Raad van Arbeid te Amsterdam vergoeding 
krijgt wegens kosten voor personen, met wie hij eigenlijk niet 
te maken heeft. De redactie van het artikel laat het aan de 
Kroon over, om jaarlijks het te vergoeden bedrag te bepalen en 
laat ruimte om zoowel een zekere som wegens extra-admi-
nistratiekosten toe te wijzen als om een bedrag te vergoeden 
wegens oninbaar gebleken premies. Herinnerd worde overigens 
aan hetgeen is aangeteekend bij artikel 111 der Radenwet. 
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Art. 188a. Ten aanzien van dit bijgevoegde artikel veiwees 
de Minister naar hetgeen door hem werd opgemerktby artikel 8 
vun liet ontwerp-Radeiiwet. Nader vulde liij het nog aan door 
daarin ook van do bepaling van In! dagloon gewag te maken. 

Art. 134. De redactie van dit artikel werd door den Minister 
gewijzigd. 

Art. 184a. Benige leden verlangden, dat aan onder de wet 
vallende arbeiden, die op bet oogenbllk van do Inwerking-
treding der wet, door ziekte ongeschikt zijn tot werken, 
ziekengeld' zou worden uitgekeerd, niet dien verstande, dat 
zij zouden hebben te bewijzen, dat zij op dat oogenblik inder-
daad arbeiders in den zin der wet waren. Financieel bezwaar 
kon dit, meende men, niet opleveren, aangezien het Rijk aan 
de ziekenkassen een voorschot kan verleenen, waaruit deze 
uitkeeringen kunnen worden voldaan. 

De Minister achtte zoodanige bepaling niet aannemelijk. 
De regel is, dat niet verzekerd wordt wie reeds ziek is. Gaat 
men personen, die geene premie betaalden, ziekengeld geven, 
dan komt men op het gebied der armenzorg. De Raden van 
Arbeid te verplichten dergelijke uitgaven uit de premies van 
anderen te bestrijden, vond de Minister hoogst onbillijk. 

Art. 135. Sommige leden meenden, dat het niet wenschelijk 
is aan de Regeering eene zoo ruime bevoegdheid tot erkenning 
van de hier bedoelde fondsen te verleenen. Anderen zagen 
hierin geen bezwaar. 

De Minister verklaarde, dat het bij het uiteenloopende karakter 
der bestaande fondsen groot bezwaar zou opleveren in de 
wet normen te stellen, waaraan de Regeering bij de beslissing 
op een verzoek om erkenning zou zijn gehouden. 

Amendementen. 
Door de heeren THEUB en TEENSTRA is op dit artikel een 

amendement voorgesteld, strekkende om in het eerste lid de 
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woorden „welke termijn telkens nut ten bOOgste vijfjaren kan 
worden verlengd" ie doen vervallen (stuk o°. 26, XIV). De Com-
missie meent, (lat biervoor geen voldoende reden bestaat. Ook na 
versterking van den termen van vijfjaren kan baars inziens toe-
passing van de bepaling van bet eerste lid wenscheujk blijken. 

Door den lieer VAN VUUHKX is inlassching van een nieuw 
artikel na art. 186 voorgesteld, bandelende over het uitbrengen 
en openbaar mak* .1 van een verslag omtrent den stand der 
ziekteverzekering (stuk o°. 18, X). Tegen dit amendement be-
staat bij de Commissie geen bezwaar. Alleen betwijfelt zij, of 
het wi IISI lielijk is voor te schrijven, dat het verslag zal 
worden geplaatst in de Staatscourant. Wellicht verdient af-
zonderlijke publicatie de voorkeur. 

Art. 180. Benige leden gaven als titel de voorkeur aan: 
„Ziekteverzekeringswet". De uitdrukking „Ziektewet" werd ook 
met liet oog op de wet op de besmettelijke ziekten minder 
geschikt geacht. De Mii [ster ei kende, dat de voorgeslagen naam 
juister is. De naam van het ontwerp sluit zich echter meer 
aan bij den naam der Ongevallenwet en hoeft het voordeel 
korter te zijn. De wet op do besmettelijke ziekten heeft geen 
korten titel en kan dus officieel niet aangehaald worden als 
..Ziektenwet','. 

Het artikel werd in verband met andore wijzigingen eenigs-
zins veranderd. 

Uitgebracht 1 Mei 1912. 

PATIJN. 

DE VISSER. 

VAN' VLIET. 

SCHAPER. 

NOLENS. 
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