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Regeling van de ontvangsten en uitgaven van liet Pensioenfonds (T .A . ; liet Weduwen* en weezen fonds voor militairen 

en gepensionneeide militairen der land- en zeemacht; allen voor 1922. 

(283. 6.) 

VERSLAG van' de werkzaamheden van het bestuur 
van het Pensioenfonds voor de gemeenteambte-
naren over het jaar 1920. 

§ 1. Commissarissen van het. Pensioenfonds voor de gemeente-
ambtenaren vergaderden in hot jaar 1920, als naar gewoonte, 
maandelijks voor het behartigen van de belangen yan het 
fonds en het houden van toezicht op de uitvoering van de 
Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren, voor zooveel de 
uitvoering aan den directeur is opgedragen. 

In het begin des jaars overleed het lid van hun college 
H. J. WICHERS en tegen het einde van het jaar het lid jhr. 
mr. C. H. BEELAERTS VAN BLOKLAND, die beiden van den aan-
vang af de belangen van het fonds hadden behartigd. Met 
goedvinden van den Minister van Financiën werden geen aan-
bevelingslijsten ter vervulling dezer vacatures opgemaakt, daar 
waarschijnlijk spoedig het oogenblik zou aanbreken dat bij de 
nieuwe wettelijke pensioenregeling voor de ambtenaren en 
hunne weduwen en weezen dit fonds met zijn afzonderlijk 
college van commissarissen zou worden opgeheven. 

Tot voorzitter werd herkozen prof. dr. J. C. KLUYVER, tot 
ondervoorzitter, ter vervanging van den heer WICHERS gekozen 
A. N. FLESKENS, terwijl mr. J. B. KAN, opnieuw tot secretaris 
benoemd, na het overlijden van den heer BEELAEKTS VAN 
BLOKLAND tevens optrad als commissaris van toezicht op het 
beheer en de bewaring van geldswaarden. 

§ 2. Evenals vorige jaren werden ook nu de statistische 
gegevens, welke rechtstreeks of door bemiddeling van het 
Ministerie van Financiën werden ontvangen, geregeld op de 
kaarten bij gewerkt. Deze gegevens bevatten o. a. nog steeds 
vaststelling van pensioensgrondslagen op 1 October 1913. liet 
is dus nog onmogelijk een overzicht te geven van het aantal 
gemeenteambtenaren en de som hunner pensioensgrondslagen 
op den datum van het in werking treden der Pensioenwet 
voor de gemeenteambtenaren. Onder deze omstandigheden is 
dus van het opmaken van een wetenschappelijke balans voor-
eerst nog geen sprake. 

Trouwens de wet bepaalt daarvoor thans geen termijn, daar 
volgens de wijzigingswet van 31 December 1920, Staatsblad 
n°. 946, de laatste zin van het eerste lid van art. 55 der 
Pensioenwet vooi de gemeenteambtenaren, die oorspronkelijk 
overlegging der eerste balans, opgemaakt op 31 December 1917, 
bij de begrooting voor 1919 voorschreef, daarna — bij wijzi-
gingswet van 3 April 1919. Staatsblad n". 142 — de overlegging 
tot de begrooting voor 1921 verschoof, aldus gelezen wordt, 
dat de Koningin het tijdvak bepaalt, waarover de eerste balans 
loopt en de begrooting, waarbij zij wordt overgelegd. 

§ 3. Overeenkomstig het bepaalde bij art. 53, sub 2 dei 
Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren is door het bestuur 
van het fonds de jaarlijksche lijst vastgesteld van de fondsen, 
die voor belegging in aanmerking komen. Deze lijst, bindend 
tot 1 Januari 1921, is door den Minister van Financiën goed-
gekeurd, gelijk ze als bijlage A bij dit verslag is gevoegd. (x) 

§ 4. In 1920 werd belegd vooreen bedrag van f 7 014 617,58 
waarvan f 6 729 617,58 in gemeenteleeningen en f 285 000,— 
in schuldvorderingen, gewaarborgd door het recht van eerste 
hypotheek op in Nederland gelegen onroerende goederen. 

Evenals het vorige jaar wei-den de beschikbare gelden voor-
namelijk bestemd om gemeenten te helpen, die behoefte hadden 
aan crediet. Tegenover den omvang der vraag, door de gemeenten 
aan de geldmarkt gesteld, was intusschen de hulp, die het 
fonds kon bieden, betrekkelijk van weinig beteekenis. Toch 
kan worden vastgesteld, dat meer dan eens aan- gemeenten, 
wier flnancieele politiek niet aan bedenking onderhevig was, 
doch die niettemin groote moeite hadden in haar behoefte te 
voorzien op niet te bezwarende voorwaarden, de behulpzame 
hand kon worden geboden. Zie Bijlage B. 0) 

(>) Ter griffie nedergelegd ter inzage van de leden. 

Een gespecificeerde opgave der fondsen op 31 December 1920, 
met vermelding van de waarden berekend naar de beurskoeren 
van dien dag, en eene specificatie der hypotheken, met opgave 
van de gemeenten, waar de perceelen zijn gelegen, waarop 
hypotheek is gevestigd, zijn als bijlage B1 (J) hierbij gevoegd. 

§ 5. Uit de hierbij overgelegde lijsten (bijlagen C, D, E en 
F) (') blijkt het aantal ambtenaars- en weduwen- en weezenpen-
sioenen sedert de indiening der vorige begrooting verleend en 
de in den loop van dat tijdvak vervallen pensioenen. 

's Gravenhage, 30 Juli 1921. 
Het Bestuur van het Pensioenfonds 

voor de Gemeenteambtenaren, 
(get.) J. C. KLUYVER, 

Voorzitter van Commissarissen. 
(get.) R. MACALESTER LOUP, 

Directeur. 
(282, 7.) 

ONTWERP VAN W E T . 

W I J WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAÜ, ENZ. , ENZ. , ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de begrooting 

der ontvangsten en uitgaven van het Weduwen- en weezenfonds 
voor militairen en gepensionneerde militairen der landmacht 
jaarlijks bij de wet moet worden vastgesteld; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden 
en verstaan, geiijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. 
De begrooting der uitgaven van het Weduwen* en weezenfonds 

voor militairen en gepensionneerde militairen der landmacht 
voor het dienstjaar 1922 wordt vastgesteld als volgt: 

Artikel I. Aandeel van het fonds in de traktementen van 
ambtenaren van de afdeeling Pensioenen van het Departement 
van Financiën f 3 381,94 

Artikel II. Bureelbehoeften en drukwerk . . f 500,—• 
Artikel III. Pensioenen van weduwen en weezen van militai-

ren en gepensionneerde militairen der landmacht over 1922 
en afgesloten dienstjaren f 148 000,— 

Artikel IV. Aankoop van geldswaardige papieren, beleggingen 
in schuldvorderingen door hypotheek gewaarborgd, alsmede 
alle met dien aankoop en die beleggingen in verband staande 
uitgaven f 534 336,06 

Artikel V. Onvoorziene uitgaven f 1 000 
en alzoo tot een bedrag van zeshonderd zeven en tachtig 

duizend tweehonderd achttien gulden (f 687 218). 

Artikel 2. 
Tot dekking der uitgaven, in het vorig artikel vermeld^ worden 

aangewezen de volgende middelen: 
a. het batig slot der rekening van ontvangsten en uitgaven 

van het Weduwen- en weezenfonds voor militairen en gepensiom 
neerde militairen der landmacht over het dienstjaar 1921; 

b. de renten van de geldswaardige papieren en van door 
hypotheek gewaarborgde schuldvorderingen; 

c. aflossingen van obligatiën en pandbrieven en op door 
hypotheek gewaarborgde schuldvorderingen; 

d. de opbrengst der bijdragen, over 1922 te heffen ingevolge 
artikel 26 der Weduwenwet voor de landmacht 1909; 

e. de bijdrage uit 's Rijks kas over 1922; 
/. vergoeding door het Rijk te voldoen krachtens artikel 10, 

lste lid der wet van 29 Mei 1920 (Staatsblad n°. 283); 
g. toevallige baten. 


