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17DE V E R G A D E R I N G . 

VERGADERING YAN YRIJDAG 26 NOVEMBER 1937. 

(Bijeenroepingsuur 1 namiddag.), 

Ingekomen: 1°. berichten van leden; 2°. een verzoekschrift; 
3°. verklaringen van adhaesie; 4°. een drukwerk. — Ver
slagen uitgebracht door een Commissie van Bapporteurs 
en door Begrootingscommissiën. — Mededeeling van de 
benoeming van rapporteurs voor ontwerpen van wet. — 
Begeling van werkzaamheden. — Bepaling van spreek
tijden. — Behandeling van hoofdstuk XI der Bijksbe
grooting voor 1938 en van de motie van orde van den 
heer Kupers c.s., betreffende verstrekking van een uit
keering van Staatswege aan 65-jarigen en ouderen. — 
Intrekking van de motie van orde van den heer Kupers c.s. 

Voorzitter: de heer van Schalk. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 88 leden, te weten: 

de heeren Smeenk, Tilanus, Zijlstra, van der Put t , van 
Dijken, Amelink, Duymaer van Twist, van Houten, Buijs de 
Beerenbrouck, Bakker, Droesen, Weitkamp, Drop, Hilgenga, 
Meijerink, Kupers, van Poll, Truijen, Joekes, Posthuma, Ebels, 
Faber, mevrouw de Vries—Bruins, de heeren Butgers van 
Bozenburg, Bongaerts, van Lienden, Boolvink, Bajetto, Oud, 
Kievit, Boosjen, Krol, Kuiper, Algera, Mes, Serrarens, Wende
laar, Tjalma, mejuffrouw de Jong, de heeren IJzerman, van 
der Waerden, ter Laan, van Sleen, Schouten, Wagenaar, Die
penhorst, Stumpel, Albarda, Schilthuis, van der Zaal, Stokvis, 
Groen, van Gelderen, Steinmetz, van den Tempel, Thijssen, 
Bierema, ir. Vos, Beaufort, Deckers, Effendi, mevrouw 
Bakker—Nort, de heeren Drees, Usselmuiden, van den Heuvel, 
Woudenberg, Zandt, Wijnkoop, Teulings, Hermans, van der 
Goes van Naters, Terpstra, Donker, van den Brule, Krijger, 
van Braambeek, de Marchant et d'Ansembourg, dr. Vos, Bot
terweg, van Maarseveen, de Visser, van Lidth de Jeude, Buij
ter, van der Weijden, Kortenhorst, Andriessen, de Geer, 

en de heer Minister van Sociale Zaken. 

De Voorzitter: Bi deel aan de Kamer mede, dat zijn inge
komen: 

1°. berichten van leden, die verhinderd zijn de vergadering 
bij te wonen: 

van den heer Suring, wegens andere bezigheden; 
van den heer Bachg, wegens ongesteldheid. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 
Handelingen der Staten-Generaal. — 1937—1938. — IL, 

(Voorzitter) 

2°. een adres van W. Muller, gepensionneerd majoor der 
infanterie van het Koninklijke Nederlandsch-Indische leger, te 
Aken, ten vervolge op zijn vorig adres, houdende verzoek om 
rechtsherstel in verband met het hem niet op zijn verzoek 
verleende eervol ontslag uit den militairen dienst, vergoeding 
van geleden financieele schade en herziening van zijn pensioen. 

Dit adres zal worden gezonden aan de Commissie voor 
de Verzoekschriften; 

3°. verklaringen van adhaesie aan het adres van burge
meester en wethouders van Beusichem, houdende verzoek te 
willen bevorderen, dat artikel 22 der Motor en Bijwielwet zoo
danig wordt gewijzigd, dat het leiden van paarden door personen, 
gezeten op een rijwiel, buiten de bebouwde kom eener gemeente 
niet verboden is, van: 

de raden der gemeenten Heeswijk, Beesd en Vuren. 
Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen; 

4". van het gemeentebestuur van Amsterdam het academi
sche proefschrift van A. M. van der Giezen: ,,De eerste fase 
van de schoolstrijd in Nederland (1795—1806)". 

Dit drukwerk zal worden geplaatst in de boekerij der 
Kamer. 

De Voorzitter: Verder deel ik aan de Kamer mede, dat de 
verslagen gereed zijn, van: 

de Commissie van Bapporteurs voor het ontwerp van wet tot 
wijziging van de Dienstplichtwet (279); 

de Begrootingscommissiën voor de ontwerpen van wet: 
Vaststelling van de hoofdstukken I I I en VI I I der Bijks

begrooting voor het dienstjaar 1938 (2 ) ; 
Vaststelling van de begrooting van het Staatsbedrijf der 

Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 1938 (2N). 
Deze verslagen zullen worden gedrukt en rondgedeeld, 

voor zoover zulks niet reeds is geschied. 

Voorts deel ik mede, dat door de af deelingen zijn benoemd 
tot rapporteurs voor de ontwerpen van wet : 

Wijziging van de Militaire Ambtenarenwet 1931 (349); 
Onteigening van perceelen, erfdienstbaarheden en andere 

zakelijke rechten, noodig voor het uitbreiden van het militair 
oefenterrein, genaamd ,,de Woensdreohtsche Heide", gelegen 
in de gemeente Woensdrecht, met een gedeelte van ,,de Wouw
sche Plantage", gelegen in de gemeente Bergen op Zoom (343); 

Begeling van den invoer van alle brood en alle deeg (339); 
Begeling van den invoer van kunstzijden garens (340); 
Begeling van den invoer van paarden en slachtpaarden (341); 
Begeling van den invoer van dweilen (342); 
Begeling van den invoer van tricotgoederen (348), 
de heeren Diepenhorst, van der Put t (tevens voorzitter der 

Commissie), IJzerman, Buijs de Beerenbrouck en Schilthuis. 

Br stel aan de Kamer voor, aan de orde te stellen tegen 
a.s. Dinsdag, 30 November, te één uur, met voortzetting zoo 
noodig des avonds te acht uur, de ontwerpen van wet: 

Vaststelling van hoofdstuk I I I (Departement van Buiten
landsche Zaken) der Bijksbegrooting voor 1938 (2) ; 

Wijziging en verhooging van het derde hoofdstuk der Bijks
begrooting voor 1937 (Internationale controle tot het tegen
gaan van toevoer van wapentuig en vrijwilligers naar Spanje) 
(139). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Voorts stel ik voor, te bepalen, dat na de 
behandeling van de begrooting van het Departement van 
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Eegeling van werkzaamheden. — 2. Vaststelling van hoofdst. XI (Departement van Sociale Zaken) der Eijksbegrooting voor 1938. 

(Voorzitter e. a.) 

Buitenlandsche Zaken zal worden voortgegaan met die van de 
begrooting van het Departement van Sociale Zaken. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Den spreektijd in eersten termijn bij de alge
meene beraadslaging over het ontwerp van wet tot vaststelling 
van hoofdstuk I I I der Eijksbegrooting voor 1938 (2) stel ik 
voor te bepalen op ten hoogste 30 minuten per spreker, en bij 
de artikelen van dit hoofdstuk op ten hoogste 5 minuten per 
spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor aan de orde te stellen na het 
ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstuk XI (Departe
ment van Sociale Zaken) der Eijksbegrooting voor 1938 (2), 
ter behandeling in dagvergadering, de ontwerpen van wet: 

Wijziging van de Crisisinvoerwet (136); 
Vaststelling van hoofdstuk VI I I (Departement van Defensie) 

der Eijksbegrooting voor 1938 (2) ; 

bij artikel 143 van dit hoofdstuk: 
Begrooting van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 

voor 1938 (2N); 

bij artikel 144: 
Vestingbegrooting voor 1938 (2D); 

bij artikel 145: 
Begrooting van het Defensiefonds voor 1938 (2C); 
Ontwerp van wet tot wijziging van de Dienstplichtwet (279). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Den spreektijd in eersten termijn bij de alge
meene beraadslaging over het ontwerp van wet tot wijziging 
van de Crisisinvoerwet (136) stel ik voor te bepalen op ten 
hoogste 20 minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Verder stel ik voor, de algemeene beraad
slaging over de ontwerpen van wet tot vaststelling van hoofd
stuk VI I I der Eijksbegrooting voor 1938 (2) en tot wijziging 
van de Dienstplichtwet (279) gezamenlijk te houden en hierbij 
den spreektijd in eersten termijn te bepalen op ten hoogste 
1 uur per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Den spreektijd in eersten termijn bij de 
artikelen van hoofdstuk VII I stel ik voor te bepalen op ten 
hoogste 5 minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van het ontwerp van wet tot 
vaststelling van hoofdstuk XI (Departement van Sociale Zaken) 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1938 (2). 

De beraadslaging over Afdeeling I I I (Arbeidersverzekering) in 
liet algemeen wordt hervat. 

Hierbij is tevens aan de orde de motie van orde van den heer 
Kupers c. s., betreffende het van Staatswege verstrekken van 
een uitkeering aan de 65-jarigen en ouderen, die geen uitkeering 
krachtens de Ouderdoms of Invaliditeitswet ontvangen (2, 
hoofdstuk XI, n°. 11). 

De heer Zandt: Mijnheer de Voorzitter! Volgens veler oordeel 
heeft de Eegeering reeds genoeg gedaan ten aanzien van hen, 
die principieele bezwaren tegen de wettelijke verzekering heb
ben. Ik kan dat gevoelen niet deelen. Nochtans wil ik in de 
Kamer openlijk uitspreken, dat ik de Eegeering erkentelijk ben 

(Zandt) 
voor hetgeen zij in dezen gedaan heeft. Nadrukkelijk wil ik 
hierbij echter vaststellen, dat er in de wetgeving niet alleen 
uitzonderingsbepalingen ontworpen zijn ten aanzien van ons en 
onze menschen. Deze zijn ook met betrekking tot anderen in 
de wetgeving ingedragen. Tot staving van mijn bewering her
inner ik alleen slechts, om een voorbeeld te noemen, aan de 
principieele dienstweigeraars. Waar dan het element van het 
gewetensbezwaar door den wetgever in onze wet tot erkenning 
gebracht is, daar zou het wel hoogst onbillijk geweest zijn, 
indien dit element wel ten aanzien van anderen, maar niet ten 
aanzien van ons en de onzen zou gegolden hebben. Het is be
grijpelijk, ja. zelfs geboden plicht, dat de wetgever een deug
delijk bewijs van de oprechtheid van het gewetensbezwaar ver
langt. Wij staan in dezen geheel aan zijn zijde. Evenmin als 
de Eegeering, zouden wij niet gaarne zien, dat de uitzonderings
bepalingen voor de gewetensbezwaarden misbruikt werden en 
door oneerlijke lieden benut zouden kunnen worden om 
aan de wet te ontkomen. Maar daarvoor behoeft de wet
gever in dit geval niet beducht te zijn. In andere gevallen 
moge het voor hem moeilijk zijn om een deugdelijken, proef
houdenden maatstaf aan te leggen en in de wet vast te leggen, 
ten aanzien van de gewetensbezwaarden in zake de verzekering 
gaat dit heel gemakkelijk. Wanneer aangetoond is, dat de be
zwaarde in geen enkele verzekering, welke dan ook, is, dan is 
daarmede de maatstaf aangewezen, welke als wettig en over
tuigend bewijs voor de oprechtheid van het gewetensbezwaar 
voor den wetgever geldt. 

Dat deze bezwaarden zich niet verzekeren, geschiedt niet om 
geldelijk voordeel. Zij ondervinden daarvan, wanneer hun een 
ongeval treft, groot nadeel. Bij een ernstig ongeval kunnen zij 
zelfs maatschappelijk ten onder gaan. Maar dat weerhoudt hen 
niet om liever schade te lijden, ja, zelfs maatschappelijk ten 
onder te gaan, dan dat zij naar hun innige overtuiging tegen God 
zondigen door zich te laten verzekeren. 

Men moge met hen in opinie verschillen, maar daarover loopt 
het niet; het gaat in deze quaestie thans hierom, dat er door 
den wetgever heel gemakkelijk een maatstaf te vinden en in de 
wet aan te leggen is, waaruit de oprechtheid van het gewetens
bezwaar van de niet verzekerden blijkt, dien men bij alle ver
schil van opinie moet eerbiedigen om de standvastigheid van 
hun beginsel. 

Mijnheer de Voorzitter I Wanneer ik op deze dingen opzet
telijk de aandacht vestig, dan heeft dit mede daarin zijn reden, 
dat bij de Invaliditeitswet nog altijd 25 pet. extra door de 
gewetensbezwaarden betaald moet worden. Dit achten wij een 
onbillijkheid, daar toch de oprechtheid van het gewetensbezwaar 
aan geen twijfel onderhevig kan zijn. In de andere verzeke
ringswetten wordt die 25 pet. van de gewetensbezwaarden niet 
geëischt. Waarom en met welk recht dan wel bij de Invalidi
teitswet? Ik zou den Minister dan ook willen vragen, dat hij 
in ernstige overweging zou willen nemen om dusdanige maat
regelen te treffen, dat de heffing van die extra 25 pet. uit de 
Invaliditeitswet weggenomen wordt. Ik doe dit met des te 
meer aandrang, omdat daarmede aan den eisch van recht en 
billijkheid voldaan zou zijn. Met belangstelling wacht ik het 
antwoord van den Minister af, in de hoop, dat mij een gunstig 
antwoord gegeven zal worden, ook al omdat deze 25 pet. bij al 
de lasten, die heden ten dage gedragen moeten worden, voor 
de bezwaarden een even gerechtvaardigde alsook welkome ver
mindering van lasten zoude brengen. Belangrijke offers worden 
hierbij van de schatkist niet gevergd, dewijl de groep der niet
verzekerden klein is. 

Voorts wensch ik hierbij nog een hernieuwd protest tegen 
den verzekeringsdwang zelf te doen hooren. Ik moet hierbij 
om des tijds wil de noodige beknoptheid betrachten. Ik som 
daarom de welbekende principieele en practische bezwaren 
tegen den verzekeringsdwang niet weder op. Ik wil met het 
oog op hetgeen zich rondom ons en ook in Amerika voordoet, 
daaraan alleen slechts een nieuw gewichtig bezwaar toevoegen. 
De ontzettende daling der goederenprijzen, waarop de Minister
President in zijn repliek bij de algemeene beraadslagingen van 
de Eijksbegrooting ook gewezen heeft, doen vreezen, dat een 
nieuwe depressie op komst is. In Amerika zijn velen zelfs be
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ducht, dat deze de eerste nog in hevigheid en in omvang zal 
overtreffen. Het aantal werkloozen is daar nu reeds alweder tot 
het ontstellende getal van 8 millioen geklommen. 

Vele hoogovens, welke slechts met groote onkosten weder 
aangemaakt kunnen worden, zijn er reeds gedoofd. Talrijke 
groote en ook minder groote ondernemingen zijn gedwongen 
haar bedrijven één of meer dagen in de week te sluiten. De 
staalindustrie, die in dit voorjaar nog overladen was met orders, 
zoodat zij. die onmogelijk onmiddellijk kon afwerken, heeft 
nu alweder met gebrek aan werk te worstelen. Men zegge niet, 
dat alles valt in Amerika voor en raakt ons niet. Dit zou een al 
te luchthartige en ook door de feiten geloochenstrafte opvatting 
zijn. 

De geschiedenis heeft toch geleerd, dat wat in Amerika 
eerder voorviel, ook daarna in ons land zich openbaarde 

De Yoorzltter: Mag ik den geachten afgevaardigde verzoeken 
tot de verzekering terug te keeren? 

De heer Zandt: Mijnheer de Voorzitter! Ik spreek in verband 
daarmede. 

Dit heeft de dusgenaamde crisis, waarvan wij de ernstige 
gevolgen nog eiken dag kunnen waarnemen, ons overtuigend 
bewezen. Van wat in Amerika op de beurs in den aanvang 
van den herfst gebeurde, kunnen wij nu reeds, nog vóór de 
herfst ten einde is, den nasleep waarnemen. 

De Yoorzltter: Mag ik den geachten afgevaardigde verzoeken 
nu toch eindelijk te komen tot de verzekering? 

De heer Zandt: Ik kom daartoe, door aan te toonen, 
welken invloed de toestand in Amerika op dien hier te lande 
heeft, waardoor de last van den verzekeringsdwang nog ondra
gelijker zal worden. 

De Yoorzltter: Goed, maar dan niet te uitvoerig. 

De heer Zandt: Ik zal het kort maken. 
Toen er in September een scherpe daling in de waarden op 

de beurs in Ne w York intrad, hebben zeer vele Nederlanders, 
waaronder eerste klasse zakenlieden, daar zeer sceptisch tegen
over gestaan, bewerende, dat de Amerikaansche beurs over
dreef en dat men de zaken in Amerika veel te pessimistisch 
inzag. Maar die daling is gevolgd door meerdere en grootere 
dalingen, waarbij de beurs een en andermaal in een paniek
stemming zelfs heeft verkeerd en het optimisme der Neder
landers is al op een zeer harde wijze beschaamd. Ook onze 
beurs heeft de Amerikaansche moeten volgen en ook ten onzent 
is een scherpe daling ingetreden. Dit zegt al veel, maar er is 
nog meer, dat ons moet verontrusten en dat bij ons de vraag 
wel mag doen rijzen of wij de verzekeringslasten wel zullen 
kunnen blijven betalen. In vele industrieën doet zich zelfs nu 
al na zulk een korten tijd van opleving de slapte gevoelen. In 
den middenstand in het algemeen en in den winkelstand in het 
bijzonder klaagt men over toenemend gebrek aan omzet. Daar 
komt nog bij, dat de laatste maandstaat, welke de Regeering 
ons bood — de Minister van Financiën heeft er de Kamer nog 
onlangs expres op attent gemaakt —, in vergelijking met de 
hem voorafgegane, geen gunstig beeld vertoonde. 

Mijnheer de Voorzitter! Onder dat aspect bezien — en hier 
blijkt wel duidelijk, dat ik geen oogenblik buiten de orde ge
weest ben — is er reden te over om zich af te vragen, of het 
geen teeken van wijs, vooruitziend beleid zou zijn, indien de 
Regeering verlichting van druk ten aanzien van de verzekerings
wetgeving bracht. Voorkomen is immer beter dan genezen. _Het 
staat toch boven alle bedenking vast, dat heel de verzekerings
wetgeving, die zich steeds nog maar blijft uitbreiden, een belang
rijken druk op geheel het bedrijfsleven legt. In zijn grooten ijver 
voor de verzekeringswetgeving heeft men ook van Christclijk
Protestantsche zijde betoogd, dat de arbeiders uit het bedrijf 
moeten leven. Maar, Mijnheer de Voorzitter, daar kan met ge
gronde reden tegen in gebracht worden, dat bij het poneeren 
van die stelling niet of maar al te weinig rekening is gehouden 

met Gods almacht en oordeelen, waarvan de Heilige Schrift zoo 
bij voortduring gewaagt. Het hoogst aanvechtbare en de onjuist
heid dier stelling moge in tijden van bloei in de practijk verbor
gen blijven, maar in den dag der beproeving zal zij in haar onuit
voerbaarheid ten langen leste openbaar worden. Maar wat 
hebben de verzekeringsijveraars zich daarom bekommerd? Zij 
hebben beide, zoowel Regeering als de Kamer, de verzekering in 
de wetgeving doorgedreven. Hun stelregel was: het moet, zich 
niet of te weinig afvragende: of het ook kan betaald worden, en 
zich nog al veel minder afvragende, of ook in zware tijden de 
dure verzekeringswetgeving kan volgehouden worden. De eene 
verzekeringslast na den andere is op de bedrijven gelegd. 

De daaruit voortvloeiende lasten hebben er het hunne toe bij
gedragen, dat reeds zoo menige zelfstandige en kleine baas met 
hun bedrijf zijn ten onder gegaan. Die waarlijk niet kleine cate
gorie van menschen staan daar nu als toonbeelden van ellende. 
Zij hebben voor anderen hun zegeltjes geplakt, voor anderen al 
de lasten der verzekering gedragen, maar nu zij zelf broodeloos 
aan den dijk staan, bekomen zij geen cent uit de verzekerings
wetgeving. Hierbij wordt ons al een heel onrechtvaardige kant 
van die wetgeving vertoond! E n met de kleine bazen bevinden 
zich nog zoovele duizenden zelfstandigen, die er geen knecht op 
nahielden, in een gelijk lot. He t zijn doorgaans harde werkers 
geweest, die zich menige opoffering getroost hebben om hun 
zaakje op de been te houden. 

Ik wil thans nog de aandacht vestigen op een ander groot 
nadeel der verzekeringswetgeving, te meer van beteekenis, waar 
wel eens zware tijden kunnen aanbreken. Ik wijs er op, dat die 
wetgeving niet alleen het bedrijf drukt, de werkloosheid bevor
dert, de ingetreden armoede der kleine bazen en zelfstandigen 
sterk bevorderd heeft, maar dat zij de koopkracht breekt, dat de 
verzekeringslast bij al de overige zware lasten de laatste druppel 
is, die den emmer doet overloopen. 

He t is maar al te waar wat eens een der kleine luyden, een 
auto-verhuurder, geen principieele tegenstander der verzekering, 
tot mij zeide: De verzekeringslasten brengen mee, dat er min
der brood bij den bakker, minder waar bij den winkelier, manu
facturier en slager gekocht wordt, minder werk bij de ambachts
lieden besteld wordt. En nu kan men hier nog aan toevoegen, 
dat dientengevolge weder minder gekocht wordt bij de meel
handelaars, grossiers, hout en ijzerhandelaren en nog zoovele 
andere personen uit den middenstand. Dit heeft tot noodwendig 
gevolg, dat er minder besteld en gekocht wordt in de bedrijven, 
fabrieken en industrieën, met gevolg, dat de last nog het zwaarst 
straks neerkomt op de ruggen der arbeiders, wien bij gebrek aan 
bestellingen en werk ontslag wordt aangezegd. Deze arbeiders 
kunnen dan vaak heel hun leven lang dag aan dag bij den steun 
gaan stempelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij wagen ons niet aan voorspel
lingen, maar acht gevende op den huidigen stand van zaken ten 
onzent en op hetgeen zich in Amerika thans voordoet, dan 
brengen wij met vrijmoedigheid een nieuw bezwaar, met het oog 
op den komenden tijd, onder de welwillende aandacht van den 
Minister en protesteeren wij opnieuw tegen den ontzaggelijk 
duren, het maatschappelijk leven moordenden verzekerings
dwang. 

Mijnheer de Voorzitter! Wil dit nu zeggen, dat wij met het 
lot der arbeidende klasse of eenige andere niet begaan zijn? 
Het tegendeel is waar. Wij hebben nooit eenige aanmerking 
gemaakt op het feit, dat werkloozen uit de Staats of gemeente
kassen gesteund werden. Wij hebben op een goede ondersteu
ning bij de Regeering zelfs aangedrongen. Men heeft ons in de 
vorkiezingsdagen wel ten tooneele gevoerd, als waren wij de 
onbarmhartigheid in eigen persoon, alsof wij de bekende f 3 
nog niet eens aan de ouden van dagen gunden. 

De heer Amelink: Niemand heeft over u gesproken. 

De heer Zandt: I n dien geest is wel degelijk over ons ge
sproken en voorts, wien de schoen past, trekke hem aan, mijn
heer Amelink; maar dat is het ongeluk, dat men er vaak tegen 
aan schopt, in plaats van hem aan te trekken. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij gunnen hun van harte zelfs wel 
6 of 9 gulden, maar wij willen van den verzekeringsdwang af, 
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omdat het onze stellige overtuiging is, dat er een weg is om 
hierin te voorzien, die èn voor den Staat èn voor de patroons 
èn voor de arbeiders billijker, goedkooper, profijtelijker en ge
zegender is. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik acht mij van den plicht ontslagen 
om, waar wij onze denkbeelden op dit punt reeds meermalen 
in en buiten deze Kamer hebben ontwikkeld, daarop thans nog 
verder in te gaan. 

(Oud) 
voor de zg. zelfstandigen, ons toen daartegen niet hebben verzet. 
Integendeel, wij hebben er aan medegewerkt, mede om de over
gangsregeling te doen treffen. Toen is van de zijde van de voor
standers van de verzekering vooral dit op den voorgrond ge
bracht: wanneer wij dit complex maar eenmaal hebben, wanneer 
op dit oogenblik het tegenwordige oude geslacht maar eenmaal 
verzorgd is, dan zal de zegen daarvan door ons volk in vollen 
omvang zóó worden gezien en gevoeld, dat men alles zal doen 
om het stelsel van verzekering te doen slagen en dan zullen wij 
op den duur met de verzekering bereiken, practisch gesproken 
— enkelen zullen er altijd wel buiten vallen —, een verzorging 
van de ouden van dagen. Wij hebben toen betwijfeld, of het 
stelsel die uitwerking zou kunnen hebben, maar wij hebben toen 
het stelsel gaarne een eerlijke kans willen geven. Nu zeg ik niet 
te veel, wanneer ik beweer, dat allen in de Kamer het hierover 
toch wel eens moeten zijn, dat het stelsel in dit opzicht is mis
lukt. Ik erken aanstonds daarbij, dat de omvang van de mis
lukking in sterke mate is beïnvloed door de crisisomstandigheden 
van de laatste jaren, die men in 1919 niet voorzien kon. Maar 
ook los van deze crisisomstandigheden kon toch ook reeds vroeger 
van een mislukking van het stelsel worden gesproken. Ik 
herinner slechts aan de debatten in deze Kamer in 1928, toen er 
van de tegenwoordige crisis nog geen sprake was, toen het toch 
reeds duidelijk was, dat er was een groeiend aantal onverzorgde 
ouden van dagen. 

Hoe moet dit vraagstuk nu worden opgelost? Ik erken vol
mondig, dat invoering van Staatspensioen op het oogenblik een 
volslagen onmogelijkheid is. Ik heb ook in de dagen van den 
verkiezingsstrijd, die nu achter ons liggen, daartegen altijd ge
waarschuwd en ik heb altijd gezegd: men kan er zeker van 
zijn, dat degenen, die op het oogenblik komen met beloften 
van invoering van het zg. volledige Staatspensioen, zelf op hun 
beurt van één ding zeker zijn, nl. dat zij, wanneer dan in 
September de nieuwe begrooting wordt ingediend, geen Minis
ter van Financiën zullen zijn. Ik begrijp dus volkomen, dat dit 
niet kan, maar wij staan nu voor de vraag: kunnen wij niet iets 
doen? Ik zeg niet te veel, wanneer ik beweer, dat dit een 
vraagstuk is, ten aanzien waarvan in de Kamer bij bijna alle 
groepen — afgezien van de vraag hoe wij principieel staan 
tegenover het vraagstuk: Staatspensionneering of verzekering — 
de wensch levendig is om hier tot een oplossing te komen, en 
wanneer ik beweer, dat er niet velen in deze Kamer zullen 
zijn, die er zich niet over zouden verheugen, wanneer rechts 
en links te zamen op dit punt een regeling zouden kunnen 
vinden, waardoor althans aan de ergste misstanden op dit punt 
een einde zou worden gemaakt. Dat ik het woord heb gevraagd, 
is dan ook hierom, dat ik gaarne zou willen probeeren den weg 
daartoe te openen. Verder zou ik op dit oogenblik liever niet 
gaan. Ik hoop, dat het zoo zal loopen, dat de Kamer zich 
van een uitspraak over deze zaak zal kunnen onthouden, ook 
omdat ik niet geloof, dat wij over voldoende gegevens beschik
ken voor een uitspraak. Nu is het standpunt van den Minister: 
wanneer gij zulk een overgangsregeling wilt, is dat een eerste 
stap op den weg naar het Staatspensioen. Dat is niet juist. 
Wanneer de Minister de geschiedenis nog eens nagaat, zal hij 
zich herinneren, dat hier in de Kamer 10 jaren geleden door 
den heer Snoeck Henkemans een motie is ingediend, een motie, 
waarin van die zijde een oplossing werd aanbevolen door leden 
van deze Kamer, die zeiden, dat zij van het Staatspensioen 
niet wilden weten en dus deze overtuiging waren toegedaan: wij 
kunnen, zonder den weg van het Staatspensioen te betreden, 
een oplossing vinden. Nu zegt de Minister in de Memorie van 
Antwoord, dat hij bereid is voor te bereiden een wettelijke 
regeling op dit punt, die hij dan zal indienen zoodra dit in 
verband met den financieelen toestand van het Rijk oorbaar 
zal worden geacht, maar die regeling zal zich moeten beperken 
tot degenen, „die niet door eigen verzuim buiten de werking 
der genoemde wetten zijn gebleven, maar die ten gevolge der 
maatschappelijke crisisverschuivingen thans een risico loopen, 
dat zij bij de letter der huidige wettelijke regelingen niet 
hebben kunnen ondervangen, doch dat die wettelijke regelingen 
in het algemeen bedoelen te dekken". Ik weet niet, 
of ik de bedoeling van den Minister goed begrijp, maar ik lees 

De heer Oud: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil gaarne een 
enkele opmerking maken over het vraagstuk van de verzorging 
van de ouden van dagen. Ik wil vooropstellen, dat ik mij daarbij 
•— de Regeering zal trouwens van mij niet anders verwachten — 
volledig rekenschap zal geven van de buitengewone moeilijk
heden, die de oplossing van dit vraagstuk met zicht brengt met 
het oog op de fmancieele gevolgen, daaraan verbonden. 

Ik heb bij de algemeene beschouwingen over de Rijksbegrooting 
duidelijk laten uitkomen hoe ik den financieelen toestand zie en 
zoo er dus één is in de Kamer, die er zich van bewust is hoe 
uiterst voorzichtig men moet zijn met het doen van nieuwe uit
gaven, dan ben ik het wel. Ik begrijp ook, dat, wanneer de 
Regeering blijft vasthouden aan het militaire program, dat zij 
zich nu eenmaal gesteld heeft en dat zoo groote offers zal 
vorderen, het voor haar heel moeilijk is om voor dit doel geld 
beschikbaar te stellen. 

Ik zou dus niet willen beweren, dat er nu zou mogen worden 
aangedrongen op maatregelen, die morgen aan den dag reeds in 
werking zouden kunnen treden. Wanneer ik hierover iets wil 
zeggen, is het in de eerste plaats, omdat ik meen, dat wat in de 
Memorie van Antwoord staat een veel verdere strekking heeft 
dan alleen op het oogenblik af te wijzen een voorziening in dezen, 
enkel en alleen op dezen grond, dat er geen geld voor is. 

Ik mag misschien het vraagstuk eerst even principieel stellen 
en ik bedoel daarmee de tegenstelling: Staatspensionneering en 
verzorging der ouden van dagen door middel van verzekering. 
De Minister zegt in de Memorie van Antwoord, dat hij van 
Staatspensioen niet weten wil, en hij wijst een zekere overgangs
voorziening, die in het Voorloopig Verslag bepleit is, reeds 
hierom af, dat dat zou zijn de eerste stap op den weg naar de 
invoering van het Staatspensioen. Of dat juist is, daarover zal 
ik straks nog een enkel woord zeggen; thans echter eerst iets 
over de principieele tegenstelling tusschen Staatspensioen en 
verzekering. Ik heb het nooit als een principieele tegenstelling 
kunnen voelen; ik heb hier herhaaldelijk over dit onderwerp 
gesproken en altijd gezegd: wanneer het mogelijk zou zijn een 
oplossing van het vraagstuk te verkrijgen langs den weg van de 
verzekering — en dan versta ik onder oplossing een zoodanigen 
toestand, dat men practisch gesproken kan zeggen, dat de ouden 
van dagen in Nederland verzorgd zijn en dat er in de toekomst 
geen nieuwe groepen onverzorgden zullen ontstaan —, dan 
erken ik aanstonds, dat dit staat op hooger plan dan wanneer 
men het zou doen langs den weg van uitkeeringen uit de Staats
kas. Ik heb er echter aan toegevoegd, dat ik geloof, dat het 
langs dien weg van verzekering niet te bereiken is. 

Als ik een vergelijking zou mogen maken, zou ik dit willen 
zeggen: wanneer men in het oog vat den toestand op het stuk 
der verzorging van onze werkloozen, dan zullen wij het er allen 
over eens zijn — ik ben er zeker van, dat ook de Minister dat 
zal onderschrijven —, dat wanneer het mogelijk was, dat er in 
Nederland een zoodanige regeling was van de werkloosheidsver
zekering, dat practisch gesproken alle werkloozen verzorgd 
waren, men dan zou zeggen: dat staat op een hooger plan dan 
de regeling, die er nu is, waarbij wij de werkloozen moeten 
helpen door middel van steunuitkeeringen, enz. 

Maar toch, zeer te recht, zegt de Regeering nie t : ik heb prin
cipieel tegen die werkloosheidsuitkeering bezwaar. Zoo gevoel 
ik het, ook wat betreft die verhouding tusschen Staatspension
neering en verzekering. Ik herinner er aan, dat mijn partij
genooten en ik, toen een kleine 20 jaren geleden dit vraagstuk 
van de verzorging van de ouden van dagen in deze Kamer aan 
de orde is geweest en de toenmalige Minister, de heer Aalberse, 
gekomen is met het stelsel van verzekeringswetgeving en meer 
in het bijzonder met de aanvulling van de vrijwillige verzekering 
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daaruit, dat de Minister zich voorstelt een regeling voor die 
menschen, die beneden hun 35ste jaar niet in loondienst waren 
en die ten gevolge van crisisverschuivingen genoodzaakt zijn 
geweest, na hun 35ste jaar wel in loondienst te komen en nu 
buiten de verzekeringswet vallen. Ongetwijfeld is dit een groep, 
op welke moet worden gelet, wanneer men staat voor de vraag, 
wat hier kan worden gedaan. Maar dat is volstrekt niet de 
eenige groep en ik geloof, dat men ook niet kan zeggen, dat 
voor deze menschen de zaak principieel anders gelegen is dan 
voor anderen, die misschien begonnen zijn met zich te ver
zekeren en de premie niet hebben kunnen blijven betalen ten 
gevolge van de crisisomstandigheden, of menschen, die zich 
heelemaal niet hebben kunnen verzekeren, omdat zij tot het 
betalen van de premie niet in staat waren. Ten aanzien van 
deze menschen kan men evenmin zeggen, dat zij in verzuim 
zijn geweest als ten opzichte van de groep, op welke de Minister 
het oog heeft. 

De Minister zal dus — dat is het eerste punt, dat ik vooral 
onder de aandacht van den Minister wil brengen — moeten 
beginnen met de voorbereiding van deze zaak in ruimeren zin 
aan te vangen, ook hierom, omdat het den Minister toch iets 
waard moet zijn, dit probleem op te lossen. 

In de tweede plaats heeft de Minister gezegd: ik kan dit voor
stel niet doen zoolang dat in verband met den financieelen toe
stand niet oirbaar is. Ik spreek dat op zich zelf natuurlijk niet 
tegen, maar men kan hier verschillende wegen bewandelen. Ik 
bedoel daarmede: wij moeten toch eigenlijk eens precies weten 
wat deze voorziening kost. Daarvan weten wij toch eigenlijk 
niets. Ik meen, dat de Minister het ook niet weet en het niet 
kan weten. Wij tasten in dit opzicht heelemaal in den blinde, 
ook omdat men zich natuurlijk verschillende voorzieningen kan 
voorstellen in zeer verschillenden omvang. Wij moeten trachten, 
het einddoel voor oogen houdende, dat wij op den langen duur 
dit vraagstuk in zijn geheel moeten oplossen, om, wanneer men 
komt met een voorziening, ook al is deze nog zoo beperkt, ons 
ten opzichte van de groepen, die er onder vallen, altijd dit voor 
oogen te stellen, dat deze quaestie wel feitelijk beperkt is, om
dat het een quaestie is van doelmatigheid en financieele nood
zaak, maar dat zij nooit principieel beperkt mag worden gezien, 
omdat men altijd voor oogen moet houden de mogelijkheid van 
verderen uitbouw van de voorziening, met als einddoel een voor
ziening, die ten slotte het geheele geslacht van ouden van dagen, 
dat verzorging behoeft, omvat. Op grond daarvan zou ik den 
Minister willen zeggen: stel een onderzoek in; ik begrijp, dat 
dit onderzoek tijd zal vorderen, maar licht de Kamer zoo vol
ledig mogelijk in ook op twee andere punten. In de eerste plaats 
speelt hierbij een rol het geheele vraagstuk van de stortingen in 
de verzekeringsfondsen op het oogenblik, omdat de bedragen, die 
in de fondsen gestort moeten worden, destijds berekend zijn in 
den gedachtengang, dat het geheele geslacht in de verzekering 
zou komen, maar het is duidelijk, dat naarmate meer menschen 
buiten de verzekering vallen, er uit dien hoofde minder in de 
fondsen behoeft te worden gestort. Dat is de eene vraag, die 
daarbij ter sprake komt. In de tweede plaats de vraag: welke 
bezuiniging zal een voorziening in den nood van de ouden van 
dagen op andere Overheidsuitgaven leveren, met name op de 
uitgaven voor de openbare armenzorg? Wij weten daar niets 
van. Ik zou in geen enkel opzicht durven zeggen, dat het zal 
meevallen of tegenvallen. Ik denk, moet ik eerlijk zeggen, dat 
men er zich te veel van voorstelt. Maar wij moeten het weten 
en de Eegeering moet het weten. Wanneer de Minister zal 
willen toezeggen — verder zou ik op het oogenblik niet willen 
gaan — : ik wil in die richting een onderzoek instellen, dus 
nagaan, welke soort van voorziening hier mogelijk is, wat zij 
zal kosten en welke besparing zij geeft voor andere Overheids
kassen, dan zou de Minister, geloof ik, datgene doen, wat 
wij op het oogenblik van de Eegeering mogen verlangen en 
dan wordt althans het uitzicht geopend, dat wij misschien 
toch nog in deze periode tot een oplossing van dit moeilijke 
vraagstuk zullen kunnen geraken t 

De heer Smeenk: Mijnheer de Voorzitter! In de Memorie van 
Antwoord deelt de Minister mede, dat hij bereid is om de ver
hooging van de in art. 33 der Invaliditeitswet gestelde leeftijds
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grens nader in beschouwing te nemen. Inderdaad is die verhoo
ging een van de dingen, naar mijn inzicht, die gebeuren moeten, 
zoodra de financieele toestand dit slechts even veroorlooft. In 
normalen tijd is zeker het aantal ouderen dan 35 jaar, die voor 
het eerst in loondienst komen, niet groot, maar in dezen na
oorlogschen tijd met zijn vele verschuivingen komt het herhaal
delijk voor. Deze personen zijn ook dikwijls voor de verplicht 
verzekerde arbeiders concurrenten. Voor hen behoeft immers 
geen f 0,60 premie betaald te worden. Zij genieten dus op de 
arbeidsmarkt dikwijls de voorkeur. 

Ook zijn er personen, die bij de invoering van de wet nog be
neden de 35 jaar waren, maar die een salaris verdienden boven 
de grens. De groote en abnormale veranderingen deden hen 
beneden die salarisgrens dalen. Maar inmiddels zijn zij ouder dan 
35 jaar geworden, zoodat zij niet meer in den kring der verplicht 
verzekerden kunnen opgenomen worden. Eeeds zou veel ge
wonnen zijn, indien de leeftijdsgrens op 45 jaar werd gebracht. 
Bij wijze van overgangsmaatregel in verband met de bijzondere 
crisisverschuivingen ware het billijk om aan deze personen onge
veer dezelfde aanspraken te geven, zij het met eenige nabe
taling van premie. Later zullen natuurlijk bij zoo late toetreding 
slechts in verband met den leeftijd verminderde aanspraken 
toegekend kunnen worden. Te overwegen ware voorts, of ten 
aanzien van degenen, die den leeftijd van het ouderdomspensioen 
naderen, niet een mildere regeling zou zijn te treffen omtrent de 
werklooze weken, waarvoor niet is geplakt. Ook hier is reden om 
tijdelijk iets te doen in verband met de crisis en het ontbreken 
van een goed geregelde werkloozenverzekering. 

De sociale verzekering moet al meer aan haar doel beant
woorden, maar ik ben het met den Minister geheel eens, dat men 
geen stap moet zetten in de richting van Staatspensioen. Veel 
meer in het belang van de arbeiders is een verdere ontwikkeling 
van de verzekering. Ook is het juist, dat de weg naar Staats
pensioen door den Nederlandschen wetgever is afgesloten. Wij 
naderen reeds dichter het jaar 1943, waarin de eerste overgangs
periode voorbij is en de verzekering steeds meer in waarde zal 
winnen, dank zij hooger rente-uitkeeringen. De weg naar Staats
pensioen is ook afgesloten, wanneer men wil handelen in den 
geest van de beslissing van de Arbeidsconferentie van Genève. 
Aan de loonarbeiders kan men geen Staatspensioen toekennen. 

Maar zou men het wel willen voor de niet-loonarbeiders? 
Dat ware onrechtvaardig, want de premie, die voor de arbeiders 

wordt betaald, heeft wel degelijk invloed op de hoogte van het 
loon. Ook de zelfstandigen moeten dus, wil men geen ongelijkheid 
scheppen, door verzekering worden geholpen. 

Nu zijn er, wat die zelfstandigen betreft, velen toegetreden 
in de jaren 1919 tot 1923 tot de vrijwillige ouderdomsverzeke
ring; zij profiteeren dus van de gunstige overgangsregeling. 
Anderen^ traden niet toe. Daar zijn verschillende categorieën. 
E r zijn in de eerste plaats de onverschilligen, maar ook — en 
die categorie is niet gering — de misleiden door de actie, die 
ook nog na de beslissing in het Parlement genomen, is voort
gezet voor het zg. premievrije Staatspensioen. Zou men deze 
groep ook opnemen, en haar dezelfde rechten toekennen als 
aan degenen, die sinds jaren premie hebben betaald? Ook dat 
ware zeker niet billijk. Bij eventueele nieuwe toetredingsmoge
lijkheid zal aan premiestorting of een verlaagde renteuitkeering 
niet zijn te ontkomen. 

Maar dan is er nog een andere categorie, die in verband met 
de bepalingen destijds niet kon toetreden, maar die sindsdien 
door de crisis en de na-oorlogsche verschuivingen in een andere 
sociale positie is gekomen. Ik zou willen vragen — misschien 
weet de Minister dat — : zou men dat nog kunnen nagaan, zou 
men dat nog kunnen uitzoeken? Voor de opneming van deze 
groep, ook al zou ik ze billijkheidshalve niet geheel op één lijn 
willen stellen met degenen, die sinds 1919 premie betaald 
hebben, gevoel ik op zich zelf veel. Dit alles dient ernstig 
overwogen te worden, opdat in deze parlementaire periode, 
indien de financiën het toe mochten laten, dit vraagstuk tot 
een oplossing kan worden gebracht. 

De geachte afgevaardigde de heer van Houten heeft voor 
zijn Staatspensioen aan zelfstandigen een niet houdbaren prin
cipieelen grond aangegeven. De maatschappij zou dezen zelf
standigen te weinig betaald h e b b e ^ en nu moet dus de Staat 
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uit zijn middelen dit euvel door Staatspensioen corrigeeren. 
Het is een nog meer onhoudbare theorie dan de vroegere socia
listische redeneering op grond van het onthouden aan de arbei
ders van de zg. „meerwaarde". He t is nog lang niet zeker, 
dat de maatschappij de door den heer van Houten bedoelde 
personen zoo slecht betaald heeft, dat zij niet voor verzekering 
hadden kunnen zorgen. Er kunnen vele gevallen zijn, waarin 
de toestand, waarin men zich op zijn 65ste jaar bevindt, toch 
wel moeilijk aan die maatschappij, zonder adres, is te wijten. 
Hoe dit ook zij, ik kan in Staatspensioen zonder premiebeta
ling moeilijk iets anders zien dan een soort armenzorg, en wij 
moeten door de verzekering de menschen juist zooveel mogelijk 
aan de armenzorg onttrekken. Vandaar ook, dat de actie voor 
de instelling van bedrijfspensioenfondsen zoo groote sympathie 
verdient, een actie, die naar mijn stellige overtuiging in maat
schappij en bedrijf zou worden geremd, indien men hier het 
beginsel van Staatspensioen accepteerde. De heer Kupers wil, 
als ik het goed begrepen heb, een oplossing zoeken in de 
richting van de verplichte verzekering, ook voor zelfstandigen. 
In elk geval sympathieker dan Staatspensioen. He t denkbeeld 
is reeds vele jaren geleden bepleit door wijlen het Kamerlid 
mr. Okma. Het is principieel, maar blijkens de ervaring in een 
enkel land ook practisch niet zonder bezwaar. 

De kosten van de bepleite voorzieningen — daarin heeft de 
heer Oud gelijk — kent op dit oogenblik niemand. De een spreekt 
van 60 000 en de ander van meer dan 100 000 65-jarigen of 
ouderen, die voor een gratis uitkeering in aanmerking zouden 
komen. Zijn het er 100 000, dan bedragen de kosten voor die 
65-jarigen en ouderen circa 13 a 14 millioen gulden, aangenomen, 
dat er een aantal gehuwde personen bij is, die slechts f 2,50 
per persoon ontvangen. Maar het is duidelijk, dat men met een 
dergelijke regeling, zooals ook in de motie van den heer Kupers 
is gevraagd, niet kan volstaan. Men kan niet zeggen: wij 
hebben nu de 65-jarigen en ouderen geholpen, dat kost ongeveer 
13 a 14 millioen gulden, en nu doen wij verder niets. Men moet 
dan ook de 64-jarigen, de 63-jarigen en de jongeren boven 
35 jaar in de regeling opnemen met suppletie. Zoo komt men 
dus ook bij de berekening tot een veel hooger bedrag dan 
15 of 16 millioen gulden en dat, terwijl wij nog niet kunnen 
voldoen aan de verplichte storting in de fondsen, ten einde 
bestaande verplichtingen te kunnen honoreeren. 

De heer dr. Vos heeft gezegd: het is geen zware nieuwe last 
voor de publieke lichamen, maar hij vergeet, dat er tal van 
personen onder de regeling zouden vallen, die nog niet in aan
merking komen voor hulp door Maatschappelijk Hulpbetoon. 
Ook zal men de rente eventueel toch wel niet geheel van de door 
Maatschappelijk Hulpbetoon uit t e keeren bedragen _ willen 
afgetrokken zien, zoodat reeds uit dien hoofde men stellig moet 
aannemen, dat de regeling een belangrijke nieuwe last zou 
beteekenen. 

Dr. Vos spreekt ook over unificatie, maar deze is verre van 
gemakkelijk, omdat het noodig zal zijn rekening te houden met 
het speciale karakter van elke verzekering en dus ook met 
speciale uitvoeringsmaatregelen, die elk onderdeel van de ver
zekering noodig heeft. Stel dat die unificatie mogelijk is, dan 
is er toch wel niemand, die maar één oogenblik kan meenen, 
dat hier een equivalent van eenige beteekenis gevonden zou 
kunnen worden. , . . , j 

Ten slotte meent dr. Vos, dat misschien iets kan worden 
bereikt door den overgang naar een omslagstelsel. Maar omslag 
staat toch niet gelijk met diefstal. De Staat krijgt door dit stelsel 
niet de beschikking over de door de verzekerden, inzonderheid 
door de jongeren, bijeengebrachte gelden. Hij zal steeds moeten 
betalen de kosten, de mülioenen, die noodig zijn geweest en die 
nog noodig zijn voor degenen, wier verzekering niet geheel self
supporting is. Overigens — al is de tijd ontoereikend om daarop 
in te gaan — ben ik nog steeds een voorstander van het kapitaal
dekkingsstelsel en wil ik voor de toekomst de verzekerden op 
geenerlei wijze afhankelijk maken van den wisselenden stand 
van 's Rijks financiën. 

Moties noch initiatief-ontwerpen zonder dekkingsplan kunnen 
hier baten. Van deze Kamer te verwachten, gelijk de heer van 
Houten doetA dat zij een initiatief-voorstel zonder dekkmgsplan 
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zou kunnen aanvaarden, acht ik ver beneden den ernst van de 
zaak. De Regeering doe wat principieel mogelijk is, zoodra de 
financiën dit eenigermate verantwoord doen zijn. 

Men heeft zich ook in dit debat op een redevoering van 
dr. Colijn beroepen, maar wie kennis heeft genomen van de 
verslagen, weet, dat er geen belofte is gedaan en zeker niet 
voor het jaar 1938, dat nog volop een crisisjaar is. Ook weet 
ons volk te goed, dat de antirevolutionnairen nooit de defensie
uitgaven, waarbij het gaat om de zelfstandigheid, om het bestaan 
van ons volk, zien liggen op hetzelfde vlak als de andere uit
gaven, hoe gewenscht ook. Daaromtrent kan dan ook van anti
revolutionnaire zijde in den verkiezingsstrijd geen misverstand 
zijn gewekt. 

De heer Drop: Mijnheer de Voorzitter! In de uiteenzetting, 
die de Minister gisteravond heeft gegeven omtrent zijn visie op 
den ontwikkelingsgang van een aantal sociale vraagstukken, 
waren ook die opgenomen, waarvan de Minister ziet een ont
wikkelingsgang voor de sociale verzekering: uitvoering Rijks
zaak, uitvoering bedrijfsvereenigingen en uitvoering bedrijfs
raden. 

Ik weet niet, of men hier te maken heeft met een ontwik
kelingslijn, die natuurlijk is. 

Ik heb veel meer den indruk, dat op het terrein van de sociale 
verzekering telkens allerlei op den voorgrond tredende nood
zakelijkheden invloed hebben gehad op de wijze, waarop sociale 
verzekeringswetten tot stand kwamen en de uitvoering daarvan 
is geregeld. Ik zie dit niet als een natuurlijke ontwikkelingslijn. 
Maar afgezien daarvan vraag ik mij af, hoe men bij uitvoering 
van de denkbeelden van den Minister zou kunnen komen tot 
een bedrijfsradenuitvoering van de ongevallenverzekering. Daar 
is immers al dadelijk de noodzakelijkheid van eenheid in de uit
voering. He t is ook niet duidelijk hoe de Minister aan het be
drijfsradensysteem zou kunnen opdragen de zorg voor de ouden 
van dagen, die gisteravond laat en vandaag hier begrijpelijker
wijs een belangrijk onderdeel van de discussies vormen. In elk 
geval, de visie van den Minister zie ik als toekomstmuziek, 
mooie toekomstmuziek. 

Nu komt het mij voor, dat er intusschen op het terrein van, 
de sociale verzekering een aantal practische zaken, die onmid
dellijk voor de hand liggen en die trouwens in de Memorie van 
Antwoord zijn besproken, oplossing vragen. He t is stellig de 
moeite waard daaraan een korte beschouwing te wijden. Wat ik 
bedoel, volg ik in de Memorie van Antwoord ongeveer op den 
voet. , 

In de eerste plaats de vraag om jeugdige werkloozen, die in 
de werkverschaffing zijn te werk gesteld, te verzekeren of ver
zekerd te houden volgens de invaliditeitsverzekering. De Minis
ter kan aan den aandrang op dit punt niet voldoen, want, zoo 
verklaart de Minister in de Memorie van Antwoord, het doel is 
met betrekking tot die personen niet gericht op het product van 
hun arbeid, maar op het bezighouden. Ik moet den Minister er 
op wijzen, dat er in dat opzicht toch een ander antwoord is van 
den ambtsvoorganger van dezen Minister. Aanvankelijk had men 
een regeling gevonden, waardoor met medewerking van de Eijks
verzekeringsbank ook de jeugdige werkloozen, in de werkver
schaffing geplaatst, onder de Invaliditeitswet konden worden 
gebracht. De Centrale Raad, voor een uitspraak geplaatst, heeft 
den verzekeringsplicht op dit punt ontkend. Maar op vel 35 van 
het Aanhangsel bij de Handelingen der Kamer, Zitting 1936— 
1937, waarin 's Ministers ambtsvoorganger op de vragen van 
den heer Kupers antwoordt, deelt deze mede, dat hij de uit
spraak van den Centralen Raad als een incident beschouwt. 
„Ondergeteekende vermag niet in te zien, dat deze uitspraak 
tot ongewenschte gevolgen zou leiden", staat er o. m. in. 

Men mag hieraan de conclusie verbinden, dat dus 's Ministers 
ambtsvoorganger, in tegenstelling met dezen Minister, op het 
standpunt stond, dat in elk geval de weg van de verzekering 
volgens de Invaliditeitswet voor jeugdige werkloozen in werk
verschaffing niet mocht worden afgesneden. 

Een tweede punt betreft de mededeeling op blz. 18 van de 
Memorie van Antwoord in zake de toepassing van de artt. 99 
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en 100 van de Invaliliteitswet, het recht op medische behan
deling en eventueele verpleging voor rekening van het Invalidi
teitsfonds, te beslissen door de Eijksverzekeringsbank, na advies 
en met medewerking van de Eaden van Arbeid. De Minister 
antwoordt: 

„Aangezien voor de toepassing van de artikelen 90 en 100 
der Invaliditeitswet alleen dan aanleiding kan bestaan, 
ingeval door deze toepassing dreigende invaliditeit van een 
verzekerde, en daarmede toekenning van een invaliditeits
rente, kan worden voorkomen, ligt het voor de hand, dat 
tot toepassing van die artikelen niet wordt overgegaan, 
ingeval de verzekerde tengevolge van ontoereikende premie
betaling geen aanspraak op rente dan wel slechts aanspraak 
op een geringe rente zou kunnen maken ." 

Naar mijn meening is dit een andere opvatting dan die, welke 
men in de practijk van de Eijksverzekeringsbank kan waarnemen 
bij de toepassing van deze artikelen. Vrijwel steeds heeft de 
Eijksverzekeringsbank het standpunt ingenomen, dat, wanneer 
aannemelijk is, dat de premiebetaling tijdens de crisisjaren 
achterwege is gebleven ten gevolge van werkloosheid, dit in 
aanmerking is te nemen bij de beschouwing van de vraag, of 
een verzekerde, die onvoldoende premie had betaald, voor her
stel of voorkoming van invaliditeit op kosten van het Invalidi
teitsfonds kon worden geholpen. Ik meen, dat deze opvatting 
de bedoeling van de artt. 99 en 100, nl. opheffing of voorkoming 
van invaliditeit, volkomen dekt. 

Ik kom nu aan een punt, dat niet in de stukken is behandeld, 
ik neem er dus bij voorbaat genoegen mee als de Minister hierop 
niet ingaat. 

De Baad van Arbeid te Haarlem heeft blijkbaar de tot nu 
toe geldende regeling voor de beoordeeling van het recht op 
ouderdoms of invaliditeitsrente aangetast. 

Tot nu toe was het zóó, dat iemand, die 65 jaar werd, en 
die invaliditeitsrente had, ouderdomsrente kon aanvragen. Hij 
kon het ook nalaten. Wanneer de ouderdomsrente hooger was 
dan de invaliditeitsrente, kon hij de ouderdomsrente krijgen of 
omgekeerd. De practijk was ook deze, dat, indien men vóór het 
65ste jaar invaliditeitsrente had en het bedrag aan ouderdoms
rente bij het bereiken van den 65-jarigen leeftijd zou hooger 
zijn, dan kon men deze rente vragen in plaats van de invalidi
teitsrente. 

Met deze practijk schijnt de Eaad van Arbeid te Haarlem 
blijkens brieven, die aan verzekerden zijn gezonden en die ook 
zijn gepubliceerd, te hebben gebroken. Ik meen, dat dit niet 
juist is en dat de keuze tusschen de twee renten moet blijven 
bestaan. Deze zaak breng ik onder de aandacht van den Minister. 
Zeker, een enkele Eaad van Arbeid behoort het bestaande recht 
niet aan te tasten. 

Een andere aangelegenheid, waarop ik de aandacht wil 
vestigen, is de quaestie van de berekening van het dagloon, een 
zaak, die aan de orde is gekomen door uitspraken omtrent de 
beteekenis van art. 6 der Ziektewet. 

De Minister komt tot de verklaring: dat de zaak feitelijk 
ondershands is opgelost door de regeling, die de Federatie van 
Bedrijfsverenigingen en de Eaden van Arbeid onderling hebben 
getroffen. He t kan zijn, maar dan alleen voor de Ziektewet en 
voor zoover de zaak niet aan het oordeel van den rechter wordt 
onderworpen. Maar de onjuiste, althans niet bedoelde inter
pretatie van art. 6 Ziektewet, ten gevolge van de verkregen 
jurisprudentie, is gebleven zooals zij was. Deze zaak heeft ook 
beteekenis voor de dagloonberekening bij de Ongevallenwet 1921. 
Daar gaat het om de dagloonberekeningen, volgens art. 7 der 
wet, de laatste jaren en onder den invloed van de werkloosheid. 
Niemand minder dan de rechtskundige vertegenwoordiger van 
Centraal Beheer, de heer mr. J . W. Keuskamp, heeft een nood
kreet aangeheven: het kan zoo niet langer blijven. Het is mij 
bekend, dat de zaak in onderzoek is bij de Eijksverzekeringsbank. 
Voor de onbedoelde berekening van het dagloon bij de Ziekte
en Ongevallenwet, zooals die geworden is, moet bir.nen korten 
tijd een oplossing worden gevonden, wil men niet, onder den 
invloed van crisisomstandigheden, komen tot allerlei oaricaturale 
berekeningen.. 

(Drop e. a.) 
Ten slotte heb ik iets te zeggen over hetgeen de Minister 

mededeelt omtrent de Zeeongevallenwet op bladzijde 19 der 
Memorie van Antwoord. Er is geen reden om in de bestaande 
uitvoering wijziging te brengen. 

Er is een aantal jaren een ontwerp tot wijziging van de Zee
ongevallenwet bij de Kamer aanhangig geweest. Het is niet be
handeld, omdat de Kamer wist, dat er een moeilijkheid inzat. 
Aan den eenen kant wilde men overeenkomstig de oorspron
kelijke bedoeling de geneeskundige behandeling in de Zee
ongevallenwet regelen, maar aan den anderen kant vorderde 
de Eegeering daartegenover een hoogere bijdrage van de reede
rijen, en met name van de zeevisscherij. Het ontwerp is blijven 
liggen en ten slotte ingetrokken, eenige maanden geleden, 
tegelijk met een aantal oude ontwerpen. Maar om nu te zeggen, 
dat er geen reden is om in de bestaande uitvoering wijziging 
te brengen, gaat mij te ver. De opvatting is steeds geweest, dat 
er een goed oogenblik moest worden afgewacht om de genees
kundige behandeling in de Zeeongevallenwet op te nemen. 
Bovendien is de uitvoering van de Zeeongevallenwet nog steeds 
opgedragen aan ,,Zeerisico", zonder eenigen invloed van de 
verzekerden zelf, in welke richting dan ook, heel anders zelfs 
dan bij de Land en Tuinbouwongevallenwet 1922 het geval is. 
Op den duur kan dat zoo niet blijven. Eindelijk is er het feit, 
dat in de Zeeongevallenwet 1919 een regeling van den rechtsgang 
bij geschillen niet is opgenomen. Dat is opgelost door een rege
ling van belanghebbenden, die vrijwillig tot de mogelijkheid van 
arbitrage zijn gekomen, maar fraai is deze oplossing niet. Ik 
meen daarom, dat dit onderwerp en de overige door mij ter 
sprake gebrachte onderwerpen, los van de toekomstige plannen 
en naast het vraagstuk der ouderdomszorg, dat ons vanmiddag 
bezighoudt, zoo voor de hand liggend oplossing vragen, dat 
men er niet aan mag voorbijgaan. Men kan tegen oplossing van 
de quaesties, die ik aanwees, het groote argument van de kosten, 
die deze zouden meebrengen niet aanvoeren, althans voor de 
meeste niet. De noodige regelingen behooren spoedig te worden 
gebracht. 

De heer Loerakker: Mijnheer de Voorzitter! H e t komt mij 
voor, dat de Minister niet ten volle begrepen heeft wat in het 
Voorloopig Verslag gevraagd is ten aanzien van de dagloon
berekening bij de Ziektewet, want uit het antwoord van den 
Minister blijkt, dat de Minister meent, dat de quaestie van de 
dagloonberekening eigenlijk al in orde is, aangezien de Federatie 
van Bedrijfsverenigingen aan de Eaden van Arbeid heeft ge
adviseerd in dezelfde richting te gaan handelen als reeds door 
meerdere bedrijfsverenigingen is toegepast. Ik zou vooreerst 
willen opmerken, dat een advies aan de Eaden van Arbeid nog 
niet beteekent, dat alle Eaden van Arbeid dat advies opvolgen, 
maar daarover ging de quaestie niet. 

He t is den Minister bekend, dat zijn ambtsvoorganger getracht 
heeft, ook in de Ongevallenweten te introduceeren dezelfde dag
loonberekening, die reeds in de Ziektewet was opgenomen. De 
Kamer heeft daar toen niet aan gewild. 

Nu is de beteekenis van de opmerkingen der leden, die in het 
Voorloopig Verslag aan het woord waren, deze. De ervaring, 
opgedaan met lid 3 van art. 6 der Ziektewet, is een zoodanige, 
dat er gevaar dreigt voor toepassing der artt . 5 en 7 der beide 
Ongevallenwetten, want als ook daar voor een arbeider of soort
gelijken arbeider op een bepaalde plaats niet is aan te wijzen, 
dat hij een vol jaar heeft gewerkt, komt ook weer de dagloon
interpretatie naar voren en als men dan rekent met de werkloos
heid, krijgt men zulk een ongelukkige uitvoering van de Onge
vallenwet, zoodat ik den Minister nog eens zou willen vragen, 
voor het te laat is, Excellentie, wijzig nu toch die bepaling in 
de Ongevallenwet, zoodat men niet uit het verleden een argu
ment kan putten om een uitkeering te doen, die volkomen in 
strijd is met de bedoeling der Ongevallenwet. Wanneer in het 
verleden al werkloosheid zou zijn geweest bij een soortgelijken 
arbeider, wat voor beteekenis heeft het dan, wanneer de 
getroffen man eenmaal werkt en een ongeval krijgt? Dan wordt 
hij voor de toekomst behandeld naar hetgeen toevallig in het 
verleden is geschied en omdat dus de dagloonberekening na de, 
ik zou haast zeggen fatale, uitspraak van den Centralen Eaad 
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van Beroep niet meer vaststaat, zou ik den Minister willen 
vragen bijtijds — want de symptomen, dat in de door mij ge
signaleerde richting wordt gegaan, zijn reeds waarneembaar — 
te zorgen, dat zulks niet gebeurt. 
. Een enkel woord nog over de sociale verzekeringen in het 
algemeen. Er zijn menschen — ik zou ze lichtelijk naïef willen 
noemen —, die meenen, dat de kosten der sociale verzekeringen 
geheel drukken op het bedrijfsleven. In zooverre moge dit juist 
zijn, en dan nog slechts ten deele, als men het bedrijfsleven als 
een geheel beschouwt, maar het is niet zoo, dat de werkgever, 
die daarin bijdraagt, uitsluitend die kosten betaalt. Van aller
hande economische factoren hangt af, wie feitelijk die kosten 
draagt. In het eene geval zal het afgaan van de winst, in het 
andere geval van het loon, in weer andere gevallen zal het geheel 
of ten deele op den consument worden afgewenteld. De verleden 
tijd is daar om te bewijzen, dat er geen sprake van is, dat de 
werkgever uitsluitend de kosten der verzekering draagt. Als de 
rekening niet meer klopt, moet uiteraard het loon worden ver
minderd en het is practisch ook op beduidende wijze vermin
derd. Ik zou het dus zoo willen zien, dat de kosten der sociale 
verzekeringen moeten geacht worden te zijn een stuk loon, maar 
dat eerst van het algemeene loon afgaat voor collectieve doel
einden om het daarna te verdeelen over de individueele arbei
ders. Zoo meen ik, dat de figuur zuiverder gesteld is, en ik heb 
gemeend goed te doen op deze plaats tegenover de meeningen 
der lichtelijk n&ïeven, die hier en daar nog post gevat hebben, 
deze zienswijze aan te geven. 

Bovendien: wat willen deze menschen eigenlijk? Die zelfde 
menschen beweren soms, dat zij den arbeider o zoo'n goed hart 
toedragen. Dan staat men voor deze keuze: óf men laat den 
Staat alleen betalen, dus Staatsuitkeeringen bij al die eventuali
teiten, óf men laat het over aan de vrije keuze van den werk
gever, die — dit spreekt vanzelf — met den allerbesten wil 
daartoe vaak niet in staat geacht kan worden. 

Een enkel woord over de ouderdomsverzekering. Ik geloof, 
dat ik mij voor een zeer groot gedeelte kan aansluiten bij het
geen zooeven door den geachten afgevaardigde den heer Oud is 
gezegd. Heb ik hem goed begrepen, dan komt het in groote 
trekken hierop neer: Excellentie, wij kennen de moeilijkheden, 
die er zijn op financieel gebied, maar verschaf ons inlichtingen, 
laat ons eens zien, welke voor en nadeelen hieraan verbonden 
zijn om een verbetering van de Ouderdomswet te verkrijgen. 

Voor die gedachte gevoel ik veel en ik zou mij daarom kort
heidshalve daarbij willen aansluiten. Ik ga zelfs nog een stapje 
verder. He t komt mij voor, dat het aanbeveling zou kunnen 
verdienen, wanneer de Minister zou willen nagaan, wat te dien 
aanzien door een van zijn ambtsvoorgangers, Minister Ver
schuur, destijds is gezegd. Minister Verschuur had een plan 
klaar, dat een belangrijke verbetering zou kunnen brengen in de 
ouderdomszorg, die zonder eenigen twijfel buitengewoon urgent 
is. Eerst later heeft hij moeten verklaren, dat er geen middelen 
waren om dat plan te realiseeren. 

Dit neemt niet weg, dat de gedachte, daarin tot uitdrukking 
gebracht, voor zoover wij er in de Kamer kennis van hebben 
kunnen nemen, mij buitengewoon sympathiek is. Als ik mij niet 
al te sterk vergis — ik moet uit het hoofd citeeren —, zouden 
de kosten 30 millioen bedragen, waarvan volgens de meening 
van dien bewindsman ongeveer 20 millioen rechtstreeks op het 
bedrijfsleven waren te verhalen, terwijl de rest op andere wijze 
zou moeten worden verkregen, men kan dus zeggen: door de 
Begeering zou moeten worden betaald. De Begeering zou dus 
10 millioen moeten geven. Ik wil dit niet tot een kleinigheid 
terugbrengen. Wanneer de Minister echter zou kunnen doen, 
wat door den heer Oud is gevraagd, en daarbij zou willen nagaan, 
wat op dat terrein door zijn ambtsvoorganger den heer Ver
schuur is geconcipieerd en of er geen combinatie is te vinden, 
waardoor liet klemmende, dat op het oogenblik in de ouderdoms
verzorging aanwezig is, eenigermate zou kunnen worden ver
zacht, zou ik het op hoogen prijs stellen. Ik hoop op een gunstige 
toezegging van den Minister te mogen rekenen. 

De heer Wijnkoop: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou een enkel 
woord willen zeggen over de voornaamste quaestie, die bij deze 
aldeeling aan de orde is : de zaak van de 65-jarigen en ouderen, 

(Wijnkoop) 

die op dit oogenblik geenerlei uitkeering ontvangen, maar het 
wel noodig hebben en dus onder de werking van de wet moeten 
worden gebracht. 

Het komt mij voor, dat de Minister zich van dit vraagstuk 
wel heel gemakkelijk afmaakt. Hij zegt eigenlijk drie dingen: 
1°. dat hij het niet doet; 2°. wat hij van plan is wel te doen 
(maar dit komt neer op niet heel veel meer dan niets), en 
3°. meent hij het noodig te achten, den heer Colijn in dezen te 
verdedigen. 

Wat het derde punt betreft, staat het vast, dat de heer Colijn 
— zooals het zacht gezegd is — verwachtingen heeft opgewekt. 
De heer Colijn heeft dit moeten doen, omdat hij anders on
getwijfeld een aantal kiezers zou hebben verloren. Daarom heeft 
hij de verwachtingen opgewekt, waaromtrent de Minister sprak. 

Nu heeft de heer Smeenk zich van deze zaak wel buiten
gewoon gemakkelijk afgemaakt door te zeggen, dat de zaak van 
de ouden van dagen niet „op hetzelfde vlak" ligt als de defensie! 
Iedereen voelt — en dat zal in de eerste plaats de massa van 
Christelijke gedupeerden voelen —, dat dat eenvoudig een 
dooddoener is. Als men in de verkiezingen, om de kiezers niet 
absoluut te verliezen, ten deze verwachtingen opwekt en daar
voor de woorden van den toenmaligen Premier — die nu 
trouwens weer Premier is — en partijleider noodig heeft, terwijl 
men dan achteraf een van de leiders van de fractie laat verklaren, 
dat deze zaak niet op hetzelfde vlak ligt, hetgeen dus wil 
zeggen: daar komt niets van, dan is dat, Mijnheer de Voor
zitter, toch inderdaad wel een beetje beneden peil. 

Op zijn manier probeert ook de Minister dit te verdedigen; 
hij zegt: als er geld over is, zullen de ouden van dagen ,,de 
eersten" zijn, die geholpen worden! 

Mijnheer de Voorzitter! Dat zegt nota bene de Minister in 
een Begeering, waarin de heer Colijn Premier en de heer de 
Wilde Minister van Financiën is, terwijl wij hier het genoegen 
hebben gehad om ter ondersteuning van de financieele opvat
ting dezer Begeering een rede te hooren van den heer Schouten, 
die het er nog een beetje dikker oplegde en zeide, dat er niet 
alleen geen geld was nu, maar dat het er binnen afzienbaren 
tijd ook niet zou komen, hetgeen ook de teneur is van al wat 
op geldgebied door genoemde twee leden der Eegeering is ge
zegd. Als dan daarna de Minister, die voor de ouden van dagen 
te zorgen heeft, die „zorg" probeert te verdedigen met de be
wering : als er geld is, zullen de ouden van dagen het eerst aan 
de beurt zijn, dan wil dat eenvoudig zeggen, dat ook hij van 
meening is, dat er niets van komt. Mijns inziens zou het voor 
de parlementaire zede, waarover men het tegenwoordig zoo druk 
heeft, beter zijn — om geen scherper woord te gebruiken —, 
dat men maar ronduit zeide: wij doen het niet, wij denken er 
niet aan! 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moet ook een enkel woord zeggen 
over de vrijzinnig-democraten in dit verband. Wat ik al begreep 
toen de heer Oud aan het woord was, is verder heel duidelijk ge
bleken uit hetgeen de heer Loerakker na hem heeft beweerd. De 
heer Oud heeft eenvoudig de Begeering de reddingplank aan
gegeven. Volgens den heer Loerakker heeft de heer Oud eigen
lijk dit tegen de Begeering gezegd: zeg nu maar, dat ge inlich
tingen zult geven, zeg maar, welke gegevens ge wilt brengen, 
dan schieten wij al een eind op. 

Mijnheer de Voorzitter! He t komt eigenlijk hierop neer, dat 
de heer Oud zegt — gelijk trouwens blijkbaar tegenwoordig de 
functie van de vrijzinnig-democraten is op alle voor de Eegeering 
moeilijke plekken — : overweeg nu maar ernstig uw moeilijk
heden en vertel ze ons dan maar, dan zijt ge er verder van af. 
Iets anders heeft de heer Oud eigenlijk niet gezegd. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij kennen tien heer Bomme uit een 
andere functie en ik wil wel zeggen, dat hij daarvoor waarlijk 
den heer Oud niet noodig heeft, nl. om te zeggen, dat hij „ernstig 
zal overwegen de moeilijkheden, die er zijn" en als hij ons daar
mee tot rust kan brengen, dan zal hij het ons vertellen ook; die 
inlichtingen krijgen wij dan wel bij gelegenheid, daarover be
hoeven wij heelemaal niet angstig te zijn. Maar dat wil dus 
zeggen, dat de vrijzinnig-democraten op dit oogenblik — en de 
„democratische" Katholieken bij monde van den heer Loerakker 
klampen zich daaraan vast — de Regeering er nog in versterken 
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om eenvoudig niet te doen wat bij de verkiezingen een van de 
meest urgente dingen is gebleken. Zóó scherp, dat elke candi
daat, die in den verkiezingstijd niet heeft willen toegeven dat dit 
een urgente zaak was, in zijn stemmental de gevolgen daarvan 
heeft ondervonden en dat er menig candidaat en onderdeel eener 
partij is geweest, die eenvoudig van deze zaken niets moesten 
hebben, maar toch midden in de verkiezingen omgeslagen zijn 
omdat ze moesten. Daartegenover waren er wel enkelen, die 
pal bleven staan, die men in Engeland noemt de diehards, maar 
vele anderen zijn omgeslagen en hebben om de kiezers te vangen 
eenvoudig verklaard, dat de zaak der ouderdomsverzorging 
urgent was. 

En nu komt men met dergelijke middelen, zelfs bij de vrij
zinnig-democraten, om de Begeering gelegenheid te geven deze 
zaak heel eenvoudig weg te werken. 

Vaststaat, dat deze zaak niet alleen voor de arbeiders van 
belang is; voor de arbeiders is ze van het hoogste belang; dat 
wil ik niet ontkennen, te meer na den crisistijd, dien wij 
hebben gehad, na de uitputting, die de arbeiders door de crisis 
hebben doorleefd. Maar deze zaak is volstrekt niet alléén voor 
de arbeiders van het grootste belang. De boeren, de kleine 
boeren en middelboeren hebben meer dan ooit op het oogen
blik dezen maatregel noodig. Vele leden van families van 
middelboeren hebben hun laatsten cent moeten geven om de 
jongere leden van hun eigen familie op de een of andere wijze 
uit de crisis te helpen en mogen, ondanks al hun harde werken 
in hun leven, thans op hun ouden dag op een houtje bijten, 
indien hun niet door de wet een bestaan, dat hun toch toe
komt, waar ook zij voor de gemeenschap gewerkt hebben, 
wordt gegeven. 

Precies hetzelfde als voor de arme en middelboeren geldt, 
geldt in even sterke mate voor den middenstand, nl. voor dat 
deel van den middenstand, dat men niet tot den grooten mid
denstand kan rekenen. Mijnheer de Voorzitter! Ü weet het, 
en in elk geval weten alle propagandisten van de Christelijke 
partijen het, dat in de Christelijke gelederen deze zaak vóór de 
verkiezingen diep is opgehaald. Ik wijs op de Staatspensioen
incidenten in Friesland. Maar ook bij de Boomsch-Katholieken 
is men voor deze zaak opgekomen. Meer dan ooit is deze zaak 
dus urgent. Het argument, dat de Minister gebruikt om den 
heer Colijn, die in dezen niet te verdedigen is, te verdedigen, 
wijst op zich zelf er op, dat men, als men wil, op het oogenblik 
tot de hulp aan deze ouden van dagen, die het het allermeeste 
noodig hebben, kan komen. Dat argument is, dat er geen geld 
is. Wanneer dit een absoluut argument, voor alle zaken geldig, 
was, dan zou men dat op een bepaald oogenblik wel moeten 
aanvaarden. Natuurlijk: als er absoluut geen geld is, dan kan 
niets gebeuren; maar er staat niet, dat er geen geld is. Er 
staat, dat het geld er wel zijn moet voor iets, dat men urgent 
acht, nl. de defensie. Bij Defensie zal wel blijken, Mijnheer 
de Voorzitter, dat wij defensie op zich zelf urgent genoeg ach
ten, maar niet de defensie, zooals dit Ministerie ze er op na 
houdt. Maar daarover praten wij nog wel bij Defensie. Uit het 
argument, dat door den Minister gebruikt wordt om den heer 
Colijn te verdedigen, blijkt echter, dat, als men iets werkelijk 
urgent acht, het geld er toch wel voor te vinden is. De Begee
ring acht dus, tegen de verkrijgingsbeloften in, steun voor de 
ouden van dagen niet urgent. 

Er is trouwens nog een reden, waarom meer dan ooit het 
noodig is, dat de Begeering hier onmiddellijk ingrijpt, nl. de 
quaestie van de gemeenten. Als deze Begeering één plicht 
heeft, dan is het dien, om vele gemeenten eindelijk te helpen. 
Nu weet ik wel, dat de gemeente niet volkomen geholpen wordt 
met één maatregel, die slechts op een bepaald gebied ligt; de 
maatregelen van de Begeering voor de gemeenten moeten dan 
ook liggen op verschillende gebieden; daarvoor zullen wij 
noodig hebben een nieuw wettelijk ingrijpen in allerlei finan
cieele zaken, die op dit oogenblik niet aan de orde zijn. Op 
het oogenblik ondervinden de gemeenten echter ook het groote 
nadeel van het feit, dat er ouden van dagen zijn, die hoege
naamd geen uitkeering hebben, en die toch geholpen moeten 
worden. Hoe slecht of hoe goed het ook door de gemeenten 
hier en daar gedaan wordt, de gemeenten moeten het in elk 
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geval zelf betalen. De gemeenten hebben echter geen geld, 
kunnen het dus niet betalen. Wanneer men met een derge
lijke verzorging kwam van Staatswege, dan zou dat dus ook 
een zeer noodige verlichting zijn voor de gemeenten. 

Wij onzerzijds blijven staan op den ouden eisch, nl. Staats
pensioen voor ieder, die het noodig heeft. De Minister zegt 
daarvan: dat kan niet, want de wetgever heeft den weg daar
toe afgesloten. Dat is absoluut onjuist; wanneer het Parlement 
maar wil, dan kan het en dan moet het, voor wat mij betreft. 

Zou men nu willen beweren, dat er in dit Parlement — als 
de menschen eerlijk zouden willen zeggen, niet alleen waartoe 
zij verplicht zijn krachtens hun verklaringen bij de verkiezin
gen, maar ook wat hun innerlijke meening is — op het oogen
blik niet een groote meerderheid is voor Staatspensioen? Die is 
er. Maar door een zin in de Memorie van Antwoord te zetten, 
probeert de Minister dezen weg af te sluiten. Hij zegt: het 
kan niet, „het geheele stelsel is zoo, dat het niet kan" . Neen, 
Mijnheer de Voorzitter, als het stelsel mis is, dan moet het 
maar doorbroken worden en als het Parlement dat wil. dan 
kan het. En de menschen in het Parlement, die het willen, 
ik herhaal het, zijn in de meerderheid. 

Wij communisten blijven strijden voor een behoorlijk Staats
pensioen. Wanneer de Begeering den weg daartoe nu van haar 
kant afsluit, dan zal men uit de Kamer moeten komen met 
een initiatief, opdat allen eindelijk Staatspensioen kunnen 
krijgen. E r ligt op het oogenblik voor ons een motie van den 
heer Kupers. Deze motie voldoet natuurlijk niet aan de eischen, 
die ik hier heb gesteld, maar ik sta niet op het standpunt van 
den heer Oud, die het maar aan de Begeering wil overlaten, 
zoodat er in werkelijkheid niets gedaan wordt. Ik sta op het 
standpunt, dat direct geholpen moet worden waar het kan. 
Ik zal dus mijn stem geven aan de motie van den heer Kupers; 
maar ik ben wel bang, dat wij daarmede toch niet op den weg 
komen, waarop wij moeten zijn, nl. op den weg van het 
Staatspensioen. Ik geloof integendeel, dat het Staatspensioen 
er alleen zal komen door het vereenigde initiatief van de 
groepen in de Kamer, die er vóór zijn. 

De heer Romme, Minister van Sociale Zaken: Mijnheer de 
Voorzitter 1 Onder de velerlei onderwerpen, die bij de l i l d e 
afdeeling van hoofdstuk XI zijn aangeraakt, zijn er twee, die 
een breedere behandeling verdienen, met name hetgeen in de 
schriftelijke stukken onder de hoofden „fondsvorming" eener
zijds, „Ouderdoms en Invaliditeitswet; Staatspensioen" ander
zijds, is behandeld. Het zij mij vergund, Mijnheer de Voorzitter, 
mijn opmerkingen te dien aanzien te bewaren, totdat ik de 
velerlei andere onderwerpen, die korter kunnen worden afgedaan, 
beantwoord heb. 

Er is nader gesproken over de quaestie van de unificatie, en 
van de zijde van de heeren dr. Vos en van der Put t is er op 
aangedrongen, dat ter zake van de unificatie zou worden door
gegaan. Ik hoop inderdaad de aansluiting tusschen onderscheiden 
takken van verzekering tot stand te kunnen brengen, daarbij 
— en ik zeg dit in verband met de opmerkingen, die de geachte 
afgevaardigde de heer Smeenk heeft gemaakt — uiteraard reke
ning houdende met de technische eischen, die elke tak van 
sociale voorziening weer stelt en die bij eiken tak van sociale 
voorziening weer verschillend zijn. 

Met het streven om aansluiting te verkrijgen tusschen de 
onderscheidene takken van verzekering hangt samen de qaestie 
der bedrijfsverenigingen, die in de schriftelijke stukken ook is 
aangeroerd en die hier door den geachten afgevaardigde den heer 
van der Put t gisteravond nog ter sprake is gebracht. Ik meen, 
dat inderdaad, wanneer aansluiting tusschen de onderscheidene 
takken van verzekering wordt bevorderd, daarbij in acht genomen 
zal moeten worden het wegnemen van de euvelen, die den 
bedrijfsverenigingen krachtens de Ziektewet, zooals zij thans 
gegroeid zijn, hier en daar zijn gaan aankleven. Ik hoop, bij 
die bevordering van die coördinatie, die aansluiting in de onder
scheidene takken van verzekering, tevens bevorderend te 
kunnen werken daarop, dat aan de euvelen, die aan de bedrijfs
vereenigingen (eigenlijk moet ik niet zeggen „aan de bedrijfs
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vereenigingen", maar „aan bedrijfsvereenigingen") krachtens 
de Ziektewet kleven, een einde wordt gemaakt. 

De geachte afgevaardigde de heer van der Pu t t heeft gister
avond ook nog ter sprake gebracht de vraag, of een bijdrage uit 
het prophylaxefonds zou kunnen worden beschikbaar gesteld 
voor het doorlichten, wat de geachte afgevaardigde van groote 
waarde achtte. Ik hen in dat vraagstuk van de doorlichting 
thans zoover gevorderd, dat ik zeer sterk geneigd ben om mij 
aan te sluiten bij den geachten afgevaardigde den heer van der 
Put t , dat dat doorlichten inderdaad van groot belang is. Maar 
dat gevoelen kan geen wijziging brengen in het feit, dat over 
de vraag, welke uitgaven uit het prophylaxefonds zullen worden 
gedaan, de Minister van Sociale Zaken geen zeggenschap heeft. 
Ik meen, dat, ook wanneer mijn enthusiasme bij het verder 
gaan van de bestudeering van het doorlichtingsvraagstuk wellicht 
nog stijgt, dat toch niet er toe zal mogen leiden, dat ik mij 
een bevoegdheid zou aanmatigen, die ik nu eenmaal niet heb. 

De geachte afgevaardigde de heer Kupers heeft er voor 
gepleit, dat bij werkloosheid zegels zouden worden doorgeplakt 
krachtens de Invaliditeitswet. Ik mag den geachten afgevaar
digde er op wijzen, dat ik gemeend heb deze quaestie te moeten 
doen zijn een onderdeel van de taak van de in de Memorie 
van Antwoord aangekondigde Staatscommissie betreffende wet
telijke regeling van steunverleening. Ik meen, dat bij den arbeid 
van die Staatscommissie ook dit punt onder het oog kan worden 
gezien, met name het punt, of door ondersteunden en kas
trekkers aanspraak zal moeten kunnen worden gemaakt op 
doorbetaling van rentezegels krachtens de Invaliditeitswet. 

De geachte afgevaardigde mejuffrouw de Jong heeft er bij mij 
op aangedrongen, in verband met de uitlating, voorkomende in 
de Memorie van Antwoord op blz. 19 bovenaan, om een wijzi
ging van de Invaliditeitswet met betrekking tot huisarbeiders 
te bespoedigen, opdat ook voor deze huisarbeiders dezelfde 
criteria zouden komen te gelden als het geval is bij de Ziekte
wet. De geachte afgevaardigde heeft hierbij er aan herinnerd, 
da t ik het genoegen heb gehad in deze Kamer allereerst met 
haar een debat te mogen voeren over de Invaliditeitswet, waar 
wij in staat zijn geweest om iets, wat wenschelijk scheen, 
zeer spoedig bij deze Kamer aanhangig te maken. Ik mag de 
geachte afgevaardigde er op wijzen, dat dit mogelijk is geweest, 
omdat er al een wijziging van de Invaliditeitswet door mijn 
ambtsvoorganger bij de Kamer aanhangig was gemaakt. Ik 
acht intusschen ook het onderwerpelijke vraagstuk van zoodanig 
gewicht, dat ik gaarne daarbij in overweging zal nemen de 
vraag, die door de geachte afgevaardigde mejuffrouw de Jong 
te dezen aanzien is gesteld. Ik mag overigens de geachte afge
vaardigde, waar zij in het algemeen eenige onbevredigdheid 
heeft geuit tegenover het toezeggen dezerzijds van overweging, 
wel opmerken, dat zij mij daarbij wel moeilijk aan een eind
termijn kan binden. Ik heb een toezegging van overweging 
gedaan daar, waar ik meen, dat het desbetreffende onderwerp 
inderdaad van zoodanig belang is, dat het ernstige overweging 
verdient. He t spreekt vanzelf, dat het dan ook de bedoeling is 
om binnen bekwamen termijn op die overweging een beslissing 
te laten volgen. Maar om te zeggen: dan zal ik daarop en 
daarop kunnen beslissen, dat zal de geachte afgevaardigde 
mejuffrouw de Jong niet van mij verlangen. 

De geachte afgevaardigde de heer Zandt heeft een princi
pieel betoog geleverd tegen den verzekeringsdwang. 

Ik geloof, dat de geachte afgevaardigde het mij niet euvel zal 
duiden, wanneer ik op dit oogenblik niet van de Kamer verg om 
een min of meer breedvoerig principieel betoog daartegenover 
aan te hooren, maar wel wil ik op de concrete vraag van den 
geachte afgevaardigde betreffende de behandeling van de ge
wetensbezwaarden bij de Invaliditeitswet een antwoord geven. 

De geachte afgevaardigde heeft gezegd, dat het toch eigenlijk 
onjuist is, dat de gewetensbezwaarden bij de Invaliditeitswet niet 
alleen moeten betalen, wat zij betaald zouden hebben, wanneer 
zij niet gewetensbezwaarden zouden zijn, maar daarenboven nog 
25 pet. Hij heeft dat onbillijk genoemd. Ik zou den geachten 
afgevaardigde den heer Zandt willen vragen, of het inderdaad 
onbillijk moet worden genoemd, dat van die gewetensbezwaarden 
die 25 pet. meer wordt gevraagdj wanneer men nagaap waarom 
dat wordt gevraagd, 

De heer Zandt: In andere wetgevingen wordt het niet meer 
gedaan. 

De heer Romme, Minister van Sociale Zaken: De juistheid 
hiervan even in het midden latende, vraag ik mij af, of dit argu
ment van klemmende waarde is, en indien dit zoo is, naar welken 
kant de conclusie zou moeten vallen. Mij beperkende tot de 
Invaliditeitswet, die door den geachten afgevaardigde te berde is 
gebracht, moge ik wel opmerken, dat de extra kosten, die door 
de gewetensbezwaarden met zich worden meegebracht, in die 
25 pet. verdisconteerd liggen. 

De heer Zandt: Wel wat ruim. 

De hoer Romme, Minister van Sociale Zaken: Dat wil ik nog 
wel eens nader met den geachten afgevaardigde, wanneer hij zich 
de moeite wil getroosten naar het Bezuidenhout te komen, be
spreken, of dit naar den ruimen of den engen kant is. Wanneer 
wij het maar over het beginsel eens zijn — en ik begrijp dat uit 
de interruptie van den geachten afgevaardigde —, zal het mij 
des te meer een genoegen zijn over de mate van het bedrag 
nog eens met den geachten afgevaardigde van gedachten te 
wisselen. 

De heer Zandt: Ik wil gaarne nog eens een onderhoud met Uwe 
Excellentie hebben, maar in beginsel ben ik het niet met u eens. 

De heer Romme, Minister van Sociale Zaken: Mijnheer de 
Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer Drop heeft er op 
gewezen, dat in de Memorie van Antwoord met betrekking tot de 
toepassing van de artt. 99 en 100 van de Invaliditeitswet een op
vatting wordt verkondigd, welke afwijkt van die van de Rijksver
zekeringsbank. Het is mij niet bekend, dat die opvatting inder
daad een afwijking is. Op zich zelf vind ik het interessant genoeg 
om het eens na te gaan, maar ik moge er wel op wijzen, dat 
buiten mijn beslissing staat ten deze hetgeen de Bank als op
vatting meent t e moeten huldigen. He t Bankbestuur is in de 
toepassing van de artt. 99 en 100 van de Invaliditeitswet zelf
standig. 

De geachte afgevaardigde de heer Drop heeft ook gesproken 
over de vraag van het onder de invaliditeitsverzekering doen 
vallen van jeugdige werkloozen. Ik geloof, dat er te dien aan
zien een misvatting tusschen den geachten afgevaardigde en 
mij bestaat, een misvatting, waaraan, als ik het nog eens over
lees, de Memorie van Antwoord mij niet geheel onschuldig lijkt. 
De zaak is deze. Indien de jeugdige werkloozen werken tegen 
een bepaald loon, al is dat loon ook niet zoo groot als voor 
anderen, dan vallen zij onder de invaliditeitsverzekering. Maar 
wanneer zij slechts ontvangen een kleine tegemoetkoming voor 
bepaalde onkosten, doordat het loonkarakter daaraan komt te 
ontvallen, dan vallen zij er buiten. 

Met betrekking tot de berekening van het dagloon van de 
Ziektewet ingevolge artikel 6, lid 3, van die wet, is gesproken 
door de geachte afgevaardigden de heeren Drop en Loerakker. 

De heer Loerakker heeft daarbij als zijn meening geuit, dat 
blijkens de Memorie van Antwoord de zaak dezerzijds niet vol
komen geschoten is. Ik ben voornemens hetgeen de geachte 
afgevaardigden, deskundigen bij uitstek op dit terrein, op dit 
punt hebben gezegd, nog eens rustig te overwegen en daaraan 
te toetsen datgene, wat ik in de Memorie van Antwoord heb 
neergelegd, om dan naar bevind van zaken nader te handelen. 

Ten slotte — en dit „ ten slotte" moet men dan cum grano 
salis nemen, omdat de twee onderwerpen, die ik in den aanvang 
genoemd heb, overblijven — met betrekking tot de Zeeongeval
lenwet heeft de geachte afgevaardigde de heer Drop zich ge
stooten aan wat op blz. 19 van de Memorie van Antwoord 
staat. Ik moge, het voorlezende, den nadruk op een bepaald 
woord leggen, dat door den geachten afgevaardigde ietwat te 
licht is geteld. E r staat in de Memorie van Antwoord: 

,,De ondergeteekende ziet geen dringende reden, om te 
bevorderen, dat in de thans bestaande uitvoering van de 
wet wijziging worde gebracht," 
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Het ligt zoo, dat er aan Sociale Zaken nog zoo vele en velerlei 
onderwerpen zijn, die min of meer dringend voorziening behoe
ven, dat het mij in verhouding daartoe voorkomt, dat het ver
standig is van den Minister van Sociale Zaken — wanneer hij 
niet al te veel hooi op zijn vork wil nemen — om te zeggen, dat 
een wijziging van de Zeeongevallenwet nu niet het eerst en 
meest dringende is, wat voor de hand ligt, om te moeten ge
beuren. 

Ik kom nu tot hetgeen in de schriftelijke stukken onder het 
hoofdje „fondsvorming" is aangeduid en waarover van gedach
ten is gewisseld. Ook bij de mondelinge behandeling is dit nader 
naar voren gekomen. Ik heb met groot genoegen van den ge
achten afgevaardigde den heer Kupers gehoord, dat hij zich 
heeft aangesloten bij wat in de Memorie van Antwoord op blz. 17 
is neergeschreven, met name dat, wanneer wij er toe zouden 
overgaan ter zake van de financiering van de uitvoering van de 
Invaliditeits en Ouderdomswet ten laste van de begrooting ook 
na 1 Januari 1941 niet meer te brengen dan het nadeelig saldo 
van de bedrijfsrekening van het Invaliditeits en Ouderdomsfonds 
over het telkens voorafgaande kalenderjaar, zulks zou brengen 
een zoodanigen last van blijvenden aard op het jaarlijksch budget 
van den Staat, dat een dergelijke lastenverschuiving en verzwa
ring naar de toekomst niet veel anders zou zijn dan het voorbe
reiden van de afbraak der sociale verzekering voor het komende 
geslacht. 

Niet alleen heeft het mij verheugd, dat de geachte afgevaar
digde de heer Kupers zich hiermede met zooveel woorden heeft 
vereenigd, maar het heeft mij evenzeer verheugd, dat ik van 
geen andere zijde vanuit deze Kamer een tegenspraak op deze 
passage heb vernomen. 

De heer Oud: We hebben maar een kwartier spreektijd. 

De heer Romme, Minister van Sociale Zaken: Mijnheer de 
Voorzitter! Dit is een zeer gewichtig punt en wanneer de heer 
Oud mij niet voorshands de illusie wil ontnemen, die ik thans 
wil gaan uitspreken, stel ik, dat het voor de toekomst van ons 
sociale verzekeringswezen van het grootste belang is, wanneer 
er een communis opinio bestaat in het constateeren van deze 
feitelijke basis, dat de toestand van dien aard is, dat, wanneer 
men te laste van het jaarlijksch budget een groote blijvende last 
zou gaan brengen ter bestrijding van deze uitgaven, die achter 
den rug liggen, dit voor de toekomst beteekent een afbraak van 
onze sociale verzekering. 

Nu heeft de geachte afgevaardigde de heer Kupers gevraagd, 
dat voor dat obligo, dat op den Staat drukt, van 767 millioen — 
het cijfer, in de Memorie van Antwoord genoemd — Staatsschuld
bewijzen zouden worden verstrekt. Ik weet niet en het is iets. 
dat bij de overweging van deze vraag bij mij is opgekomen, of 
wij inderdaad een voldoende aanleiding in den loop van de ge
schiedenis kunnen vinden om af te wijken van wat in 1919 met 
betrekking tot de onderwerpelijke aangelegenheid de opzet is 
geweest, toen men deze uitgaven niet onder de Staatsschuld 
heeft opgenomen. Ik mag er den geachten afgevaardigde op 
wijzen, dat bij de behandeling van het bezuinigingsontwerp door 
de Regeering is medegedeeld, dat een uitdrukkelijke erkenning 
van de verplichtingen, welke de Staat met betrekking tot deze 
verzekering op zich heeft genomen als onderdeel der Staats
schuld, door de Regeering onnoodig werd geacht. Hoe dit 
intusschen ook zi j : de hoofdzaak schijnt mij te wezen, dat wij 
duidelijk gezamenlijk inzien, dat de maatregelen, die in 1919 
zijn getroffen met betrekking tot degenen, die toen bij wege van 
overgang onder de ouderdoms en invaliditeitswet zijn gebracht, 
ons vandaag den dag — daar zit natuurlijk geen misprijzing in 
van mijn kant, alleen het nuchter constateeren van het feit — 
opleveren een schuld van 767 millioen, die nog moet worden 
betaald. 

Ik zeg dit ook daarom, vermits, wanneer wij de vraag van 
verbetering van de ouderdoms en invaliditeitsvoorziening onder 
het oog gaan zien, dit niet los te maken is van dit zooeven ge
constateerde feit, dat wij die schuld van 767 millioen hebben, 
die wij nu achteraf niet kunnen betalen in voege, als wij dat 
yooraf ons eigenlijk hadden gedacht. Want, wanneer wij bij 

eventueele verbetering ons ook weer begeven in het treffen van 
overgangsmaatregelen — zoodat de heer Kupers de daad van zijn 
motie heeft gevoegd bij het betoog, dat hij heeft gehouden, toen 
hij pleitte voor de verplichte volksverzekering, maar daarnaast 
zeide: nu moet er toch ook iets gebeuren voor de menschen, die 
op het oogenblik zoover zijn, dat zij geen uitkeering genieten, 
maar er toch eigenlijk voor in aanmerking moeten komen —, 
dan beteekent dat, dat wij den bestaanden achterstand vergrooten 
en nieuwe tekorten voegen bij het tekort, waarvoor wij al staan. 

Nu wil ik in deze zaak, ik stel daar zeer prijs op, volkomen 
duidelijk zijn en niet worden misverstaan. Op zich zelf zijn 
verbeteringen, naar mijn wijze van zien, in de onderwerpelijke 
aangelegenheid wenschelijk. Men kan zelfs, geloof ik, zeggen: 
wie de verzekeringsgedachte lief heeft, verbetere haar uitwer
king. Maar, wanneer men die uitwerking zou verbeteren, dan 
uiteraard niet zoo, dat wij zouden vervallen in Staatspensioen, 
Staatspensioen niet alleen formeel, zooals wij dat in 1919 bij 
den toen getroffen overgangsmaatregel hebben gekend, maar ook 
materieel. 

Bij dit vraagstuk ontmoet ik — het is mij een vreugde — 
den geachten afgevaardigde den heer Oud, die, na een belangrijk 
betoog betreffende het vraagstuk van Staatspensioen en ver
zekering te hebben geleverd, heeft gevraagd aan de Regeering 
om verschillende gegevens te willen overleggen, opdat men zich 
van de verschillende soorten van voorzieningen een concrete 
voorstelling zou kunnen maken, ook met betrekking tot hetgeen 
het aan de Overheidskassen zou moeten kosten. Ik meen dit 
zelfde desideratum te hebben gehoord van de zijde van de 
geachte afgevaardigden de heeren Vos, Bakker en Loerakker. 

Ik wikkel de vraag los uit het verband, waarin de heer Oud 
ze heeft gesteld, omdat ik aanstonds over mijn standpunt ten 
aanzien van het Staatspensioen nog een enkel woord wil zeggen. 
Ik zie dat anders dan de geachte afgevaardigde de heer Oud, 
maar wanneer ik die vraag nu uit dat verband losgewikkeld 
heb, meen ik, dat het onjuist is, wanneer ik tegenover de mij 
gestelde vraag een ander standpunt zou innemen dan dit: dat 
ik gaarne wil overwegen of en hoe ik aan de Kamer kan ver
schaffen de verschillende gegevens, die gevraagd zijn, want er 
is natuurlijk niet het minste bezwaar tegen — het tegendeel is 
het geval —, dat de Kamer betreffende verschillende wijzen 
van voorziening — de een is meer geporteerd voor deze, de 
ander voor die voorziening — op de hoogte wordt gesteld ten 
aanzien van de feiten, de mogelijkheden en de gevolgen van 
die voorzieningen, zoodat ik gaarne zal doen nagaan, hoe ik 
aan deze van verschillende zijden gestelde vraag kan voldoen. 

Mijnheer de President! Ik heb zooeven uitdrukkelijk de vraag 
losgewikkeld uit het verband van het kiezen van een standpunt 
tusschen Staatspensioen of verzekering, omdat ik ten aanzien 
van die vraag op een ander standpunt sta dan de geachte af
gevaardigde de heer Oud in het kort heeft ontwikkeld. De heer 
Oud heeft gezegd, dat hij geen principieele tegenstelling ziet 
tusschen Staatspensioen eenerzijds en verzekering anderzijds. 
Hij heeft gezegd: wanneer langs den weg van verzekering een 
goede ouderdomsvoorziening zou kunnen worden bereikt, zou ik 
vinden, dat dat stond op een hooger plan, maar langs den weg 
van de verzekering is het niet te bereiken. Hij haalde als voor
beeld aan de werkloosheidsverzekering met de daaraan verbon
den steunverleening. Ik geloof, dat de kern van het verschil 
tusschen den heer Oud en mij zit in deze feitelijke waardeering: 
is langs den weg van de verzekering het doel te bereiken, ja 
dan neen? Want indien langs den weg van de verzekering het 
doel niet is te bereiken, valt het heele alternatief weg. 

Wie kan nog gaan praten over de vraag: Staatspensioen of 
verzekering, wanneer men zegt: maar de verzekering deugt niet! 
Dan kan alleen de vraag overblijven, of het Staatspensioen 
deugt en of dat een weg is, die tot het doel kan leiden. Maar ik 
geloof, dat, als men zegt: langs den weg der verzekering is het 
doel niet te bereiken, men dan eigenlijk het vraagstuk zelf niet 
meer stelt. 

Ik geloof, dat bovendien de geachte afgevaardigde de heer 
Oud in zijn beroep op de werkloosheidsverzekering en de steun
verleening niet zeer gelukkig is, wanneer hij dat toepast op het 

l onderwerpelijke vraagstuk, omdat hij er dan van uitgaat, dat 



464 

17de VEBGADEEING. — 26 NOVEMBEB 1937. 

2. Vaststelling van hoofdstuk XI (Departement van Sociale Zaken) der Eijksbegrooting voor 1938. 

(Minister Romme) 

men in Nederland zou hebben een steun in permanentie en 
die zou gaan uitstrekken over het geheele volk en niet over een 
bepaalde groep, zooals op het oogenblik met den steun het geval 
is. Zelfs vraag ik mij af, of, wanneer men zich beroept op den 
steun als verlengstuk van de werkloosheidsverzekering, men 
daarmede niet direct uitspreekt, dat Staatspensioen geen 
oplossing kan bieden. 

Maar hoe dit laatste ook zij, ik meen, dat de tegenstelling 
tusschen Staatspensioen en verzekering wel bestaat, omdat, zij 
het onvolkomen, zoowel langs den eenen als langs den anderen 
weg iets kan worden bereikt, en dan komt de vraag van de keus 
tusschen beide. Ik ontken, dat men zou moeten zeggen, dat het 
stelsel van verzekering is mislukt. Stellig hebben de crisis
gevolgen met hun maatschappelijke verschuivingen tot gevolg 
gehad, dat een belangrijk aantal ouden van dagen, die naar de 
bedoeling van den wetgever onder de voorziening hadden be
hooren te vallen, daaronder thans niet vallen, maar men mag 
dat niet aanvoeren als argument voor de mislukking van het 
stelsel, want als wij de crisisgevolgen uitschakelen, dan blijven 
onvolkomenheden over in de tegenwoordige regeling — en ik 
heb niet de illusie, dat ik, door welke verbeteringen ook, onvol
komenheden volkomen kan wegnemen, die zullen er in elk 
stelsel wel blijven —, maar als wij financieel in staat zijn de 
onvolkomenheden te verbeteren, dan geloof ik, dat men van een 
mislukking van het stelsel allerminst kan spreken. 

Nu geloof ik, dat men den weg van het Staatspensioen zou 
opgaan, wanneer men, tout court, nogmaals de gelegenheid zou 
openstellen, om, ofschoon niet voldoende aan de wettelijke ver
eischten, toch in de ouderdoms en invaliditeitsverzekering te 
worden opgenomen. De heer Oud heeft gezegd: wanneer gij de 
geschiedenis van deze zaak nog eens nagaat, dan zult gij tegen
komen een motie-Snoeck Henkemans-Kuiper, waaruit gij, daar
aan uw meening toetsende, zult zien, dat gij het niet bij het 
rechte eind hebt. 

Ik moet bekennen, dat juist de kennisneming van de ge
schiedenis rondom de motie-Snoeck Henkemans—Kuiper en daar
bij in het bijzonder de rede van den heer Oud het zijn geweest, 
die een zeer grooten invloed hebben geoefend op mijn conclusie, 
dat men den weg van Staatspensionneering opgaat, wanneer 
men nu nog eens weer de gelegenheid om tot de verzekering 
toe te treden ruim ging openstellen. Ik mag er, ter vermijding 
van vertroebeling van het debat, even op wijzen, dat indertijd 
de heer Snoeck Henkemans heel uitdrukkelijk een splitsing 
heeft gemaakt tusschen degenen, die in verzuim zijn geweest 
om van de gelegenheid, van 1919 tot 1923 geboden, gebruik 
t e maken, en degenen, die niet in verzuim waren geweest. 
Degenen, die in verzuim zijn geweest, zeide hij, laat ik daar, 
ik pleit voor de menschen, die niet in verzuim zijn geweest. 
He t is hetzelfde onderscheid, dat ik in de Memorie van Ant
woord heb gemaakt, omdat het m. i. een juist onderscheid is. 

Wat zeide nu de geachte afgevaardigde de heer Oud blijkens 
de Handelingen dezer Kamer (Zittingsjaar 1928—1929, blz. 
1535)? Ik moge een paar markante citaten uit diens rede
voering in herinnering brengen.; 

„Nu kunnen de voorstanders van het verzekeringsbeginsel 
ten aanzien van hetgeen gebeurd is op het oogenblik, dat 
de verzekering werd ingevoerd, hun inconsequentie goed
praten met dit betoog: vóór de wetten van 1913 en 1919 
werden ingevoerd, was er geen gelegenheid om zich te ver
zekeren tegen de gevolgen van den ouderdom. De ouderen 
van toen waren dus niet in de gelegenheid geweest aan een 
verzekering deel te nemen en men kan hun dus niet van 
nalatigheid beschuldigen; uit dien hoofde is een overgangs
maatregel voor die menschen te verdedigen. Zelfs wanneer 
men zoo redeneert, dan ondergraaft men niettemin al zijn 
principieele bezwaren tegen het Staatspensioen, maar ik 
geef toe, dat men dit standpunt kan verdedigen. Men kan 
zeggen: wij gingen een nieuwen toestand invoeren en bij 
wijze van overgangsmaatregel gaven wij de gelegenheid aan 
menschen, die voreger niet in dien toestand hebben ver
keerd, om van die nieuwe wettelijke regeling te profiteeren. 
Maar die redeneering kan men nu niet meer volhouden. 
Wat op het oogenblik wordt voorgesteld, zoowel in de motie 

van den heer Snoeck Henkemans als in de motie van den 
heer Kuiper, wil dit zeggen". 

Mijnheer de Voorzitter! Ik laat nu even in het midden, of het 
volgende feitelijk volgens de bedoeling van de heeren Snoeck 
Henkemans en Kuiper was, omdat de heer Snoeck Henkemans 
de voormelde splitsing had gemaakt: 

„dat men menschen, die ten volle in de gelegenheid zijn 
geweest om zich overeenkomstig de voorschriften der wet te 
verzekeren (indien de opvattingen van de heeren voorstan
ders der verzekering juist zijn) en die dat verzuimd hebben, 
alsnog achteraf de gelegenheid wil geven om in de verzeke
ring te komen. Men opent die gelegenheid zelfs voor 
menschen, die op het oogenblik den pensioengerechtigden 
leeftijd reeds hebben bereikt. Dat is uit een oogpunt van 
het verzekeringsbeginsel, waarop de heeren zich beroepen, 
uiterst funest.". 

Wat was de teneur, de strekking van het betoog van den 
heer Oud? Wanneer gaat gebeuren, wat gij op het oogenblik 
voorstelt, het weer heropenen van de mogelijkheid van toe
treding, beteekent dat van uw standpunt van verzekermgs
menschen, om het zoo uit te drukken, uit, dat ge wenscht te 
doen, wat volgens uw eigen gedachte uiterst funest is. H e t 
betoog van den heer Oud gaat steeds klemmender verder, dat 
het eigenlijk niets anders is dan een eerste stap op den weg van 
het Staatspensioen. 

Ik geloof, dat dit voor degenen, die in verzuim zijn geweest 
van 1919 tot 1923, inderdaad juist is. 

Ik zou aan de argumenten, die de geachte afgevaardigde de 
heer Oud in 1929 daartoe naar voren heeft gebracht, nog een 
argument willen toevoegen. 

De ongeschonden handhaving van de verzekeringsgedachte 
brengt met zich mee, dat men van Staatswege slechts bijdraagt 
voor zoover het betreft risico's, waartegen men zich bij gebreke 
van een wettelijke regeling niet heeft kunnen verzekeren. Wan
neer men echter nu de mogelijkheid gaat heropenen voor men
schen, die in verzuim zijn, in de verzekering te worden opge
nomen met behulp van een Staatsbijdrage, beteekent dat niet, 
dat de Staat participeert in of overneemt het risico van den 
ouden dag, zooals dat bestond in de periode 3 December 1919— 
3 December 1923, een risico, zooals het bestond in een periode, 
waarvóór men zich bij gebreke van een wettelijke regeling niet 
had kunnen verzekeren, maar beteekent die heropening, dat de 
Staat bijdraagt in of bekostigt een ander risico, nl. het risico 
van den ouden dag, zooals het nu ongeveer 14 jaar later bestaat, 
een risico, dat, voor zoover betrokkenen inmiddels 65 jaar zijn 
geworden, niet meer omvat de vraag, of men 65 jaar, d. i. trek
gerechtigd, zal worden, maar alleen, hoelang men trekgerech
tigd zal blijven, terwijl, voor zoover betrokkenen nog geen 65 jaar 
geworden zijn, dat risico ook is gewijzigd, vermits na ï"4 jaar 
de kans op het bereiken van den 65-jarigen leeftijd een andere 
is geworden dan zij vóór die 14 jaren was. 
_ Iets anders is een wederopenstelling van de sociale verzeke

ring volgens de Ouderdoms en Invaliditeitswet voor degenen, 
die ten gevolge van de crisisverschuiving thans zijn geraakt in 
zoodanigen toestand en in zoodanige omstandigheden, dat, 
indien die omstandigheden hadden bestaan in de periode van 
1919 tot 1923, zij toen in de termen der wet zouden zijn ge
vallen, terwijl zij in werkelijkheid toen niet in de termen der wet 
gevallen zijn, omdat hun welstandsgrens te hoog lag. Wanneer 
men die mogelijkheid weer openstelt en zou kunnen open
stellen, dan zou men daarmee iets doen, waarmee, naar mijn 
meening, de verzekeringsgedachte volkomen ongeschonden zou 
blijven gehandhaafd en wat voor een zeer groote groep van be
langrijke beteekenis zou kunnen zijn. 

Nu heb ik in de Memorie van Antwoord meegedeeld, dat ik 
gemeend heb de voorbereiding dezer zaak ter hand te 'moeten 
nemen, al ben ik er mij van bewust, dat het op dit oogenblik 
financieel nog niet uitvoerbaar is. 

Ik heb van de heeren Krol, Smeenk en Kupers bepaalde 
denkbeelden te dezer zake vernomen, denkbeelden, die ik bij de 
verdere voorbereiding van deze aangelegenheid gaarne nader zal 
betrekken. 
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Ik meen goed te doen, Mijnheer de Voorzitter, met die voor
bereiding door te gaan, daarbij te letten op de verschillende 
groepen van personen, menschen, die vroeger boven de wel
standsgrens lagen en er nu onder zijn gekomen, menschen, die 
vroeger geen loontrekkers waren en het nu zijn geworden, men
schen, die ten gevolge van de crisisomstandigheden niet meer 
voldoende premie hebben kunnen betalen, waardoor hun uit
keering veel geringer wordt of geheel komt te ontbreken. 

Daarnaast kan men ook in deze materie betrekken de vraag 
van de verhooging van den leeftijdsgrens in de Invaliditeitswet 
en de verdere opmerkingen, die door de zooeven door mij ge
noemde heeren zijn gemaakt. 

Maar wanneer ik dus met de voorbereiding dezer zaak wil 
verder gaan, met inachtneming en overweging van hetgeen 
hierover te berde is gebracht in deze Kamer, dan moet ik toch 
wel, voor wat betreft de beoordeeling van het tijdstip van de 
effectueering, niet uit het oog verliezen het feit, dat ik straks 
vermeldde, dat wij — dank zij de omstandigheid, dat wij 20 jaren 
geleden een generatie hebben ingeschakeld geheel of gedeeltelijk 
op kosten van den Staat — thans met een schuld van 767 mil
lioen opgenomen, uitgegeven, maar nog niet afgeloste gelden 
zitten, een schuld, waaromtrent wij voorloopig een stelsel van 
financiering hebben aanvaard, dat, indien dit stelsel blijvend 
zou worden, de afbraak van onze sociale verzekering zou in
luiden, waarmede wij dan een beleid zouden hebben gevoerd, 
precies averechtsch aan hetgeen elke groep in deze Kamer be
oogt en verlangt. 

Mij rest thans nog om naar aanleiding van de motie van den 
heer Kupers en zijn vrienden te zeggen, dat het mij voorkomt, 
— ik meen, dat zulks na het gesprokene duidelijk zal zijn —, 
dat ze, zooals ze luidt, zoowel om principieele als om financieele 
redenen, behoort te worden ontraden in den meest ernstigen zin. 

De Voorzitter: Ik stel voor, den spreektijd bij de replieken te 
bepalen op ten hoogste drie minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Kupers: Mijnheer de Voorzitter! De Minister heeft 
gezegd, dat hij er nog niet aan toe is, voor het groote bedrag, 
dat het Bijk schuldig is aan de verschillende fondsen, ten be
drage van 767 millioen, schuldbewijzen af te geven. Ik hoop, 
dat de Minister dit denkbeeld nog eens ernstig in overweging 
zal willen nemen. 

De Minister heeft voorts gezegd, dat invoering op het oogen
blik van den maatregel, die in mijn motie wordt voorgesteld, 
eigenlijk zou beteekenen nieuwe tekorten. Daarvan is geen 
sprake. De bedoeling is, dat, wanneer deze motie wordt ge
ëffectueerd, de bedragen, die daarvoor zouden moeten worden 
betaald, ten laste van de begrooting zouden komen. 

Tot mijn spijt hebben de heeren Oud en dr. Vos gezegd, dat 
zij mijn motie niet kunnen ondersteunen, omdat zij niet over 
voldoende gegevens beschikken ten aanzien van het aantal 
ouden van dagen van 65 jaar en ouder, en omdat zij ook niet 
de financieele consequenties kunnen overzien. Nu heeft de 
Minister toegezegd, dat hij bereid is te dezer zake alle mogelijke 
gegevens aan de Kamer over te leggen. De mogelijkheid bestaat 
dus, dat, wanneer deze gegevens worden overgelegd, wij gelegen
heid hebben deze zaak opnieuw te bespreken. Met het oog 
daarop zou ik u, Mijnheer de Voorzitter, willen verzoeken de 
gelegenheid te openen, dat mijn motie wordt aangehouden; zoo 
noodig zou ze dan op een later te bepalen tijdstip opnieuw in 
bespreking kunnen komen. 

De Voorzitter: Ik zou tegen aanhouding van deze motie be
zwaar willen maken. Zij is bij deze discussie besproken; in zoo
verre kan er reeds thans zeer wel een beslissing over vallen. 

De heer Kupers: Mijnheer de Voorzitter! Wanneer u daar
tegen formeele bezwaren hebt, dan trek ik mijn motie in en 
behoud ik mij de vrijheid voor, haar bij een geschikte gelegenheid 
opnieuw in te dienen. 

(Voorzitter e. a.) 
Aangezien de motie van orde van den heer Kupers c. s. 

(2, hoofdstuk XI, n°. 11) door de voorstellers is ingetrokken, 
maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 

De heer Oud: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben den Minister 
natuurlijk erkentelijk voor zijn toezegging, het door mij ge
vraagde onderzoek te willen instellen, en te zijner tijd de ge
gevens aan de Kamer te zullen overleggen, zoodat wij gelegen
heid zullen hebben binnen niet al te langen tijd deze zaak 
onder het oog te zien. Ik hoop, dat er dan ook meer tijd zal 
zijn voor discussie dan op dit oogenblik. 

Voor het overige ben ik echter over het betoog van den 
Minister eenigszins teleurgesteld, vooral omdat ik vrees, dat, 
wanneer de Minister blijft staan op het standpunt, waarop hij 
op het oogenblik nog staat, niet alleen de zaak niet zou kunnen 
worden opgelost ten genoegen van hen, die men noemt de voor
standers van het Staatspensioen, maar dat ook hetgeen de 
Minister gezegd heeft in strijd is met hetgeen door de geachte 
afgevaardigden de heeren Krol en Bakker is bepleit, want wat 
op het oogenblik het meest klemt — dat moet de Minister zich 
wel goed voor oogen houden — en wat gevoeld wordt als een 
ernstige misstand, zoowel in de kringen van hen, die voorstan
ders zijn van Staatspensioen, als in die van hen, die er iets 
anders tegenover staan, is dit, dat er op het oogenblik is een 
groote groep onverzorgde ouden van dagen. En wat ons op 
liet oogenblik bezighoudt is: hoe brengen wij dit tot een oplos
sing. Nu is de zaak meer dan moeilijk genoeg van uit het 
oogpunt van de financiën. Ik heb dat reeds in eerste instantie 
gezegd en neem daarvan geen woord terug. Die moeilijkheid 
laat ik ten volle wegen, maar de Minister maakt de zaak m. i. 
voor zich zelf noodeloos moeilijker, wanneer hij blijft spreken 
in den geest, waarin hij hedenmiddag gesproken heeft. Wanneer 
de Minister alleen zou willen, ook wanneer het geld er voor is, 
een regeling voor degenen, van wie men kan zeggen: zij zijn 
volstrekt in verzuim — in den zin zooals de Minister dat woord 
neemt —, dan komt de Minister zeker niet tot een oplossing, 
die bevrediging geven zal. Nu kan de Minister ten slotte zeggen: 
de voorstanders van het Staatspensioen kan ik toch niet be
vredigen, maar ik geef den Minister de verzekering, dat hij dan 
ook niet zal bereiken een oplossing, die bevredigend is voor die 
leden, die wel zeggen „wij willen van het Staatspensioen niet 
weten" , doch die aan den anderen kant willen zoeken naar een 
oplossing, waardoor aan dezen hoogst ongewenschten toestand 
een einde kan worden gemaakt. Ik dring er bij den Minister 
nogmaals op aan, in deze zaak zoo min mogelijk te praten over 
de tegenstelling Staatspensioen—verzekering, doch te trachten 
om een oplossing te vinden, waardoor althans aan den nood
toestand, die op het oogenblik in dezen bestaat, naar wij hopen 
binnen niet te langen tijd, een einde kan worden gemaakt. 

De heer Ronime, Minister van Sociale Zaken: Mijnhoer de 
Voorzitter! He t doet mij leed, dat mijn rede, die ik zooeven heb 
gehouden, den heer Oud heeft teleurgesteld. De geachte afge
vaardigde heeft daarin eigenlijk gehoord een tegenstelling 
tusschen hetgeen door eenige heeren van de andere zijde van de 
Kamer is gezegd en hetgeen door mij is betoogd. Ik meen, dat 
die tegenstelling in het wezen van de zaak niet bestaat, althans 
ik heb die tegenstelling niet bemerkt. Maar ongetwijfeld zal een 
nader debat nog in deze Kamer over de onderwerpelijke materie 
plaats vinden, nadat de voorafgaande studie nog verdere ver
dieping kan hebben gebracht en dan zal inderdaad wel blijken, 
hoe de verschillende standpunten tegenover elkaar staan. 

De beraadslaging over Afdeeling I I I (Arbeidersverzekering) 
in het algemeen wordt gesloten. 

De artikelen 22 tot en met 32 worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over Afdeeling IV (Volksgezondheid) in het 
algemeen. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1937—1938. — I I . 
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Mevrouw de Vries—Bruins: Mijnheer de Voorzitter! Voordat 
ik inga op enkele onderwerpen, die bij deze afdeeling besproken 
zijn, zou ik gaarne een opmerking willen maken over den alge
meenen gezondheidstoestand in ons land. Als wij alleen rekening 
houden met de sterftecijfers, dan kunnen wij dien algemeenen 
gezondheidstoestand zeker zonder eenige reserve goed noemen. 
Na het jaar 1918 zijn, behalve enkele kleine schommelingen, 
de sterftecijfers voortdurend gedaald; niet alleen de algemeene 
sterftecijfers, maar ook die met betrekking tot de zuigelingen 
en de tuberculose. Deze drie soorten cijfers zijn voor ons land 
zeer gunstig, zoodat Nederland ten opzichte van den algemeenen 
gezondheidstoestand een bijzonder goed figuur maakt in Europa. 
Helaas beschikken wij niet over ziektecijfers. Ik acht dat een 
groote leemte en ik betreur het, dat de gegevens, die de Ziekte
wet zou kunnen verschaffen, nog altijd niet zijn verzameld en 
gerangschikt. Ik zou den Minister willen vragen of hij daaraan 
zijn aandacht nog eens zou willen schenken. Voor de kennis 
omtrent het voorkomen en de uitbreiding van de tuberculose 
zouden deze gegevens waarschijnlijk ook van groote waarde 
kunnen zijn, want het is zeer de vraag, of deze ziekte in haar 
geheel inderdaad wel afneemt. Men zou misschien geneigd zijn, 
dat te denken naar aanleiding van de afneming van de sterfte, 
maar dat zou wel eens een verkeerde conclusie kunnen zijn. Wij 
moeten niet vergeten, dat de ongunstige economische omstan
digheden in het algemeen eveneens ongunstig zijn voor de 
tuberculose. Men zal daarom in den tegenwoordigen tijd op zijn 
hoede moeten zijn. Deskundigen meenen zelfs, dat de open 
tuberculose, dus een ernstige vorm, in den laatsten tijd zou 
toenemen. 

Wat tot nog toe bekend is geworden over den algemeenen 
voedingstoestand van de gezinnen van werkloozen en andere 
arbeiders, schijnt niet ongunstig te zijn. Maar hier moet men 
toch ook nog afwachten. De Minister zegt in zijn Memorie van 
Antwoord, dat in September het materiaal ongeveer bijeen was, 
maar dat er nog 12 maanden noodig zullen zijn om het te ver
werken. Ik hoop intusschen, dat wij bij de volgende begrooting 
over het rapport, waarin de gegevens zijn verwerkt, zullen 
beschikken. 

Maar hoe het ook zij, wij zullen in geen geval in den tegen
woordigen tijd mogen stilzitten. Ik meen integendeel, dat alles 
zal moeten worden gedaan om de bestrijding van de tuberculose 
voort te zetten. Eén van de belangrijke maatregelen, die noodig 
zullen zijn, is het doorlichten. Ik meen, dat ook de Eegeering 
het doorlichten van bepaalde groepen van personen zal moeten 
bevorderen. He t doorlichten van verplegend personeel in de 
ziekenhuizen, van de assistenten en de studenten van de 
medische faculteit zal zonder eenige quaestie ter hand moeten 
worden genomen. Ook de arbeiders, verzekerd volgens de Ziekte
wet, zullen zoo spoedig mogelijk op groote schaal moeten worden 
onderzocht. Natuurlijk kan dat niet alles in eens gebeuren en 
het is voor mij de vraag, of de tegenwoordige consultatiebureaux 
al dat materiaal in voldoende mate zullen kunnen verwerken. 
Ik bewijfel zelfs, of dit mogelijk zal zijn, maar ik zou hier
omtrent nog gaarne het oordeel van den Minister willen hooi-en. 

Van hoe grooten invloed de keuring van groote groepen van 
arbeiders is, zou ik met een enkel cijfer willen demonstreeren. 
In een van de zeer groote bedrijven van ons land heeft men 
sedert vijf jaren de verzekerde arbeiders doorgelicht en daarna 
zoo noodig laten behandelen. De gemiddelde tuberculose-ziekte
dag (van longtuberculose) per jaar nam van 1932 tot en met 
1936 per jaar als volgt af: in 1932 was dat cijfer 1,38 en in de 
volgende jaren 1,24, 1,22, 0,80 en 0,68. Er was een algemeene 
daling, doordat men zooveel mogelijk de arbeiders, die lijdende 
waren aan tuberculose in welken vorm dan ook, kon eliminee
ren en laten behandelen, waardoor men een algemeene ver
betering van den gezondheidstoestand kreeg. 

Ik meen dus, dat wat ons voorloopig te doen staat op het 
gebied van de tuberculose, is, dat bevorderd wordt het opsporen 
van de gevallen, maar daarnaast komt natuurlijk onmiddellijk 
aan de orde de behandeling van de zieken. Deze zorg is op het 
oogenblik voor het grootste gedeelte in handen van particulieren, 
maar het staat vrijwel vast, hoewel hier uitstekend werk ge
daan wordt, dat de noodige middelen toch in verschillende ge
vallen ontbreken. 

Wij hebben op dit terrein een groot aantal organisaties en 
instanties, die zich met de verpleging bezighouden. Ik denk 
aan de provinciale en plaatselijke vereenigingen tot bestrijding 
van de tuberculose, aan het verpleegfonds van de Nederlandsche 
Centrale Vereeniging tot bestrijding van de Tuberculose, aan 
het postzegelverpleegfonds, het Koningin-Moeder Hendenkings
fonds en de fondsen van de drie groote vakcentrales. Het fonds 
van het N.V.V., het jongste van de drie van de vakcentralen, 
heeft direct het eerste jaar een belangrijke beteekenis gekre
gen en het beschikt reeds nu over vrij groote inkomsten. 

Wij moeten hierbij ook rekenen de mogelijkheid om volgens 
art. 99 van de Invaliditeitswet te worden verpleegd. Hierbij is 
echter de vraag van den duur der verpleging nog altijd niet ge
heel bevredigend opgelost. De verschillende deskundigen op 
het gebied van de behandeling der tuberculose zijn echter van 
oordeel, dat ook bij zeer ernstige gevallen, na een langdurige 
verpleging, volkomen genezing is te verkrijgen. Uit de erva
ringen, opgedaan in Hellendoorn, blijkt, dat in de jaren 1920 
tot 1928 in 79,4 pet. van de behandelde gevallen de patiënten 
als volledig genezen werden ontslagen, terwijl het resultaat bij 
de patiënten, die tot de zeer ernstige gevallen moeten worden 
gerekend, iets lager was, nl. 70 pet. Het staat echter wel vast, 
dat voor deze patiënten een zeer langdurige behandeling nood
zakelijk is. 

Als de indruk juist is, dat in den laatsten tijd het aantal open 
tuberculosegevallen toeneemt, dan moet er op worden gerekend, 
dat er meer geld noodig zal zijn. Zekerheid nebben wij hierover 
niet. Het laatste jaarverslag van de inspectie van de volks
gezondheid geeft alleen nog maar de cijfers over 1935. Deze zijn 
dus twee jaar oud. Ik betreur dat, al wil ik er de inspectie zeker 
geen verwijt van maken, dat het jaarverslag over 1936 nog niet 
uit is. De medische inspectie is overladen met werk. Na de 
combinatie met het toezicht op de uitvoering van de Warenwet 
en de pharmaceutisehe inspectie is er eigenlijk voor deze amb
tenaren veel te veel te doen, en het kan niet anders, of er moet 
eenig werk blijven liggen. 

Na eenige aanwijzingen te hebben gegeven over de directe 
bestrijding van de tuberculose, wil ik ook nog iets zeggen over 
de indirecte bestrijding, nl. de verbetering van den voedings
toestand. Hier komen wij op een onderwerp, dat ook in het 
Voorloopig Verslag is besproken, nl. de vraag, of de Minister wil 
bevorderen de melkverstrekking aan de schoolkinderen. De 
Minister zegt, dat hij met het onderwerp bezig is en dat hij 
reeds het advies gevraagd heeft van den Gezondheidsraad. Ik 
acht dit zeer verheugend en ik hoop — ik twijfel er ook niet 
aan —, dat de Gezondheidsraad zich bij zijn onderzoek op de 
hoogte zal stellen van de ervaringen, op dit gebied opgedaan in 
Rotterdam, waar men er al eenigen tijd mee bezig is en waar 
de resultaten volgens de door mij verkregen inlichtingen zeer 
gunstig zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot enkele andere onder
werpen, in de eerste plaats tot hetgeen is gezegd over de Waren
wet. E r is gevraagd naar de uitvoering van art. 15, sub b, van 
de Warenwet, waarin wordt voorgeschreven de aanduiding van 
de hoeveelheid van de waren op de omhulsels. De Minister ver
wijst in zijn antwoord naar het jam en limonadebesluit van de 
Warenwet, waarin inderdaad, voor het eerst, deze aanduiding 
wordt voorgeschreven. De wijziging van de wet is echter van 
December 1935, dus bijna twee jaar oud. Deze eerste toepassing 
is dus vrij laat gekomen. Ik zou den Minister willen vragen, 
of hij wil bevorderen, dat dit onderdeel van artikel 15 ook in 
andere opzichten verder zal worden uitgevoerd. 

Ten slotte zou ik nog iets willen zeggen over het onbevoegd 
uitoefenen van de geneeskunde en de tandheelkunde, en over 
de ontduiking van de wet op het uitoefenen van de artsenij-
bereidkunst. De mededeelingen van den Minister over dit 
onderwerp zijn voor een deel geruststellend, voor een ander 
deel voor mij verontrustend. Verontrustend acht ik de mede
deeling, die de Minister doet over de tandtechnici. De Minister 
zegt, dat hij deze quaestie reeds spoedig na zijn optreden 
ter hand heeft genomen en dat hij de moeilijkheden binnen
kort hoopt op te lossen. Ik begrijp dat niet goed. Ik meen, dat 
de Kamer de zaak opgelost heeft door er een wetsontwerp 
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over aan te nemen. Dat de betrokkenen een verder gaande 
bevoegdheid wenschen, weten we, maar het zal den Minister 
ook bekend zijn, dat een dergelijk verzoek reeds tweemaal 
door de Kamer is afgewezen, maar nu schijnt de Minister 
deze zaak toch weer opnieuw aanhangig te willen maken. Ik 
ben overtuigd, dat we daardoor weer nieuwe moeilijkheden 
zullen krijgen. De ervaring heeft ons op dit terrein wel iets 
geleerd. Wat mij betreft, zou ik niets anders verlangen dan 
dat de Minister, in overleg met zijn ambtgenoot van Justitie, 
dit zou willen bevorderen. De Minister van Justitie de heer 
Goseling heeft in zijn Memorie van Antwoord geschreven: 
de wet, hoe men ook over den inhoud moge denken, moet in 
Nederland gehandhaafd worden. Zoo denk ik er ook over en 
ik hoop, dat de Minister de handhaving van de bestaande wet 
zal willen bevorderen. Alleen op die manier zal men eindelijk 
uit de moeilijkheden kunnen komen. 

Wat betreft het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst, 
staat de Minister gelukkig op het standpunt, dat opheffing 
van het artsenmonopolie niet wenschelijk is. Bij de behandeling 
van de begrooting van Justitie heb ik daarover al het een en 
andeï gezegd. Mij ontbreekt op dit oogenblik de tijd daarop 
nader in te gaan. Ik hoop, dat het overleg van den Minister 
van Sociale Zaken met zijn ambtgenoot van Justitie er toe 
zal leiden, dat de strafmaat zal worden vergroot en ik wil er 
op wijzen, dat men ook in studie zal moeten nemen de 
quaestie van de bevoegdheid der vroedvrouw. Dezer dagen 
is een vrouw beboet — f 250 —, die de verloskundige praktijk 
had uitgeoefend, terwijl zij alleen in het bezit was van het 
diploma kraamverzorgster. Wij zijn op een hellend vlak, 
Mijnheer de Voorzitter! Op elk terrein tracht men nieuwe 
wegen te vinden om de wet te ontduiken. 

Tot slot nog een vraag: wat zijn de plannen van den Minister 
ten opzichte van de bereiding en den verkoop van genees
middelen? Het wetsontwerp, dat ten opzichte van deze zaak 
aanhangig is geweest, is ingetrokken. De zaak is zeer urgent. 
Ook hier wordt langs allerlei wegen de wet ontdoken. 

De Algemeene Nederlandsche Drogistenbond en de grossiers 
in en fabrikanten van geneesmiddelen hebben zich nu aaneen
gesloten, en is opgericht de vereeniging „Vrijpharm", een 
vereeniging van vrije handelaren in drogerijen, chemicaliën 
en pharmaceutische artikelen, en men gaat op dit terrein 
maar door. Ik zou den Minister willen wijzen op een voor
ontwerp, dat eenigen tijd geleden in België is ingediend en 
dat betrekking heeft op de controle op patent-geneesmiddelen. 
He t lijkt mij, dat men de zaak daar op een juiste wijze regelt. 
Ik zou den Minister willen vragen, of hij bij gelegenheid zijn 
oordeel over dit Belgische wetsontwerp, dat intusschen mis
schien al wet geworden is, zou willen zeggen. 

De heer dr. Vos: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben zoo gelukkig 
ook dit jaar weer te kunnen beginnen met een woord van hulde 
aan de ambtenaren van de inspectie voor de Volksgezondheid, 
die onder bekwame leiding ook dit jaar weer hun werk met ijver 
en groote toewijding hebben verricht, en ben zoo gelukkig mij 
ditmaal in gezelschap te bevinden van mevrouw de Vries— 
Bruins, die vorig jaar een geluid deed hooren, niet analoog aan 
het mijne, maar die dit jaar begon met te zeggen, dat de gezond
heidstoestand in ons land buitengewoon voortreffelijk is. 

Zoowel de besmettelijke ziekten, als de sterfte aan tuberculose, 
vertoonen een zeer gunstigen teruggang. De vrijwillige vaccinaties 
tegen besmettelijke ziekten worden voortdurend meer en meer 
systematisch toegepast, aanvankelijk in Amsterdam, later ge
volgd door de geneeskundige diensten van den Haag en Rotter
dam. Wanneer ik op dit gebied een wensch mag uiten, zou het 
deze zijn, dat ik den Minister onder de aandacht wensch te 
brengen, dat op het platteland op dit gebied nog wel iets te doen 
is. In dit verband wil ik wijzen op de wenschelijkheid, waarop 
ik nader terug zal komen, van bevordering van de vaccinatie 
tegen pokken en op de consultatiebureaux in ons land, die een 
zeer heilzame werking hebben, maar waar de reorganisatie lang
zamerhand urgent wordt en waarover binnenkort den Minister 
een belangrijk rapport van de Maatschappij tot Bevordering van 
de Geneeskunst zal bereiken. Het is wel interessant even te 

(dr. Vos) 
citeeren een passage uit een kroniek van de zuigelingenzorg in 
Nederland over 1935 en 1936 van de hand van den bekwamen 
kinderarts dr. Knapper in Amsterdam, die een beschouwing geeft 
over den teruggang van de zuigelingensterfte en daarover op 
blz. 11 opmerkt: 

, ,Dat van 14 tot 20 Juni 1936 in Rotterdam een record be
reikt werd, doordat geen enkel kind onder het jaar in die 
week te overlijden kwam, is een verheugend feit; maar zegt 
dan ook verder niets. Toch wel iets ... Indien een Duitsch 
tijdschrift (Zeitschrift für arztliche Fortbildung) in 1936 
het feit, dat de kindersterfte beneden het jaar in die periode 
1932—35 teruggegaan is op 66,8 per duizend, toeschrijft 
aan de Nationaal Socialistische ordening welk wonder
baarlijk voorspoedig Staatsbestel was dan wel in dezelfde 
periode in ons land vaardig, waar in de steden, op het land 
reeds in 1931 het percentage op 39—55 °/oo i s gebleven?" 

Zoo sterk is de verbetering van de volksgezondheid geweest in 
ons democratisch bestuurd land. 

Mag ik thans in verband met een toestemming van den 
Minister — omdat een opmerking van mij buiten mijn schuld 
buiten het Voorloopig Verslag is gebleven — over het genees
kundig onderzoek vóór het huwelijk — ik verlang natuurlijk geen 
antwoord van den Minister — het een en ander zeggen. Ik doe dat 
in verband met het feit, dat in 1936 47,69 pet. der onderzochten 
voor den dienstplicht werden afgekeurd, waarbij nog geteld moe
ten worden 2J- pet., die ieder jaar tijdens de vervulling van den 
dienstplicht nog weder afgekeurd blijken te moeten worden! Dit 
beteekent dus, dat 50 pet. van onze jonge menschen niet be
hoorlijk valide is. Ik ben uit den aard der zaak afkeerig van 
rassenwetgeving. Ik mag er echter op wijzen, dat aan particulier 
initiatief in vele landen een groote beteekenis wordt toegekend, 
dat in sommige Staten zelfs huwelijken kunnen worden nietig 
verklaard, indien vóór het aangaan van het huwelijk geslachts
ziekten verzwegen zijn. Wij hebben de taak ook aan dezen mis
stand onze aandacht te wijden. 

_ Er zijn den laatsten tijd vele consultatiebureaux gesticht, 
die een heilzame uitwerking hebben. De Minister kent deze 
aangelegenheid uit Amsterdam en ik zou gaarne zien, dat 
daaraan moreele en zoo mogelijk eenige financieele steun 
wordt gegeven. Ik geloof, dat men daarmede een heilzaam 
nationaal werk zou doen, dat door dezen Minister niet mag 
worden verwaarloosd. 

Ik wil thans een enkel woord wijden aan de Warenwet. Ten 
gevolge van de wijziging van de Warenwet van 28 December 
1935 bepaalt art. 13, lid 2 : 

,,dat voor ieder bedrijf, waarin „waar" in den zin dier 
wet wordt voorgebracht of verkocht en dat bij algemeenen 
maatregel van bestuur is aangewezen, een jaarlijksch recht 
zal worden geheven van ten minste f 1 en ten hoogste f 40, 
welk recht nader zal worden geregeld." 

De middenstand heeft zich daarbij neergelegd, in de over
tuiging, dat het een tijdelijke maatregel was, noodzakelijk in 
verband met den toestand van 's Lands financiën, die hand
having van de oude keuringdiensten niet toestond, althans wat 
de bijdrage van het Rijk betreft. Maar men was in midden
standskringen overtuigd, dat men de keuringsdiensten niet kon 
missen, dat zij een heilzame werking hadden ten aanzien van 
de vervalsching van levensmiddelen. Maar men is niet over
tuigd van de principieele juistheid, dat deze bemoeiing moet 
worden betaald door de belanghebbenden. Het is zeer onbillijk, 
dat de belanghebbenden dat moeten betalen; alleen het feit 
van de noodzakelijkheid van bezuiniging in verband met den 
toestand van 's Lands financiën heeft de middenstanders er toe 
gebracht, hierin te berusten. Ik doe dus een beroep op den 
Minister, om den middenstand van deze heffing te bevrijden. 

De Minister heeft het Koninklijk besluit van 22 Februari 
1936, dat aanvankelijk hiervoor was opgesteld, vervangen door 
het Koninklijk besluit van 26 Juli jl. in verband met de door 
belanghebbenden ingebrachte bezwaren. Maar afgezien van 
enkele verbeteringen heeft dit nieuwe Koninklijk besluit zeer 
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groote teleurstelling gewekt in alle kringen, E.K. zoowel als 
Christelijke, als in neutrale. Dit kwam vooral door het feit, dat 
bedrijven in de heffing werden betrokken, die er tot dien tijd 
niet in betrokken waren; ik wijs op de café-restaurants en de 
bioscopen, die daardoor een verzwaring van hun bedrijfslasten 
ondervonden, die zij in dezen tijd vooral zeer moeilijk kunnen 
dragen. 

Het criterium, dat de ingevolge de Warenwet heffingsplichtige 
bedrijven worden aangeslagen op den grond van de rangschik
king van de betrokken bedrijven in het Handelsregister, is dan 
ook m. i. onjuist. Het handhaven van dit criterium brengt 
groote onbillijkheden met zich. Dat blijkt o. a. al uit het feit, 
dat op het platteland een gemengd bedrijf wordt aangeslagen 
naar dezen grondslag, terwijl het maar ten deele behoort te 
worden aangeslagen. Een manufacturenzaak, die als bij-artikel 
bijv. kruidenierswaren verkoopt, en naar dezen grondslag wordt 
aangeslagen, wordt veel te zwaar belast. Dit criterium is geen 
criterium, en ik verzoek daarom den Minister, hier de billijkheid 
te willen betrachten en te willen bevorderen een wijziging van 
het Koninklijk besluit van 26 Juli 1937. 

Een enkel woord over de ziekenfondsen en de tandtechnici. Ik 
juich het toe, dat de Minister deze materie (evenals die van 
de geneesmiddelenwet) ter hand wil nemen. 

Wat de zaak van de tandtechnici betreft, deze is herhaal
delijk hier in beraadslaging geweest, maar zij heeft eigenlijk 
nooit een bevredigende oplossing gevonden. Ik geloof, dat het 
een eisch van billijkheid is, dat de Minister tracht, deze materie 
afdoende te regelen. E r liggen op dit terrein ontzaglijk veel 
voetangels en klemmen. De Minister zal goed doen, er bij zijn 
collega van Justitie op aan te dringen, dat er meedoogenloos een 
eind wordt gemaakt aan de vestiging van nieuwe, onbevoegde 
tandtechnici. Er zijn de laatste jaren zeker een 500 van dezulken 
bijgekomen, die op schaamtelooze wijze adverteeren, en die een 
groot gevaar beteekenen voor de volksgezondheid. Deze groep 
houdt ook tegen een loyale oplossing voor de belanghebbenden, 
waarvoor o. a. de heer ter Laan en mevrouw Bakker—Nort en 
ik in deze Kamer herhaaldelijk hebben gepleit. Wanneer de 
Minister een redelijke oplossing wil bevorderen, die bevrediging 
kan wekken bij een betrekkelijk kleine groep (het zijn er op 
het oogenblik nog maar 31, zij is bijna uitgestorven), van tand
technici, dan moet hij beginnen met een eind te maken aan het 
optreden van nieuwe, onbevoegde tandtechnici. 

Ik sluit mij. voor wat de Geneesmiddelenwet betreft aan bij 
mevrouw de Vries—Bruins, en ik persoonlijk hoop, dat ook de 
Ziekenfondswet door dezen Minister opnieuw ter hand zal 
worden genomen. 

Ten slotte een enkel woord over de vaccinatie. Ik stel het 
op prijs, dat de Minister groote belangstelling toont voor de 
vaccinatie. Het is ook wel noodig. De Minister heeft het onder
werp in studie gegeven aan een commissie, en ik kan mij voor
stellen, dat een jong Minister, die ook belast is met de zorg 
voor de volksgezondheid, behoefte heeft aan deskundige voor
lichting. Maar ik wil hem zeggen, dat, hoewel ik het initiatief 
op prijs stel, het voor de Kamer niet noodig is en voor de 
deskundigen ook niet. Die commissie zal niets nieuws te voor
schijn brengen, de standpunten zijn bepaald, en ook de Eegee
ring had het vorige jaar haar standpunt reeds bepaald. Minister 
Slingenberg wilde vaccinatiedwang. Ik wil dien niet. Ik heb, 
met vele geneeskundigen, bezwaar tegen dien dwang en meen, 
dat de oplossing moet worden gezocht in een intensieve propa
ganda voor vrijwillige vaccinatie. In de Staatscommissie zitten 
vermoedelijk ook geneeskundigen, en die zijn het nooit eens 
en die zullen het zeker ook niet zijn in deze quaestie, omdat 
het niet meer gaat om een medisch inzicht, maar om de 
quaestie van verantwoordelijkheid en het afwegen van belan
gen. Het is de vraag, wat men hooger schat: het gevaar voor 
accidenten, dan wel het gevaar van den onvoldoenden vacci
natietoestand, die in ons land ontstaat. Ik wil daarvoor een 
waarschuwend, woord laten hooren. Ik heb de Eegeering in dezen 
altijd gesteund, want ik behoor tot degenen, die een zware 
verantwoordelijkheid in dezen voelen. Ik zou niet willen, dat 
één onschuldig kind zou vallen ten gevolge van een accident, 
dat bij een gedwongen vaccinatie zou kunnen voorkomen. Maar | 
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juist daarom moet ik waarschuwen, want op het oogenblik 
hebben wij in ons land 2 millioen personen, die niet gevacci
neerd zijn en daarvan zijn 1 millioen schoolkinderen. Maximaal 
worden 25 000 per jaar geïmmuniseerd. In 1935 zijn slechts 
5000 kinderen onder het jaar gevaccineerd. Wil men een 
voldoenden vaceinatietoestand hebben, dan moet ongeveer 
80 pet. van de bevolking gevaccineerd zijn. He t is een zegen 
voor ons land, dat, dank zij ook onze bemoeiingen met de volks
gezondheid, de gezondheidstoestand, de vitaliteit en het weer
standsvermogen van ons volk zoo goed zijn; wij staan daarin 
met Denemarken aan de spits. Dat is een groot geluk, want 
dat is een compensatie voor den slechten vaccinatietoestand, 
waarin wij verkeeren. Toch mag men niet klakkeloos voorbij
gaan een waarschuwing als die van dr. Bijl, een meer gezag
hebbend man dan ik ben, en die ik hier herhalen wil: dat zoo 
langzamerhand ons land open en bloot ligt voor een pokken
epidemie. Komt het daartoe, dan is er tevens de paniek, de 
massa-vaccinatie met haar onzorgvuldigheden, met al haar ge
breken en tekortkomingen, misschien ook met de encephalitis 
postvaccinalis in den scherpsten vorm. 

Juist voor hen, die — zooals ik en zooals waarschijnlijk ook 
de Minister — voorstanders zijn van de vrijwillige vaccinatie, 
is het zaak ernstig aandacht te besteden aan den toestand, die 
op het oogenblik in ons land bestaat en krachtig propaganda 
te maken voor de vrijwillige vaccinatie. 

Ik heb straks de consultatiebureaux genoemd. Bc weet, dat 
zij hier en daar voortreffelijke diensten bewijzen met betrek
king tot de vrijwillige vaccinatie tegen besmettelijke ziekten. 
Ik zou den Minister op het hart willen binden, juist omdat hij 
een voorzichtig en beleidvol man is en zich van alle kanten wil 
laten voorlichten, zich niet al te zeer in deze materie te be
geven. De kaarten en neuzen zijn geteld. Nieuwe standpunten 
komen er niet meer. Laat hij in den tusschentijd al zijn krach
ten gebruiken om te bevorderen de propaganda voor de vrij
willige vaccinatie tegen de pokken, die absoluut noodzakelijk 
is en waarmede hij het Nederlandsche volk een grooten zegen 
zal schenken. 

De heer Duymaer van Twist: Mijnheer de Voorzitter! 
Bij de afdeeling Volksgezondheid is ook ter sprake gebracht de 
drinkwatervoorziening en met name de drinkwatervoorziening 
in de provincie Overijssel. 

Ten aanzien van dit onderwerp wordt in het Voorloopig Verslag 
de algemeene opmerking gemaakt, dat tegen den dwang van 
aansluiting bij de waterleiding bezwaren bestaan. Deze bezwaren 
gelden intusschen niet de aansluiting voor nieuwgebouwde 
woningen, doch wel woningen, die reeds jaren geleden gebouwd 
zijn en alleszins goed drinkwater hebben. 

De Minister, die deze opmerking in de Memorie van Antwoord 
beantwoordt, zegt, dat het op den weg van de Overheid ligt een 
verplichting tot aansluiting bij een waterleiding op te leggen, 
indien het belang der volksgezondheid ter wille van de mogelijk
heid van beschikbaarstelling van deugdelijk drinkwater zoo
danige verplichting redelijkerwijze vordert. 

Uit dit antwoord volgt dus, dat, wanneer deugdelijk drink
water voorhanden is, de verplichting tot aansluiting bij de water
leiding niet mag worden geëischt. 

E n toch geschiedt dit in de provincie Overijssel. 
Wel bestaat de mogelijkheid tot ontheffing voor woningen, 

die reeds over een ander deugdelijk middel van watervoorziening 
beschikken, doch tot ontheffing komt het in Overijssel maar 
zelden. En wat moeten nu bewoners van woningen doen, die 
te voren weten, dat zij bij aansluiting bij de waterleiding niet 
aan hun financieele verplichtingen kunnen voldoen? Moeten 
dezen dan toch maar aansluiten? Mag de Overheid iemand 
dwingen, schulden te maken, wanneer te voren vaststaat, dat 
de persoon, wien het hier betreft, niet in staat is zijn verplich
tingen te voldoen? 

Mijnheer de Voorzitter I Ik ben den Minister dankbaar voor 
zijn mededeeling, dat hij een hernieuwd onderzoek heeft inge
steld naar de verplichting, welke in de provincie Overijssel be
staat tot het afnemen van drinkwater voor het vee. De Minister 
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is bij dit onderzoek tot de kennis gekomen, dat in genoemde 
provincie wel degelijk deze verplichting bestaat. Hij zal — zoo 
lees ik in de Memorie van Antwoord — aan deze quaestie aan
dacht schenken. 

Ook voor deze toezegging zeg ik den Minister dank. Misschien 
komt de Kamer bij gelegenheid wel eens te weten het resultaat 
van 's Ministers bemoeiingen. Ik houd mij althans voor de 
mededeeling daarvan zeer gaarne aanbevolen. 

De heer van der Putt : Mijnheer de Voorzitter! Na de aange
name geda-chtenwisseling met den Minister van Binnenlandsche 

.Zaken over het krankzinnigenwezen heb ik er geen behoefte aan 
hierover opnieuw mijn meening uiteen te zetten. 

Ik wil slechts citeeren het woord, dat de inspecteur van de 
Volksgezondheid, dr. Veeger, een dezer dagen uitsprak: ,,Zonder 
geestelijke gezondheidszorg geen goede lichamelijke." Waaruit 
ik maar weer concludeer, dat innige samenwerking noodzakelijk 
is. Of die samenwerking nu gevonden wordt op het Bezuiden
hout of in het torentje, schijnt mij bijzaak. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben verplicht, de enkele zaken, 
die ik mij voorstel te bespreken, slechts zeer beknopt te be
handelen. 

Ik wil eerst iets zeggen over de ziekenfondsen. Ik betreur de 
intrekking van het wetsontwerp op de ziekenfondsen niet, al 
mag ik 's Ministers ambtsvoorganger den lof niet onthouden, 
dat hij op zeer vlotte wijze aan tal van ernstige bezwaren is 
te gemoet gekomen. 

Toch geloof ik niet, dat deze materie al rijp is om geregeld 
te worden. Nog voortdurend wijzigen zich de inzichten in de 
verhoudingen, zoodat ik eigenlijk alleen een zekere waakzaam
heid op afstand zou willen bepleiten. 

Ik zou echter niet gaarne zien, dat er niets gebeurde. Toe
zicht lijkt mij noodzakelijk. Volslagen ongeregeld kan de 
quaestie niet blijven. Een commissie van toezicht, aan welke 
b.v. de bevoegdheid wordt verleend om naast het oefenen van 
controle op de uitvoering ook bemiddelend op te treden en om 
tegen excessen te waken, zou m. i. al heel nuttig kunnen werken. 

Mijnheer de Voorzitter I Met een kort zinnetje doet de Minis
ter het vraagstuk van de organisatie van het ziekenhuiswezen af. 

Voor mij staat het vast, dat het vraagstuk van de zieken
fondsen en alles wat verder tot het gebied van de volksgezond
heid behoort, in organisch verband zou moeten worden samen
gebracht in een algemeenen raad voor de volksgezondheid. 

Hiervan zou een ziekenhuisraad een onderdeel kunnen uit
maken. Een dergelijke organische opbouw vindt steun in de 
nieuwe Grondwet, en niet kan worden ontkend, dat in het 
ziekenhuiswezen niet alle omstandigheden aanwezig zijn, die 
een systeem, berustend op ,,zelf doen", zouden motiveeren. 

E r vragen verschillende quaesties om een oplossing: de onge
breidelde vrijheid tot oprichting en uitbreiding van zieken
huizen; verplegingsinrichtingen en verpleeghuizen; de tarieven
strijd tegen Overheids en particuliere inrichtingen. 

In het jaarverslag van den geneeskundigen hoofdinspecteur 
lees ik: 

_ „He t aantal particuliere verpleeg en rusthuizen breidt 
zich bijna onrustbarend uit. Hierin schuilt een groot ge
vaar, in de eerste plaats voor het peil der verpleging, daar 
in deze inrichtingen veelal elk medisch toezicht ontbreekt. 
Maar bovendien worden door deze inrichtingen vele patiën
ten onttrokken aan de ziekenhuizen en worden de finan
cieele moeilijkheden, waarmede de ziekenhuizen onder de 
huidige omstandigheden te kampen hebben, nog vergroot, 
terwijl met betrekking tot de verpleging en inrichting steeds 
hoogere eischen gesteld worden." 

Dat is ontegenzeglijk een zeer waardevolle, want op een 
rijke ervaring en op erkende deskundigheid gegronde, uitspraak. 

Mijnheer de Voorzitter! Wie, zooals ik, op het standpunt 
staat, dat in de ziekenverpleging de particuliere ziekenzorg den 
voorrang behoort te hebben — en ik meen, dat dit inzicht hoe 
langer hoe meer veld wint —, zal het met mij afkeuren, dat 
de gemeentelijke Overheid meer en meer de particuliere zieken
huizen verdringt. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1937—1938, — I I , 

(van der Putt) 
De plaatselijke Overheid vraagt zich als regel niet af: hoe 

verpleeg ik de zieken het goedkoopst, maar: hoe trek ik de 
meeste patiënten naar mijn ziekenhuis. Alvorens een gemeente
ziekenhuis op te richten of uit te breiden vraagt zij niet: is er 
reeds voldoende ruimte, maar zij bouwt verder zonder zich om 
het lot van de particuliere ziekenhuizen te bekommeren. En 
als later blijkt, dat de bedden niet voldoende bezet worden, 
dan worden de gemeentepatiënten met zachten drang naar het 
gemeente-ziekenhuis gevoerd en dit ondanks het feit, dat de 
verpleegprijs in het gemeente-ziekenhuis vaak stukken hooger 
is dan de prijs van het particuliere ziekenhuis. 

De ziekenhuizen zouden zich via hun vereenigingen in een 
ziekenhuisraad moeten samen vinden. Aan dien ziekenhuis
raad zou ook het toezicht op de ziekenhuizen en verplegings
inrichtingen kunnen worden opgedragen. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister heeft groote voldoening 
gewekt met de verhooging van het subsidie aan de Nationale 
Federatie „ H e t Wit-Gele Kruis" . Al mag worden aangenomen, 
dat in het bedrag van f 3000 niet volledig is uitgedrukt de waar
deering die de Eegeering voor de groote activiteit van deze 
organisatie koestert — het is meer een symbolisch subsidie —, 
toch verheug ik mij over deze openlijke erkenning van verdien
sten, die hieruit spreekt. 

Een totaalsubsidie van f 7250 is inderdaad, een luttel bedrag 
wanneer men nagaat welke werkzaamheden „He t Wit-Gele 
Kruis" verricht op een zeer breed terrein: opleiding van kraam
hulp, oprichting van consultatiebureaux voor zuigelingen, kleu
terconsultatiebureaux, organisatie en verzorging van de geeste
lijke volksgezondheid, nazorg voor geestelijk abnormalen en 
voorzorg bij het kind, bestrijding van de tuberculose. 

Dat alles is tot stand gekomen onder de stuwende werking 
van de sociale, medische en geestelijke leiders van de federatie, 
daarbij — ik zeg dit niet zonder groote waardeering — krachtig 
gesteund en gestimuleerd door de Inspectie voor de Volksge
zondheid. 

Deze inspectie vervult haar taak op een wijze, die boven eiken 
lof verheven is. Haar werkwijze bepaalt zich niet tot inspec
teeren, maar zij bouwt mede op en schuwt noch initiatief, noch 
arbeid. 

Er is één hiaat in de hygiënische verzorging, dat aanvulling 
noodig heeft. Het is die gedurende den schoolplichtigen leeftijd 
op het platteland. 

De quaestie van de schoolartsen is in het Voorloopig Verslag 
van hoofdstuk VI ter sprake gebracht, maar met goedvinden 
van den Minister breng ik haar hier even ter sprake. 

He t wil mij nl. voorkomen, dat de Kruisvereenigingen ook 
hier met vrucht ingeschakeld zouden kunnen worden. Het 
Noordbrabantsch Wit-Gele Kruis heeft zich op dit gebied reeds 
verdienstelijk gemaakt en heeft na een vruchtbaar contact met 
de Katholieke onderwijzersorganisatie een schoolartsendienst ten 
plattelande in voorbereiding. 

Uit het jaarverslag van den geneeskundigen hoofdinspecteur 
voor de volksgezondheid blijkt, dat deze ook het groot belang 
inziet van schoolartsendiensten als voorzorgsmaatregel tegen 
verspreiding van besmettelijke ziekten, nu de nood der tijden 
vele ouders afhoudt van het spoedig inroepen van geneeskundige 
hulp voor zich zelf en hun gezinnen. Bovendien: we hebben nu 
wel de voorlichting van de onderwijzers, maar waar blijft nu de 
zorg voor de kinderen? 

Volgens het oordeel van dezen provincialen bond zou één 
kring 6000 kinderen kunnen omvatten, waarvoor één schoolarts 
zou moeten worden aangesteld. De wijk verpleegsters van de 
Kruisvereenigingen moeten daarbij worden ingeschakeld. De 
kosten voor zulk een kring zouden plm. f 9000 bedragen, te ver
deelen over Eijk, provincie en gemeenten en het particulier 
initiatief. 

Ik zou den geachten bewindsman dringend in overweging wil
len geven aan deze belangrijke zaak zijn welwillende aandacht 
te schenken, eventueel overleg te plegen met zijn ambtgenoot 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Mijnheer de Voorzitter! Twintig minuten is een ietwat be
perkte tijd om aan de vele punten, die in deze afdeeling de 
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aandacht vragen, een eenigszins behoorlijke behandeling te 
verzekeren. 

Ik dring dan ook slechts in het kort aan op wijziging van de 
Drankwet. 

Ik moet hier een bekentenis doen, Mijnheer de Voorzitter. 
Het is mij niet mogelijk om de wet volledig te verstaan, laat 
staan t-e lezen. Een stille troost heb ik daarbij, dat ik niet de 
eenige ben en ingewijden hebben mij zelfs verzekerd, dat de wet 
onuitvoerbaar is. E r zijn in den loop der jaren zooveel wijzigingen 
in aangebracht, en er doen zich zooveel nieuwe quaesties voor, 
dat een ingrijpende wijziging inderdaad dringend noodzakelijk 
is. Gelukkig heeft de Minister, blijkens zijn verzekering in de 
Memorie van Antwoord, met de intrekking van het aanhangige 
wetsontwerp niet de bedoeling gehad zich aan een herziening 
van de wet te onttrekken. 

Ik moge dan nog eens op spoed bij de overwegingen aan
dringen. Als zeer dringend beschouw ik o. a, een regeling ten 
aanzien van de overschrijving van vergunningen; in dit opzicht 
is de toestand op dit oogenblik hoogst onbevredigend. 

Nog een kort woord over de Warenwet, Mijnheer de Voor
zitter. Met belangstelling nam ik kennis van de mededeeling van 
den Minister, dat met de herplaatsing van wachtgelders der op
geheven keuringsdiensten ernst wordt gemaakt. Ik hoop, dat 
men er spoedig in slagen zal om de resteerende wachtgelders een 
positie te bezorgen. Niet alleen in het belang van de betrokken 
personen, maar ook in het belang van den dienst zelf en de 
daarbij betrokken gemeenten. 

Op de opmerking van een aantal leden in het Voorloopig Ver
slag, dat bij het keuren van waren nog meer dan tot dusverre 
gebruik gemaakt zou kunnen worden van de diensten van be
staande particuliere organisaties, antwoordt de geachte bewinds
man, 

„dat in de nieuwe Warenwet de mogelijkheid is geopend 
om van de diensten van particuliere organisaties bij de 
keuring gebruik te maken; evenwel heeft zich nog geen 
zoodanige organisatie hiertoe aangemeld." 

Mijnheer de Voorzitter! Onder die particuiere organisaties 
schuilen verschillende semi-Overheidsbedrijven, waarop de 
Minister wel eenigen invloed zou kunnen uitoefenen en ik twijfel 
er zelfs niet aan of zelf zuiver particuliere ondernemingen zullen 
op verzoek wel bereid gevonden worden om haar diensten be
schikbaar te stellen. Hoofdzaak is of de Regeering bereid is deze 
coördinatie te bevorderen. Als men eens nagaat, welke controle
instituten op grond van diverse wetten (ik noem o. a. de wet 
tegen bedrog met meststoffen, veevoeder en zaaizaden, Boter
wet, wet op de botermerken, op de kaasmerken, Waarborgwet, 
enz.) bestaan, dan lijkt het mij toch de moeite waard om eens 
te onderzoeken of een samenwerking geen aanbeveling verdient. 

Mijnheer de Voorzitter! Een korte opsomming van een aantal 
van dergelijke inrichtingen zal duidelijk maken, dat het uitwis
selen van gegevens en ervaring en verleenen van diensten van 
waarde kunnen zijn. Rijksbureau voor het onderzoek van han
delswaren, de Rijkslandbouwproef stations voor veevoeder en 
voor meststoffen, het proefstation voor zaadcontróle, de waren
keuringsdiensten, het Rijkszuivelstation, de kantoren van den 
waarborg en tot zekere hoogte de voorlichtingsdiensten voor 
verschillende takken van bedrijf, de botercontrölestations, de 
kaaseontrólestations, de melkcontrölestations, het station voor 
maalderij en bakkerij, de keuringsdienst voor electrotechnische 
materialen, K.E.M.A., enz. 

Door het ressorteeren onder verschillende Departementen werkt 
dit alles zonder coördinatie, soms op hetzelfde terrein. 

Mogelijk levert deze coördinatie eenige besparing op, waar
door dan tevens aan den wensch van dr. Vos ten aanzien van 
de heffingen — ik kan niet anders dan de bezwaren van de 
handeldrijvenden onderschrijven — zou kunnen worden te 
gemoet gekomen. 

Een studie van dezen kant van het vraagstuk beveel ik wel 
bij den Minister aan. 

De heer Ruljter: Mijnheer de Voorzitter I Met voldoening heb 
ik kennis genomen van de Memorie van Antwoord, waarin de 

(Ruljter) 
Minister onder het hoofd „Vleeschkeuringswet" mededeelt, dat 
bij de herziening van de Vleeschkeuringswet door hem aandacht 
zal worden geschonken aan de wenschelijkheid om voor het 
geheele land één keuringstarief vast te stellen. Waar de 
Minister tevens aankondiging doet van zijn voornemen om 
spoedig een algemeene herziening van de Vleeschkeuringswet 
te bevorderen, moge ik den Minister wijzen op een gebruik van 
de Vleeschkeuringswet, dat onjuist is en in strijd met de be
doeling van den wetgever en waarmede de Minister dus bij de 
voorbereiding van die wetswijziging, naar ik hoop, rekening zal 
houden. 

Mijnheer de Voorzitter! De wet is ingediend omdat het wen
selijk was bepalingen voor te stellen tot wering van vleesch en 
vleechwaren, die voor de volksgezondheid schadelijk zijn, ten 
bate van de volksgezondheid dus. De practijk leert echter, dat 
hier en daar door de gemeenten winsten worden gemaakt op de 
abattoirs — de gemeentelijke inrichtingen, waar de keuring moet 
plaats vinden —, welke in dezen tijd a-sociaal genoemd moeten 
worden. Immers is het een groot belang, dat ondeugdelijk 
vleesch geweerd wordt; het is een even groot belang, dat het 
vleesch niet alleen goed, maar ook zoo goedkoop mogelijk ver
krijgbaar is. Dit is toch vóór alles een belang van den consument. 
Daardoor worden meer gebruiksmogelijkheden in het leven ge
roepen, hetgeen vooral in dezen tijd van verarming van groot 
belang is. Het is echter een niet minder groot belang voor den 
middenstander en producent in verband met de afzetmogelijk
heden. 

Ik zal niet veel cijfers noemen, maar ik wil er hier toch op 
wijzen, dat Amsterdam een winst maakt van f 232 398, Rotter
dam van f 152 742, den Haag van f 147 395 en Utrecht van 
f 110 903. Dat beteekent dus, dat in dezen tijd vier abattoirs 
via een wet ten dienste van de volksgezondheid een winst 
maken van f 640 000. Deze winst wordt natuurlijk verkregen 
uit het saldo van de exploitatierekening van de abattoirs. Men 
kan dus zeggen, dat deze winst wordt gevormd door twee soor
ten heffingen: door de keuringsheffing ingevolge de Vleesch
keuringswet en door de slachttarieven. 

Meer nog echter treft de hoogte van de keuringsrechten bij 
den invoer van vleesch in andere gemeenten dan waarin de 
dieren geslacht en reeds gekeurd zijn en welke in geen enkele 
verhouding staan tot het eenvoudige keuringswerk, da t bij den 
invoer van vleesch plaats heeft. De Vleeschkeuringswet heeft 
trouwens over deze invoerkeuring zeer bepaalde gegevens. In 
artikel 8 staat vermeld; 

„Indien vleesch, gekeurd volgens de bepalingen van deze 
wet of van de Wet op de uitvoerkeuring van vleesch 1907 
(Staatsblad n°. 217), in een andere gemeente wordt inge
voerd, kan het in die gemeente uitsluitend onderworpen 
worden aan een onderzoek, of sedert de keuring in de ge
meenten van uitvoer veranderingen zijn opgetreden, waar
door het voorwaardelijk goedgekeurd of afgekeurd moet 
worden." 

In lid 2 lezen wi j : 

„Voor de keuring, bedoeld in het eerste lid, mogen 
rechten slechts geheven worden tot zoodanige bedragen, 
dat het ingevoerde vleesch niet hooger worde belast dan 
vleesch van, in dezelfde gemeente geslachte, dieren, tenzij 
door Ons, behoudens het bepaalde in artikel 254 der Ge
meentewet, eene hoogere heffing wordt goedgekeurd." 

Artikel 254 van de Gemeentewet geeft een zeer bepaalde 
definitie. He t zegt nl., dat plaatselijke belastingen tot geen 
hooger bedrag zullen worden goedgekeurd dan vereischt wordt 
om een matige winst aan de gemeenten te verzekeren. Voorts: 

„Poortgelden en recognities wegens de uitoefening of 
aanvaarding van bedrijven en bedieningen worden in geen 
gemeenten geheven." 

I n de Memorie van Toelichting op de Vleeschkeuringswet 
heeft de toenmalige Regeering uitdrukkelijk aangegeven, dat zij 
de gemeentebesturen aan banden wilde leggen, doordat zij ten 
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aanzien van de bepaling van de hoogte van de heffingen nadruk
kelijk schreef: 

„Dit artikel is noodig om te voorkomen, dat de handel 
in vleesch noodeloos bemoeilijkt wordt; wat ter wille van 
plaatselijke belangen anders allicht zou geschieden." 

Alles is dus duidelijk. Wat gebeurt er nu in verschillende 
plaatsen? De gezamenlijke tarieven van de abattoirs zien wij 
dalen en de tarieven van de invoerkeuring worden den laatsten 
tijd steeds verhoogd. Ik wil hier een paar gevallen noemen. 
Rotterdam heeft een tarief van 2 cent per K.G., Maastricht van 
2 | cent, den Haag van 3 cent, Hengelo, Nijmegen, Enschede, 
Breda en Utrecht van 4 cent, Leiden van 3 cent, wordt 4 cent, 
Hilversum en Amsterdam van 5 cent en Haarlem niet minder 
dan van 6J cent. Dit alles voor het zeer eenvoudige werk van 
de invoerkeuring. Ik heb mij in de laatste weken in eenige groote 
abattoirs op de hoogte gesteld van de practijk van deze keuring. 
Deze geschiedt in een eenvoudige hal door het keuringspersoneel. 
De geheven bedragen zijn niet alleen hoog te noemen, zij zijn 
abnormaal. Wanneer men de werkelijke kosten ruim schat, kan 
men ze stellen op 1 cent per K.G. Als men Amsterdam ver
gelijkt met Rotterdam en den Haag te zamen, dan ziet men, 
dat Amsterdam 100 pet. meer neemt dan het gemiddelde van 
den Haag en Rotterdam. Ik verzoek den Minister zijn aandacht 
aan deze aangelegenheid te willen geven. Men heeft den laat
sten tijd t-e recht aangedrongen op het afschaffen van de crisis
heffingen op vleesch. Dit deed men, omdat de consumenten 
anders onvoldoende vleesch konden koopen. Die heffingen wer
den geheven krachtens een wet en krachtens de bedoeling van 
die wet. Hier hebben wij een heffing tot 6J cent per K.G., in 
strijd met de bedoeling van den wetgever. 

Wanneer de Minister in de Memorie van Antwoord zegt, dat 
hij één keuringstarief voor het geheele land wil hebben, dan 
juich ik dat toe. Ik veronderstel, dat dan alleen een keurings
tarief zal worden geheven voor de vleeschkeuring en niet voor 
de abattoirs, die in de gemeenten voor eigen rekening worden 
gedreven. Ik zou willen vragen, of de Minister, wanneer hij een 
uniforme regeling maakt, het zoo wil regelen, dat de gemeenten, 
die een keuring op ingevoerd vleesch willen hebben, geen afzon
derlijk keurgeld mogen vragen. Laat de Minister overwegen, 
wanneer hij toch een omslag moet maken naar één tarief, of 
hij aan de gemeenten uit dien pot een vergoeding kan geven van 
b.v. 1 cent per K.G. ter vergoeding van de sober te maken 
kosten, omdat het mij toelijkt, dat in de toekomst in geen geval 
in strijd met de wet en met de bedoeling van den wetgever op 
deze wijze winst kan worden gemaakt uit de vleeschkeuring. 
Deze wet is alleen ten bate van de volksgezondheid in het leven 
geroepen. Dit moge zoo blijven. 

Mevrouw Bakker—Nort: Mijnheer de Voorzitter! De geachte 
afgevaardigde mevrouw de Vries—Bruins heeft de stelling ge
poneerd, dat de Kamer de zaak van de tandtechnici heeft afge
daan. En zij voegde daaraan toe, dat slechts handhaving van de 
wet overblijft, met een aanhaling van de woorden van Minister 
Goseling. Maar als zij het betoog van den Minister wat verder 
gevolgd had, dan zou zij uit dien mond hebben vernomen, dat 
er tal van wetten zijn, die niet kunnen worden gehandhaafd. Ik 
herinner bijv. aan de veel besproken quaesties van de Zondags
wet, de Begrafeniswet en de Vreemdelingenwet, die bij de be
grooting van Justitie aan de orde zijn gesteld. Ik zou tegen deze 
stelling van mevrouw de Vries—Bruins willen opkomen, te 
meer, omdat ik niet graag zou willen, dat de Minister, zooals bij 
de vorige afdeeling, de conclusie zou trekken: Hier is door één 
Kamerlid iets gezegd; er is door niemand tegen opgekomen, dus 
is de Kamer het er mee eens. Dr. Vos is mij in deze voorgegaan 
en ik wil die stem' versterken. De Kamer is in haar geheel vol
strekt niet van oordeel, dat er een rechtvaardige oplossing is ge
komen voor de kleine groep, die wij kunnen noemen de groep 
van de gedupeerde tandtechnici. Wij allen, die reeds zoo vaak 
over deze menschen hebben gesproken, bedoelden hiermede de 
groep, op wie eigenlijk de overgangsmaatregelen betrekking had
den, die in 1913 zijn verzuimd en die later bij de wet van 1925 
zijn vastgesteld. Dat waren de tandtechnici, die vóór 1913, voor

(Bakker—Nort e. a.) 
dat eischen in de wet voor de tandartsen werden gesteld ten 
aanzien van een volledige uitoefening van de tandprothese, 
zelfstandig de tandheelkundige praktijk hebben uitgeoefend. Dit 
was maar een beperkt aantal menschen. De uitvoering van de 
wet heeft tal van moeilijkheden meegebracht en ten slotte is er 
voor deze tandtechnici een soort examen ingesteld, waarvan de 
resultaten niet bevredigend waren. Ik geloof, dat van deze 
examens meer nog dan van andere kan worden gezegd, dat er 
willekeur bij heeft plaats gevonden en, naar ik meen, ook partij
digheid. Dat kan ik met des te meer gerustheid zeggen, omdat 
er een Kamercommissie is geweest, die een adres van deze groep 
personen heeft behandeld, onder voorzitterschap van den heer 
Ketelaar, welke commissie ook tot de conclusie kwam, dat dit 
examen niet geheel naar bevrediging is verloopen, zelfs dat zich 
onregelmatigheden hebben voorgedaan. 

Deze commissie is tot de conclusie gekomen, dat de zaak van 
deze tandtechnici niet is afgeloopen en dat hiervoor iets behoort 
te worden gedaan. Te recht heeft dr. Vos er op gewezen, dat de 
tegenwoordige toestand zeer onbevredigend is, niet alleen voor 
deze kleine groep van tandtechnici, maar vooral voor de volks
gezondheid. Na dien tijd is er een stroom van nieuwe onbevoeg
den gekomen, waardoor de volksgezondheid bedreigd wordt. 
Daar moet een einde aan komen; niet in dien zin, dat ineens een 
strenge vervolging plaats vindt van de door mij genoemde kleine 
groep, die aandringt op een rechtvaardige beslissing. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik weet niet, wat Zijne Excellentie 
beoogt met den maatregel in de Memorie van Antwoord ge
noemd en ik zal het hem niet vragen. De volksmond zegt — Zijne 
Excellentie zal dit misschien geen erg vleiende uitdrukking 
vinden —, dat men een broedende kip niet moet storen. Ik zou 
den Minister niet gaarne willen vergelijken met een broedende 
kip. Maar ik meen hiermee, dat men met een maatregel, die nog 
niet geboren is, voorzichtigheid moet betrachten; en niet moet 
vragen: hoe zal deze er uit zien. Ik vertrouw, dat Zijne Excel
lentie een maatregel zal kunnen bedenken, die meer bevrediging 
geeft dan de tegenwoordige, ook aan de tandartsen. Mevrouw 
de Vries—Bruins is in dezen ,,plus royaliste que Ie roi" . 
Immers, wij weten, dat de tandartsen in een vergadering vorig 
jaar hebben gezegd: Wij zullen ons niet langer verzetten tegen 
toelating van die kleine groep van gedupeerden, maar er moet 
een einde aan komen, dat allerlei onbevoegden, die zich nadien 
gevestigd hebben, ten onrechte meenen straffeloos de tand
heelkundige praktijk te kunnen uitoefenen. Ik wil wel zeggen, 
dat ik het buitengewoon waardeer in dezen Minister, dat hij 
alsnog een poging wil doen om deze kleine uitstervende groep 
van gedupeerde tandtechnici te helpen. E n ik hoop, dat het 
tot een goed einde zal komen. 

De heer Krijger: Mijnheer de Voorzitter! De heer Duymaer 
van Twist is wederom teruggekomen op de bepalingen in de 
onderscheidene bouwverordeningen van gemeenten in Overijssel 
voor verplichte aansluiting aan het net van de Overijsselsche 
Waterleidingmaatschappij. Die geachte afgevaardigde laat geen 
gelegenheid onbenut om het op te nemen voor degenen, die zich 
tegen verplichte aansluiting verzetten en om te spreken over de 
toepassing daarvan. Zoo heeft die geachte afgevaardigde o. a. 
op 13 Februari 1934, bij de behandeling van het wetsontwerp 
beschikbaarstelling renteloos voorschot uit 's Rijks kas ten bate 
van de N. V. Waterleiding-Maatschappij ,,Zeeuwsen Vlaande
ren" , niet kunnen nalaten te spreken over het z. i. afkeurens
waardige gebeuren in Overijssel. Ik moge er aan herinneren, dat 
bij de behandeling van genoemd wetsontwerp de toenmalige 
Minister het standpunt van de Regeering, dat ik zeer juist acht, 
duidelijk heeft aangegeven. De Minister zeide: 

, ,Wat de verplichte aansluiting betreft, wil ik herhalen 
wat ik reeds bij de verdediging van mijn begrooting heb 
gezegd, dat ik verplichte aansluiting alleen dan verdedig
baar acht, wanneer deze op financieele overwegingen vol
strekt noodzakelijk is om de zaak te doen gelukken. "

Welnu, Mijnheer de Voorzitter, naar deze norm, en naar 
geen andere, werd en wordt in Overijssel gehandeld I De vol
strekte noodzakelijkheid is, onmiskenbaar, hier aanwezig. Wan
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neer deze verplichting in de bouwverordeningen had ontbroken, 
zou van voorziening in de behoefte aan behoorlijk drinkwater 
geen sprake kunnen zijn. Bij het stellen van de vraag en het 
zoeken naar een antwoord daarop, of het mogelijk zou zijn een 
zeer groot gedeelte van de provincie Overijssel van behoorlijk 
drinkwater te voorzien — waaraan zeer groote behoefte be
stond —, heeft men, uiteraard, bij het opstellen van een renda
biliteitsrekening bepaalde grondslagen moeten aannemen. 
Welnu, daarbij moest, gelijk het ook elders geschiedt, worden 
aangenomen, dat, behoudens uitzonderingen, in de bouwverorde
ningen de aansluiting, voor zoover mogelijk, verplichtend zou 
worden gesteld. Indien men daarvan niet had kunnen uitgaan, 
niet had kunnen zeggen: de waterleidingmaatschappij is voor
nemens daar en daar een leiding aan te leggen, die en die per
ceelen zijn aansluitbaar te achten en op de aansluiting mag 
worden gerekend, wel, dan zou er voor een financieelen opzet 
geen aannemelijke basis zijn geweest. De deelnemende ge
meentebesturen wisten, konden en kunnen althans weten, dat 
bij den opzet van de verplichte aansluiting werd uitgegegaan. De 
heer Duymaer van Twist interrumpeert, dat dit op vergaderingen 
wordt ontkend. Ik heb dergelijke vergaderingen medegemaakt. 
Ik kan niet aannemen, dat men er niets van zou weten. Immers 
stond het in de gedrukte stukken, waarvan de gemeentebesturen 
kennis hebben kunnen nemen, hebben moeten nemen. Nu geef 
ik gaarne toe, dat alleen in die stukken en niet in de bouw
verordeningen sprake is van de verplichting om met de boer
derijen ook het vee aan te sluiten. De gemeentebesturen hebben 
echter ook deze verplichting aanvaard. 

Nu is het groote bezwaar van den heer Duymaer van Twist 
blijkbaar niet de verplichte aansluiting. Hij kan die verplichting 
ook niet ontkennen, want in de bouwverordeningen is zij opge
nomen. Zijn groote bezwaar is, dat zoo weinig ontheffingen 
worden verleend. Zij zijn inderdaad niet talrijk. Ik ben dien 
geachten afgevaardigde voor deze opmerking zeer erkentelijk, 
want wat bewijst zij'! Zij bewijst, dat er in het verzorgingsgebied 
van de Overijsselsche Waterleiding geschikt drinkwater niet 
aanwezing is en zij bewijst de volstrekte noodzakelijkheid van 
de Overijsselsche Waterleiding. Welnu, dat moet ieder, die dat 
inziet, dringen om mede te werken aan het welslagen van de 
pogingen om Overijssel van behoorlijk drinkwater te voorzien. 

Nu zegt de heer Duymaer van Twist: Maar de verplichte 
aansluiting voor het vee! Zeker, die verplichting is uiteraard 
niet in de bouwverordeningen opgenomen. Daarom kan ik mij 
begrijpen, dat er misverstand is ontstaan, d. w. z. het misver
staan, waarop de Memorie van Antwoord doelt. 

De heer Duymaer van Twist voegt mij nu toe, dat het heel 
anders is dan ik het voorstel. Och, Mijnheer de Voorzitter, dat 
kan de heer Duymaer van Twist nu wel beweren, maar hij heeft 
dat nog niet met één woord kunnen bewijzen. Hij heeft nimmer, 
hoe dikwijls hij er ook over gesproken heeft, met één woord 
bewijs voor die stelling kunnen leveren. Het zal hem ook wel 
nimmer gelukken. Wat nu de quaestie van het vee betreft, 
welnu, ook die aangelegenheid is niet in een hoek behandeld. 
Daarover is breedvoerig met de landbouwers, d. w. z. met ver
tegenwoordigers o. a. van de Overijsselsche Landbouwmaat
schappij gesproken. Deze zaak heeft een geschiedenis; zelfs een 
voor de boeren zeer gunstige geschiedenis. De heer Duymaer 
van Twist kent die blijkbaar niet. De tarieven voor het vee, die 
oorspronkelijk waren vastgesteld en waarmee men genoegen had 
genomen, zijn zeer verlaagd; als ik mij niet vergis met niet 
minder dan 50 pet. Dit beteekent nogal iets. Want dienten
gevolge wordt het water, dat door het vee wordt verbruikt, ge
leverd zéér ver beneden kostprijs. Dezer dagen heb ik kennis 
genomen van een vergelijking tusschen de exploitatiekosten van 
de waterleiding in Groningen en die in Overijssel. Daaruit blijkt, 
dat, bij weinig verschil in aantal aangesloten huisperceelen, het 
waterverbruik in Overijssel het dubbele is van het verbruik in 
de provincie Groningen. Dit is een gevolg van de omstandigheid, 
dat in Overijssel veel meer vee is aangesloten dan in de provincie 
Groningen. Hetgeen verklaarbaar is. Daar is per H.A. grond 
immers veel minder vee aanwezig dan in Overijssel. Die dubbele 
hoeveelheid water vordert voor het oppompen ook zoo veel meer 
kosten aan electrische kracht, die de waterleidingmaatschappij 

(Krijger e. a.) 
betrekt van het Provinciaal Electrisch Bedrijf. Groningen, met 
zooveel minder vee, is dientengevolge veel goedkooper uit. 

Degenen, die zich zoo druk maken over de verplichting om 
het vee aan te sluiten, zullen dan ook goed doen met een ernstig 
onderzoek in te stellen naar de geschiedenis en den juisten stand 
van zaken. Zulks vooral in het belang van de veehouders. 

Mijnheer de Voorzitter! He t is toch wel zeer teekenend, dat 
nog in de laatste weken de Overijsselsche Waterleidingmaat
schappij uit bijna de armste streken verzoeken bereikten om 
het buizennet tot die streken door te trekken. Oók is opmerke
lijk, dat, ik zal niet zeggen in de minst welvarende streken, 
maar toch in streken, die weinig draagkracht hebben, het aantal 
aansluitingen reeds tot rond 90 pet. is opgevoerd en dat daaren
tegen in streken, waar men het veel beter kan betalen, maar 
waar een actie tegen de waterleidingmaatschappij is gevoerd, de 
aansluitingen veel minder zijn. Veel hangt ook af van de houding 
van de gemeentebesturen. 

De Minister heeft in de Memorie van Antwoord gezegd, dat 
hij de quaestie van de aansluiting van het vee nader zal bezien. 
Ik wacht de resultaten daarvan rustig af. Als de Minister zich 
goed op de hoogte zal hebben gesteld van de geschiedenis en 
van alle omstandigheden, dan, ik ben er van overtuigdj zal 
hij geen enkelen maatregel nemen, die de behoorlijke exploitatie 
van de Overijsselsche Waterleidingmaatschappij in gevaar kan 
brengen. Een verzwakking van haar positie zal immers direct 
ten gevolge hebben, dat de noodzakelijke uitbreiding van het 
net tot vooral die streken, waar aan goed drinkwater zeer groote 
behoefte is, niet zal kunnen plaats hebben. De Minister zal 
de verantwoordelijkheid daarvoor wel niet aanvaarden. Toch 
heb ik mij geroepen geacht, om tegenover het betoog van den 
heer Duymaer van Twist, die ditmaal heeft getoond van de 
locale omstandigheden niet voldoende kennis te hebben, de 
nuchtere feiten te stellen. 

De heer van Dijken: Mijnheer de Voorzitter I Indien de 
Minister bij de overdracht op hem van de portefeuille van Sociale 
Zaken tot zijn ambtsvoorganger zou hebben gezegd, deze slechts 
te aanvaarden onder het voorrecht van boedelscheiding, zou deze 
ambtsvoorganger hem vermoedelijk hebben geantwoord, dat 
deze reserve zeker in het bijzonder betrekking had op het wets
ontwerp, dat Minister Slingenberg in portefeuille had, omtrent 
de tandtechnici, het vijfde in deze materie. 

Wanneer de Minister daarna zijn ambtgenoot van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen had gevraagd, of hij zich uit een 
vroegere ambtsperiode nog herinnerde de zaak van de tand
technici, zou deze ongetwijfeld hebben geantwoord, dat de zaak 
der tandtechnici, hem bij erfenis geworden, hem destijds even
veel geestelijke kiespijn had bezorgd als de spellingquaestie, in 
zijn huidige qualiteit ook al geërfd, hem thans hoofdpijn of 
hoofdbrekens verschaft. 

Ik vermoed, dat zoodanige gesprekken niet zijn gevoerd, 
Mijnheer de Voorzitter. Ware dit wel geschied, dan zou de 
Minister in zijn Memorie van Antwoord wellicht niet hebben ge
antwoord, dat hij zal trachten deze quaestie nog in den loop 
van dit zittingsjaar tot een bevredigende oplossing te brengen, 
maar ietwat voorzichtiger slechts hebben beloofd zich van den 
stand van zaken op de hoogte te zullen stellen. 

Ik zou den Minister willen verzoeken eens rustig na te lezen 
het verslag van een commissie uit deze Kamer, op 18 Maart 
1937 uitgebracht, zitting 1936/37, n°. 282, waarin een historisch 
overzicht wordt gegeven van de zaak der tandtechnici. 

Het zal den Minister dan blijken, dat in de wetgeving op dit 
gebied een zigzaglijn is gevolgd. De zaak loopt vooral over een 
aantal personen, wien in 1925 krachtens een toen alsnog in de 
wet van 24 Juni 1876 (Staatsblad n°. 117) ingebrachte over
gangsbepaling vergund werd de volledige tandprothese als beroep 
toe te passen. 

Eerst werd aan ruim 150 personen een visum uitgereikt. 
Nadat de Tweede Kamer in een motie had uitgesproken, dat zij 
twijfelde, of de wet wel overeenkomstig letter en geest was uit
gevoerd, werden alle gevallen nog eens bekeken en het aantal 
bevoegden tot 37 teruggebracht. 
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Nadat de afgewezenen zich hadden beklaagd, kregen dezen 
gelegenheid een examen af te leggen. 47 personen werden toe
gelaten, 59 afgewezen. De afgewezenen beklaagden zich over 
het examen. Een commissie-Ketelaar uit deze Kamer onder
zocht de klachten en de Kamer dankte overeenkomstig het voor
stel der commissie den Minist-er voor de verstrekte inlichtingen. 
Ik vertrouw, dat de geachte nieuwe bewindsman op het oogen
blik reeds weet, wat een dergelijke verklaring beteekent. 

Zij opperde nog een geheel voor rekening van de commissie 
gebleven suggestie van een cursus, maar toen belanghebbenden 
de Kamer verzochten den Minister tot instelling van een zooda
nigen cursus te bewegen, weigerde de Kamer zich hiervoor te 
laten spannen door aanvaarding van een voorstel van een com
missie-Goseling, om den Minister dank te zeggen voor de ver
strekte inlichtingen, en door te verwerpen een amendement
J ter Laan, strekkende om wel maatregelen te verzoeken. 

Daarop heeft de Kamer nogmaals dit voorjaar door aanvaar
ding van de voorgestelde conclusie van een commissie-Lovink, 
die 18 Maart 1937 aan de Kamer verslag uitbracht, nogmaals 
geweigerd op nieuwe maatregelen aan te dringen. 

Naast de quaestie van deze onbevoegden staat de zaak van 
de bevoegde tandheelkundigen, die geen melktanden mogen 
trekken of andere tandheelkundige behandelingen mogen ver
richten, wanneer niet een kunsttand, kies of gebit het einddoel 
der behandeling is. 

Een wetsontwerp om de bevoegdheid der tandheelkundigen 
uit te breiden, werd echter op 15 Juni 1932 met 44 tegen 
30 stemmen in deze Kamer verworpen. 

Ten slotte heeft men nog de jongste groep, de tandtech
nikers, vereenigd in de Nederlandsche Tandtechnische Vereeni
ging, die gaarne de beperkte prothese aan het monopolie der 
tandartsen en tandheelkundigen zagen onttrokken. De Tweede 
Kamer aanvaardde hier de conclusie van de commissie-Lovink, 
voorgesteld in haar meergenoemd rapport van 18 Maart 1937, 
dat het vrijlaten van de beperkte prothese niet wenschelijk is. 

De Minister zal bemerkt hebben, dat na 1929 alle beslissingen 
van de Tweede Kamer (ik zeg niet alle uitingen van indivi
dueele Kamerleden, b.v. mevrouw Bakker—Nort) negatief zijn 
geweest. Zijne Excellentie stelle zich nog eens de vraag, of het 
dringend noodig is op dit terrein weer met een nieuw wetsont
werp te komen. 

Langs één weg zou de zaak inderdaad weer aan de orde 
komen. Wanneer de Minister de regeling van de uitoefening 
van de geneeskunst en de tandheelkunde op gansch andere leest 
zou willen schoeien dan thans de wetgeving dit doet, wanneer de 
Minister zooveel zelfstandigheid aan het Nederlandsche volk 
zou willen gunnen, dat ieder zelf mocht bepalen, door welke 
raadgevers hij zich in tijd van ziekte zou willen laten behan
delen, dan zou vanzelf de positie der onbevoegde tandtechnici 
en de bevoegdheid der tandheelkundigen weer aan de orde 
komen. 

In de Memorie van Antwoord verklaart de Minister ook dit 
punt met zijn ambtgenoot van Justitie te willen bespreken. 

Het destijds vermaarde adres der drie H ' s , de mrs. S. van 
Houten, jhr. E . O. van Holthe tot Echten en J . A. van Hamel 
is Ln het Voorloopig Verslag aan de vergetelheid ontrukt. 

Het zal mij benieuwen, Mijnheer de Voorzitter, of de Minister, 
die ook jurist is, onder de bekoring van het betoog dezer drie 
juristen, die destijds een meerderheid van den Gezondheidsraad 
aan hun zijde vonden, zal komen. 

Wie let op de duizenden, die niet tot bevrediging van het 
winstbejag van onbevoegde praktizijns, maar wegens het ver
trouwen in hun inzicht of behandelingsmethode zich tot deze 
wettelijk onbevoegden wenden, zal begrijpen, dat het niet ge
makkelijk zal zijn door scherpere repressie de wetsovertredingen 
te onderdrukken. 

Zou men het volk niet alleen bekwaam achten om langs den 
weg van het kiesrecht het Eegeerbeleid te beïnvloeden, maar 
het volk ook, mits het weet, met wien het te maken heeft, en 
behoudens bepaalde zeer ernstige aan academisch opgeleide 
personen voorbehouden handelingen, vrijo keuze van behan
deling van ziekten zou laten, dan zou de taak van het openbaar 
ministerie zeer worden verlicht. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1937—1938. — I I , 

(van Dijken e. a.) 
Intusschen zal er nog wel heel wat water door den Eijn 

vloeien, Mijnheer de Voorzitter, voordat een Minister in dien 
geest met voorstellen komt. 

Voor den huidigen toestand zou ik er op willen aandringen, dat 
de inspectie voor de volksgezondheid en het openbaar ministerie 
wijze matigheid en keur aanleggen in de gevallen, waarin zij ver
volging uitlokken of daartoe overgaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Nog een enkel woord over de school
voeding. 

De Minister zal overleg plegen met zijn ambtgenoot van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over deze zaak. 

Hii zal zich met hem verstaan omtrent de wenschelijkheid 
van net treffen van de bedoelde maatregelen en van de ver
strekking van melk aan schoolkinderen. 

De Minister voegt hieraan toe, dat bij zich evenwel ter zake 
van het resultaat van dat overleg volledige vrijheid moet voor
behouden. 

Deze toevoeging verheugt mij. 
Ik zou den Minister willen verzoeken de zaak niet slechts uit 

een oogpunt van volksvoeding te bezien; hij overwege ook, of 
de school de juiste plaats is om kinderen te voeden. 

Mij komt het voor, dat de school er is om den kinderen onder
wijs te geven en dat het gezin de plaats is, waar de kinderen 
gevoed moeten worden. De ouders zijn hier de allereerst aan
sprakelijke personen. Missen dezen de noodige middelen, dan 
moeten familie, andere personen, met wie de ouders in relatie 
staan, diaconieën en parochieele armbesturen helpen; pas in 
laatste instantie helpt volgens de in dit opzicht juiste beginselen 
van de Armenwet de Overheid. Maar dan moet dit niet op 
school, maar in het gezin gebeuren. 

Dr. Vos heeft aangeroerd de quaestie van de consultatie
bureaux betreffende den gezondheidstoestand bij huwelijk en hij 
heeft gevraagd, of de Minister daaraan aandacht zou willen 
schenken. Ik zou den Minister echter op twee punten willen 
wijzen. Ik heb er geen bezwaar tegen, dat de Minister aan deze 
zaak aandacht geeft, zooals aan zoovele andere zaken, maar die 
aandacht zal er niet toe moeten leiden, dat de Minister toezegt, 
een belangrijke subsidie voor die consultatiebureaux op zijn 
begrooting te zullen uittrekken, en nog minder, dat de Minister 
toezegt, te zullen bevorderen, dat in de wetgeving tot stand 
komt een bepaling, dat men zich pas na een medisch attest voor 
een huwelijk zou kunnen aanmelden. Het door dr. Vos aange
voerde argument, dat 50 pet. van de dienstplichtigen afgekeurd 
worden, dat hem dan bewogen heeft tot de opmerking, dat het 
zoo nuttig zou zijn, wanneer de menschen gekeurd werden voor 
het huwelijk, is echter weinig klemmend. De heer dr. Vos zal 
toch niet willen, dat de menschen, die b. v. afgekeurd worden 
wegens een horrelvoet, niet in het huwelijk zouden mogen 
treden I 

Wat betreft de vaccinatie heb ik met genoegen gehoord, dat 
dr. Vos afkeerig is van directen vaccinatiedwang. Verder zal ik 
mij onthouden van een bespreking van de quaestie van de vrij
willige vaccinatie, die al of niet door de Overheid zal moeten 
worden bevorderd, omdat deze vraag ter sprake zal komen bij 
het ontwerp van wet, dat in de volgende maand door de Kamer 
zal worden behandeld. 

De heer ter Laan : Mijnheer de Voorzitter 1 Ik wensch een 
tweetal opmerkingen te maken. Mijn eerste opmerking betreft 
het standpunt, door den heer Duymaer van Twist hier ontwik
keld in zake de verplichte aansluiting bij het tot stand brengen 
van drinkwaterleidingen. Ik heb daarover reeds eerder gesproken 
en ik ben van oordeel, dat, wanneer de drinkwaterleiding wordt 
gemaakt en wanneer het nut en de beteekenis daarvan door
dringen tot de bevolking, dan de bezwaren tegen een verplichte 
aansluiting verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ik heb dit o. m. 
in de practijk meegemaakt op Goeree-Overflakkee. De bevolking 
is zeer verblijd, dat deze drinkwaterleiding tot stand gekomen 
is, want men moet hierbij wel in het oog vatten, dat het, wan
neer die verplichte aansluiting niet wordt opgenomen, dikwijls 
niet mogelijk is een dergelijke drinkwaterleiding tot stand te 
brengen. 

Mijn tweede opmerking betreft de quaestie van de tand
technici. Het gaat hier slechts om een zeer gering aantal per
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sonen. De laatste commissie, die over dit vraagstuk gerappor
teerd heeft, de commissie-Lovink, heeft deze zaak in haar con
clusies zoo gesteld, dat de Kamer haar standpunt ten opzichte 
van de groote groep tandtechnici heeft bepaald en aangegeven 
heeft, dat het goed zal zijn, wanneer de Begeering tegen deze 
groep optreedt en de wet handhaaft. Tegenover de kleine groep, 
die reeds vóór het jaar 1913 de volledige tandprothese uitoefende, 
heeft die commissie als standpunt aangegeven, dat zij kennis 
genomen had van het standpunt van den toenmaligen Minister, 
dat hierop neerkwam, dat hij de zaak opnieuw wilde bezien en 
eventueel met een voorstel daaromtrent bij de Kamer zou 
komen. De commissie heeft toen gezegd, dat de Kamer uiteraard 
haar oordeel zou moeten voorbehouden, maar dat zij met belang
stelling een dergelijk ontwerp zou afwachten. De commissie, 
die in meerderheid toen een voor belanghebbenden meer gunstig 
standpunt innam, kon op dat oogenblik niet verder gaan dan 
het voorstellen van een conclusie aan de Tweede Kamer, ten 
opzichte waarvan zou vaststaan, dat er geen debat over zou 

laats vinden. Het was toen in dit voorjaar, kort voor de ver
iezingen, een behandeling van dit vraagstuk op den valreep. 

En de President van de Kamer heeft mij toen persoonlijk mede
gedeeld, dat hij van oordeel was, dat dit vraagstuk nog kon wor
den behandeld, mits er een conclusie kwam, die op zich zelf 
niets aan duidelijkheid behoefde over te laten, maar dat er toch 
in de Kamer geen debat zou behoeven te worden gevoerd. In 
verband daarmede is die conclusie toen vastgesteld, zooals zij 
geredigeerd is geworden. 

Ik heb mij zeer verheugd, dat de Minister het standpunt 
heeft ingenomen, dat hij wil trachten deze zaak tot oplossing 
te brengen. Ik meen, dat, als de Minister dat doet, hij een 
groote onbillijkheid — ik zal niet zeggen: onrechtmatigheid — 
zal wegnemen en dat, wanneer hij komt met een voorstel 
hieromtrent, hij de groote meerderheid van de Tweede Kamer 
achter zich zal hebben. 

Ik wensch er in dit verband op te wijzen, dat de bezwaren, 
die van de zijde der tandartsen vroeger steeds werden ontwik
keld, niet meer bestaan. Ik heb bij mij gehad een delegatie 
van de Vereeniging van Tandartsen — dat was in het begin 
van 1937 —, die mij nadrukkelijk verklaarde: wanneer het 
alleen gaat om die kleine groep van tandtechnici, die vóór 1913 
gevestigd was en van welke zou kunnen worden gezegd, dat 
zij onbillijk behandeld is, zal er onzerzijds geen enkel bezwaar 
worden gemaakt. In de jongste algemeene vergadering van 
deze vereeniging is nadrukkelijk vastgesteld, dat het standpunt 
van de Tandartsenvereeniging nu zoodanig is, dat zij tegen het 
treffen van maatregelen, waardoor die kleine groep van menschen 
— een aantal, dat ligt tusschen de 30 en 40 — de bevoegdheid 
verkrijgt, geen enkel bezwaar zal maken, mits in het algemeen 
een regeling tot stand wordt gebracht, waardoor de volksgezond
heid wordt beveiligd ten opzichte van die groote groep van 
tandtechnici, welke zich later heeft gevestigd. Ik betuig dus 
gaarne mijn instemming met dit voornemen van den Minister 
en ik spreek de hoop uit, dat hij binnenkort dit voornemen 
in een practische daad zal kunnen omzetten. 

De heer Romme, Minister van Sociale Zaken: Mijnheer de 
Voorzitter! Het doet mij genoegen, dat, bij de besprekingen 
over deze afdeeling, omtrent den algemeenen gezondheidstoe
stand in ons land niet anders dan gunstig is geoordeeld. Ik 
meen, dat dit volkomen door de feiten wordt gerechtvaardigd. 

Intusschen heeft de geachte afgevaardigde mevrouw de 
Vries—Bruins nog eenige opmerkingen gemaakt in verband 
met den algemeenen gezondheidstoestand, die ik mij gaarne ten 
•nutte zal trachten te maken. Zij heeft daarbij onder meer ge
wezen op een naar haar wijze van zien bestaande leemte, in 
zooverre de cijfers van de ziekteverzekering niet worden be
werkt. E r kan inderdaad naar mijn gevoelen aan deze zaak 
nadere aandacht worden besteed, waarbij uit den aard van de 
aangelegenheid een intern departementaal overleg zal behoo
ren plaats te vinden. 

In het verband van den algemeenen gezondheidstoestand is 
door mevrouw de Vries—Bruins ook besproken, wat in de 
Memorie van Antwoord is medegedeeld omtrent de melkver

(Minister Romme) 

strekking. Ik heb mij bereid verklaard, mij met mijn ambt
genoot van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te verstaan 
omtrent de wenschelijkheid van de verstrekking van melk aan 
schoolkinderen. Ik heb daaraan toegevoegd — en de heer van 
Dijken heeft daarop gewezen —, dat ik mij ter zake van het 
resultaat van het overleg volledige vrijheid moet voorbehouden. 
Ik wil den geachten afgevaardigde den heer van Dijken niet 
onthouden, dat het uit de door hem genoemde overweging is 
voortgesproten, dat dit zinnetje in de Memorie van Antwoord 
is ingevoegd, omdat dit uit den aard der zaak niet alleen een 
quaestie is, die bezien moet worden uit het oogpunt van de 
volksvoeding, maar die ook nog een geheel ander karakter 
draagt. Het is iets anders, of men op de scholen in verband 
met den leerplicht overgaat tot het verstrekken van voedsel, 
dan dat men los van die leerplichtoverwegingen tot melkver
strekking overgaat. 

Aangaande de ziekenfondsen is vooral door den geachten 
afgevaardigde den heer van der Put t een betoog geleverd, dat 
mijn belangstelling heeft gewekt. Hij heeft zich daarbij niet 
alleen tot het ziekenfondswezen beperkt, maar hij heeft zijn 
betoog tot de ziekenhuizen uitgebreid. Hij heeft gezegd, dat ik 
met een korten zin in de Memorie van Antwoord de zaak heb 
afgedaan, althans woorden van gelijke strekking zijn, naar ik 
meen, door hem gesproken. Ik heb mij met opzet tot dit kleine 
zinnetje beperkt, omdat het mij voorkomt, dat de aangelegen
heid van het ziekenfondswezen en ook het ziekenhuisvraagstuk 
zoodanige aspecten heeft, dat het niet alleen noodig is de zaak 
op zich zelf te bezien, maar dat men tevens als het ware moet 
trachten in de belangensferen in de wereld, waarin zich dat 
afspeelt, nader door te dringen. Nu zal de geachte afgevaardigde 
mij ten goede houden, dat het mij niet gegeven is om in zoo 
korten tijd als mij tot nog toe geschonken is, inderdaad vol
doende nader tot die wereld te komen. Intusschen beteekent dit 
korte zinnetje niet, dat daarmede de zaak voor mij zou zijn 
afgedaan. De inhoud van het zinnetje geeft daarenboven het 
tegendeel reeds weer. 

Met betrekking tot de tandtechnici is van verschillende zijden 
in deze Kamer gesproken, gesproken vóór het voornemen, dat 
in de Memorie van Antwoord is uitgedrukt, en gesproken daar
tegen. Ik geloof, dat de geachte afgevaardigde mevrouw de 
Vries—Bruins het verst is gegaan door te ontkennen, dat hier 
nog überhaupt van een quaestie sprake zou zijn. Zij zeide: de 
zaak is opgelost; wat wilt ge eigenlijk nog? Ik geloof, dat het
geen daarna nog over deze zaak is gezegd een voldoende tegen
bewijs heeft geleverd tegen de stelling, dat er heelemaal geen 
quaestie meer zou zijn. 

De aangelegenheid van de tandtechnici, waarin ik mij — ik 
heb het reeds in de Memorie van Antwoord medegedeeld — heb 
trachten in te werken, is niet van geheel eenvoudigen aard. 
De historie daarvan, in vogelvlucht gegeven door den geachten 
afgevaardigde den heer van Dijken, wijst daarop. Ik heb mij 
niet kunnen veroorloven in vogelvlucht van die historie kennis 
te nemen. Ik wil wel zeggen, dat het doorwerken van deze zaak 
met betrekking tot de behandeling er van in de Tweede Kamer 
mij niet den indruk heeft gegeven, dat men materieel kan zeg
gen, dat de beslissingen van de Tweede Kamer ten deze alle 
negatief zijn geweest na 1929. Dat kan men alleen zeggen, 
wanneer men zegt: het dankzeggen aan den Minister voor de 
verstrekte inlichtingen beteekent, dat de Kamer zich niet meer 
met de zaak bezighoudt, maar wanneer men in het bijzonder 
nog eens nagaat het laatste adres en de inlichtingen en de voor
lichting yan de commissie-Goseling, dan meen ik, dat daaruit 
de meening moet worden geput, niet, dat de Kamer zegt: deze 
zaak is voor mij afgedaan, maar : wanneer wij ons weer met 
de zaak bemoeien, moet het initiatief uitgaan van de Eegeering. 

De heer yan Dijken: U moet de geschiedenis nog eens over
lezen. 

De heer Romme, Minister van Sociale Zaken: Ik zal zonder 
twijfel de geschiedenis nog eens overlezen, nu blijkt, dat tus
schen den geachten afgevaardigde den heer van Dijken en mij 
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over deze geschiedenis een verschil van meening bestaat, maar 
ik had den indruk, dien ik zoo juist heb geuit. 

Ik wil direct tegenover de geachte afgevaardigde mevrouw 
Bakker—Nort zeggen — en ik stel er prijs op hieraan uiting te 
geven —, dat het doorwerken en doornemen van deze zaak mij 
niet de overtuiging heeft gegeven, dat men bij het examen, dat 
heeft plaatsgevonden, zou mogen spreken van willekeur en par
tijdigheid. Ik heb het dossier van a tot z doorgelezen, met het 
ambtelijke rapport, stapels papieren, ten einde mezelf een be
hoorlijk inzicht in de zaak te verschaffen. Op grond daarvan 
meen ik, dat men niet over de wijze, waarop het examen is 
afgenomen, een veroordeelend vonnis kan vellen. Een andere 
vraag is echter bij mij gerezen, nl. of de wijze, waarop 
het examen opgezet is, van dien aard is geweest, dat 
daardoor de bedoeling van den wetgever kon worden ver
werkelijkt. Omdat ik meen, dat die vraag ontkennend moet 
worden beantwoord, is het mijn oordeel, neergelegd in de 
Memorie van Antwoord, dat alsnog aan die bedoeling van den 
wetgever recht moet worden gedaan. Eén ding staat vast, er moet 
aan deze zaak een einde komen. Wanneer endgültig er geen 
definitief einde aan komt, rijzen er weer andere moeilijkheden en 
komen wij hoe langer hoe verder van de plaats, waar wij moeten 
zijn. Ik hoop in elk geval, dat in den loop van het zittingsjaar tot 
een definitief einde zal worden gekomen. 

Mevrouw de Yrles—Bruins: Excellentie, ik geloof, dat het 
een illusie is, dat u een eind aan de zaak zult kunnen maken. Dan 
kent u de materie, ik bedoel de personen, die in het geding zijn, 
niet voldoende. 

De heer Romme, Minister van Sociale Zaken: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik meen, dat ik op het oogenblik aan de Kamer vol
doende rekenschap heb gegeven van de redenen, die mij hebben 
bewogen dit standpunt in de Memorie van Antwoord neer te 
leggen. 

Ten aanzien van de bereiding en verkoop van geneesmiddelen 
heeft mevrouw de Vries—Bruins gevraagd, wat de plannen van 
den Minister te dien aanzien zijn. Zij heeft gewezen op de intrek
king van het desbetreffende wetsontwerp, maar mevrouw de 
Vries—Bruins weet, dat aan de intrekking daarvan niet de be
teekenis mag worden gehecht, dat aan de zaak niets meer 
gedaan zal worden. Met een groot aantal ontwerpen van ouderen 
datum is ook dit ontwerp ingetrokken. Ik kan de geachte afge
vaardigde mededeelen, dat ik van de urgentie van een nieuwe 
regeling op het onderwerpelijke gebied overtuigd ben en dat ik de 
voorbereiding van een nieuw wetsontwerp reeds enkele maanden 
geleden ter hand heb genomen. 

Ten aanzien van de vaccinatie is gesproken door den ge
achten afgevaardigde dr. Vos. Ik geloof, dat de geachte afge
vaardigde daarbij is uitgegaan van één punt, dat niet in de 
werkelijkheid zijn feitelijken weerklank vindt, nl. dat ik bereids 
op dit gebied een commissie zou hebben benoemd. Een desbe
treffend ontwerp is bij de Kamer ingediend, en in de Memorie 
van Toelichting is medegedeeld het voornemen om een com
missie te benoemen. Ik heb echter met opzet die commissie 
niet willen benoemen, voordat dit ontwerp door de Kamer zou 
zijn behandeld. Dat lijkt mij de juiste volgorde. Eerst moet 
de Kamer de gelegenheid krijgen zich over dat voornemen te 
uiten, pas daarna zal een definitieve beslissing genomen wor
den. In het verband van deze historie meen ik, dat ook de 
geachte afgevaardigde dr. Vos er zich mede zal vereenigen, 
dat ik op dit oogenblik van het onderwerp der vaccinatie niets 
nader zeg, wijl de volgende maand dit onderwerp de Kamer 
en de Begeering zal bezighouden. 

De geachte afgevaardigde de heer Vos eenerzijds en de ge
achte afgevaardigde de heer van der Pu t t anderzijds hebben 
een onderwerp ter sprake gebracht, waarvan ik gezegd had, 
dat ik er geen bezwaar tegen had, dat het behandeld werd, 
hoewel ik er een luisterende rol bij zou vervullen. Ik heb die 
rol vervuld en ik zal gaarne overwegen, waartoe de opmerkin
gen mij aanleiding moeten geven. 

Ik kom nu tot de Warenwet. Met betrekking tot de Waren
wet zijn verschillende opmerkingen gemaakt van onderscheiden 

aard. Mevrouw de Vries—Bruins heeft gevraagd om, in 
navolging van wat wij nu hebben gedaan bij artikel 24 van 
het Jam en Limonadebesluit, voorschriften te geven betref
fende de aanduiding van hoeveelheden. Ik zeg de geachte 
afgevaardigde toe, dat ik in die richting zal voortgaan, maar 
ik moet er wel op wijzen, dat, zooals op het oogenblik de 
wettelijke regeling luidt, er een moeilijkheid schuilt, want in 
artikel 15 is de mogelijkheid, om bepalingen vast te stellen 
betreffende de hoeveelheidsaanduiding, gekoppeld aan het be
lang van de volksgezondheid, terwijl de Warenwet in het alge
meen niet alleen het belang van de volksgezondheid, maar ook 
de eerlijkheid in den handel dient. De vraag rijst daarom, of, 
mede ter wille van het voldoen aan hetgeen mevrouw de Vries— 
Bruins gevraagd heeft, het niet overweging verdient, te komen 
tot een wijziging van de Warenwet in dier voege, dat die 
hoeveelheidsaanduiding ook ter bevordering van de belangen 
van de eerlijkheid in den handel kan worden voorgeschreven. 

De geachte afgevaardigde dr. Vos heeft in het bijzonder zich 
gericht tegen de tariefregeling, de retributie, die van de be
drijven wordt gevorderd. Dr. Vos heeft medegedeeld, dat men 
hier te maken heeft met een crisisheffing, waartoe men in den 
middenstand bereid was mede te werken, omdat men onmisbaar 
achtte het voortbestaan van den keuringsdienst. 

Zit daarin eigenlijk niet een tegenspraak? Is het niet zoo, 
dat de keuringsdiensten werken, zeker, in het algemeen belang, 
maar ook in het belang van het betrokken bedrijf, dat ge
houden is waren te leveren, die uit een oogpunt van volks
gezondheid deugdelijk zijn, dat er ook belang bij heeft, dat 
niet de onderlinge concurrentie er toe leidt, dat op dit gebied 
in strijd met de belangen van de volksgezondheid wordt ge
handeld? Maar wanneer deze wet nu mede is in het belang 
van den handel — en dat is wel in confesso — dan is de vraag 
toch wel gewettigd: is het niet redelijk, dat ook een geringe 
retributie van het bedrijf wordt gevorderd ter financiering van 
het apparaat, dat ook in het eigen bedrijfsbelang noodig is? 
Wat de wijze van effectueering van deze gedachte aangaat, 
dat is helaas geen eenvoudige zaak. De geachte afgevaardigde 
de heer Vos heeft eenige bezwaren naar voren gebracht, die 
ik gaarne wil overwegen. Hij heeft mij gevraagd te willen 
bevorderen een nieuwe wijziging van het tarief, maar ik 
geloof niet, maatstaven van den heer Vos te hebben ontvangen, 
waarvan men kan zeggen, dat zij beter zijn dan die, welke 
wij op het oogenblik hebben. 

De geachte afgevaardigde weet, dat bij de wijziging van 
het tarief, die onlangs haar beslag heeft gekregen, met ver
schillende moeilijkheden, die gerezen waren, rekening is ge
houden. Zoo is nu mogelijk gemaakt een vrijstelling, indien 
de Kamer van Koophandel wegens de geringe draagkracht do 
bijdrage niet vordert. Wat ook vroeger niet bestond, is het 
thans ingevoerde beroepsrecht op burgemeester en wethouders 
van de centrale gemeente en hooger beroep op den Minister. 
Ik geloof, dat in deze bepalingen een veiligheidsklep is aan
gebracht, om daar, waar een ruwe doorwerking van het tarief 
tot onbillijkheden zou leiden, dergelijke onbillijkheden te 
voorkomen. 

De geachte afgevaardigde de heer van der Put t heeft in dit 
verband gesproken over het gebruik maken van de diensten 
van particuliere organisaties en er op aangedrongen, dat dezer
zijds niet een afwachtende, maar een stimuleerende houding 
zou worden aangenomen. Ik zal dezen aandrang, zoo klemmend 
door dezen geachten afgevaardigde geadstrueerd, gaarne in 
nadere overweging nemen. 

Dezelfde geachte afgevaardigde heeft aangedrongen op een 
wijziging van de Drankwet. Ik kan hem mededeelen, dat ik ge
legenheid heb gehad mij daarover nader te beraden en dat inder
daad een wijziging van de Drankwet in mijn voornemen ligt, en 
dat ik mij bij het voorbereiden daarvan door de belanghebbenden 
zal laten voorlichten. 

Ten aanzien van de Vleeschkeuringswet heeft de heer Ruijter 
enkele opmerkingen gemaakt, die wij ons ten nutte zullen 
maken bij de verdere voorbereiding van de wijziging van de 
Vleeschkeuringswet. Aanvankelijk had ik begrepen, dat de ge
achte afgevaardigde de stelling poneerde, dat elke winst, die de 
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gemeenten op dit gebied maken, onsociaal zou zijn. Maar uit 
zijn verder betoog heb ik begrepen, dat dat toch niet zijn bedoe
ling was. He t bepaalde in art. 254 van de Gemeentewet moet 
natuurlijk geëerbiedigd worden. Zijn opmerkingen betreffende 
het recht voor keuring bij den invoer zal ik in ernstige overweging 
nemen. 

Ik kom tot slot van dit korte betoog aan de aangelegenheid 
der drinkwatervoorziening. De heer Duymaer van Twist heeft uit 
de Memorie van Antwoord een conclusie getrokken, die in elk 
geval uit de letter daarvan niet getrokken kan worden. Naar aan
leiding van de alinea: 

„Naar de meening van den ondergeteekende ligt het op 
den weg van de Overheid, een verplichting tot aansluiting 
bij een waterleiding op te leggen, indien het belang der 
Volksgezondheid, ter wille van de mogelijkheid van beschik
baarstelling van deugdelijk drinkwater zoodanige verplich
ting redelijkerwijze vordert.", 

heeft hij deze conclusie getrokken, dat dus de verplichting tot 
aanstelling niet bestaat, wanneer en zoodra deugdelijk drinkwater 
ergens voorhanden is. 

Uit de passage in de Memorie van Antwoord kan deze con
clusie m. i. niet worden getrokken, wijl toch ook nog deze moge
lijkheid bestaat, die ook in dezen passus van de Memorie van 
Antwoord ligt opgesloten, dat, ter wille van het belang van de 
volksgezondheid in een bepaalde streek, het noodig kan zijn, 
dat de aansluiting verplicht wordt gesteld ook daar, waar reeds 
deugdelijk drinkwater voorhanden is, omdat men anders in die 
streek niet tot een deugdelijke drinkwatervoorziening zou kun
nen komen. 

Intusschen, wat betreft in het bijzonder Overijssel, heeft het 
mij uit den aard der zaak leed gedaan, dat ik den geachten afge
vaardigde iets eerder bij een schriftelijke gedachtenwisseling zoo
danig heb ingelicht, dat ik, na een hernieuwd onderzoek van deze 
zaak wijzer geworden, daarop moest terugkomen en dus ook 
daarop teruggekomen ben. 

Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van den heer 
Duymaer van Twist is een mededeeling gedaan betreffende de 
verplichting van aansluiting voor vee, welke mededeeling ge
grond was op inlichtingen, die eenigen tijd geleden waren ver
strekt. Achteraf is mij gebleken — dat heeft het hernieuwde 
onderzoek geleerd —, dat de inlichtingen, die indertijd verstrekt 
waren, althans nu niet meer op de werkelijkheid kloppen en van
daar dat ik natuurlijk deze gelegenheid heb te baat genomen om 
dit te redresseeren, daarbij toezeggende, verder aan deze 
quaestie aandacht te zullen schenken. Ik hoop een vorm te 
kunnen vinden om te kunnen voldoen aan het verzoek, dat de 
geachte afgevaardigde de heer Duymaer van Twist heeft geuit, 
om het resultaat van het nader onderzoek aan de Kamer kenbaar 
te maken. 

De beraadslaging over Afdeeling IV (Volksgezondheid) in het 
algemeen wordt gesloten. 

De artikelen 33 tot en met 101 worden achtereenvolgens zonder 
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Beraadslaging over Afdeeling V (Werkloosheidsverzekering en 
Arbeidsbemiddeling) in het algemeen. 

De heer Woudenberg: Mijnheer de Voorzitter! E r is in deze 
Kamer reeds meerdere malen op gewezen, dat de vorm, waar
onder thans de arbeiders zich tegen werkloosheid kunnen ver
zekeren, met een zg. vrijwilligheid, die intusschen tot dwang 
van organisatie leidt, niet aan het juiste begrip van sociale ver
zekering voldoet. De werkloosheidsverzekering wordt grooten
deels met gemeenschapsgeld betaald. Wat dat betreft sluit de 
practijk in Nederland zich bij onze theorie, dat de werkloos
heidsverzekering Staatszaak is, vrijwel aan. He t voordeel voor 
den Staat (van de beweerde goedkoopere administratie, wanneer 
deze taak door de vakbonden wordt verricht) wordt anderzijds 
gekocht met organisatiedwang ook voor hen, die zich principieel 
niet tot een der bestaande vakorganisaties voelen aangetrokken. 

(Woudenberg e. a.) 
Wij willen niet ontkennen, dat de vakvereenigingen op dit 

gebied pionierswerk hebben verricht en erkennen, dat de in deze 
Kamer vaak gebrachte lof voor het beheer der kassen niet mis
plaatst is. He t blijft echter een feit, dat de vakvereenigingen en 
haar bestuurders niet objectief en neutraal tegenover deze ver
zekering staan en vooral de vastkoppeling van werkloozenkas 
aan de vakvereeniging tot willekeur aanleiding kan geven en 
heeft gegeven, nl. tot willekeurige afvoering naar de ongeorgani
seerden, met alle nadeelige financieele gevolgen voor den ver
zekerde. He t geldende systeem voor werkloosheidsverzekering is 
een machts en dwangmiddel geworden, vooral in de jaren, 
waarin de werkloosheid zoo geweldige vormen heeft aange
nomen. Het bindt de arbeiders met zilveren koorden, mede uit 
gemeenschapsgeld betaald, aan de vakvereenigingen, die er 
gretig gebruik van maken, om deze zilveren koorden te ge
bruiken als een „dwingt-ze-om-in-te-gaan", of als een ,,dwingt-
ze-om-uit-te-gaan". De aldus gedwongenen noemt men zg. prin
cipieel georganiseerden en gebruikt het aantal van deze 
menschen tot het uitoefenen van politieken invloed. In deze 
verscheurde en verdeelde volksgemeenschap, in deze partijen
staat, welke zich nog steeds rechtsstaat noemt, moet toch 
minstens het recht bestaan voor den arbeider, om principieel 
niet georganiseerd te zijn, zonder de straf van uitsluiting uit de 
werkloosheidsverzekering. 

Wij, nationaal-socialisten, erkennen, dat sociale en econo
mische maatregelen eerst tot hun recht kunnen komen, wanneer 
de verschillende beroepsstanden in georganiseerden vorm op
treden, maar dan, wanneer er één organisatie is, die allen om
vat. He t moet er mee zijn als met de weermacht, die als een 
aangesloten leger, het Nederlandsche leger, optreedt. 

Wij zijn tot dusverre voor den waanzin gespaard — alhoewel 
we niet weten wat ons nog boven het hoofd hangt —, dat het 
leger optreedt in antirevolutionnaire bataljons, in Katholieke 
regimenten en sociaal-democratische divisies. E n zooals het 
leger is het weerbare deel van het Nederlandsche volk, dat voor 
zijn cultureeie en materieele waarden op de bres staat, zoo willen 
wij ook zien, dat in de nationale gemeenschap de Nederlandsche 
arbeiders als soldaten van den arbeid optreden, in één hecht ver
band. 

Ik zou den Minister willen vragen, nu er een wettelijke 
regeling van de werkloosheidsverzekering wordt voorbereid, om 
de gelegenheid tot verzekering open te stellen voor iederen 
Nederlandschen arbeider, zonder dat deze zich verplicht ziet, 
zich in eenig politiek of confessioneel keurslijf te wringen, en 
om daartoe een Staatsinstantie in het leven te roepen. 

De heer Hilgenga: Mijnheer de Voorzitter! Allereerst een paar 
opmerkingen over de werkloosheidsverzekering. Ik wil mij aller
eerst aansluiten bij de waardeering, welke de Minister in de 
Memorie van Antwoord heeft uitgesproken aan het adres van de 
werknemers-vakvereenigingen; die waardeering is dubbel en 
dwars verdiend. Immers, deze vakvereenigingen hebben in zake 
de werkloosheidsverzekering prachtigen pioniersarbeid verricht, 
waardoor het mede mogelijk is gemaakt nu te komen met voor
stellen voor een afdoende wettelijke regeling. Ik juich de 
mededeeling van een voorstel in die richting, door den Minister 
aangekondigd, ten zeerste toe, en ik wil wel den wensch 
uitspreken, dat die voorstellen niet alleen spoedig de Kamer 
zullen bereiken, maar ook zoodanig zullen zijn, dat zij alge
heele instemmig zullen kunnen vinden en algeheele bevrediging 
zullen wekken. 

W a t de verdere verlaging van de subsidieering van de werk
loozenkassen betreft, wil ik den Minister er vooral op wijzen, 
in dit opzicht te willen bedenken, dat in de laatste jaren de 
meeste werkloozenkassen belangrijke verslechteringen voor de 
leden hebben ingevoerd, en wel in den vorm van zeer hooge 
premies, zeer lage uitkeeringsbedragen, en vaak verkorten uit
keeringsduur, enz. Ik hoop, dat de Minister, vooral wat dit 
punt betreft, de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht zal 
willen nemen. 

Wanneer ik enkele opmerkingen ga maken over het punt 
arbeidsbemiddeling, dan wil ik den Minister allereerst dank
zeggen voor de mededeeling, dat maatregelen reeds zijn en 
verder zullen worden genomen tegenover arbeidsbemiddelaars 
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met winstoogmerk in den landbouw, de zg. koppelbazen. Het 
nemen van die maatregelen is daarom nog te meer noodig, wijl 
deze particuliere arbeidsbemiddeling ook nog een belemmering 
is voor de zoozeer gewenschte, ja noodzakelijke ontplooiing van 
de openbare arbeidsbemiddeling ten plattelande. E n die ont
plooiing is dringend noodig. Want de openbare arbeidsbemid
deling in ons land laat in het algemeen, maar zeer in het bij
zonder in den landbouw, nog alles te wenschen over. He t over
groote deel van de landbouwers, tuinders, enz. maakt van de 
organen der arbeidsbemiddeling geen gebruik. Terwijl volgens 
het verslag van den Bijksdienst der Werkloosheidsverzekering 
en Arbeidsbemiddeling in 1935 in de bedrijfstakken van den 
landbouw zich 145 000 arbeiders als werkzoekenden aanboden, 
bedroeg het getal gevraagde arbeidskrachten slechts 20 000. In 
15 plattelandgemeenten met 10 000 of meer inwoners waren in 
1935 op 33 000 aanbiedingen slechts 1300 aanvragen, dat is nog 
geen 4 pet. Slechts wanneer de landbouwers arbeidskrachten 
met Eijkssubsidie in de loonen noodig hebben, weten ze, omdat 
ze moeten, den weg naar de agentschappen van arbeidsbemid
deling te vinden. 

Deze onvoldoende arbeidsbemiddeling dwingt niet alleen de 
arbeiders ten plattelande steeds weer zg. den boer op te gaan 
om werk, maar schept ook in deze tijden van werkverschaffing 
en steunverleening, groote moeilijkheden voor Begeering en ge
meentebesturen. Deze missen elk overzicht van de arbeids
mogelijkheden in den landbouw en niet anders dan op dezen 
grond van vermoedens worden werkverschaffing en steunver
leening heel dikwijls maar stopgezet, met voor de betrokken 
gezinnen vaak hoogst nadeelige gevolgen. 

Wat geldt voor arbeidsbemiddeling in den landbouw, geldt 
eveneens voor de andere bedrijfstakken. Ook in deze bedrijfs
takken maken de werkgevers van de organen der openbare 
arbeidsbemiddeling in zeer onvoldoende mate gebruik. Ten 
einde nu tot verbetering van het instituut der arbeidsbemid
deling te komen, hebben volgens het Voorloopig Verslag eenige 
leden de wenschelijkheid uitgesproken, dat, evenals de leden 
der werkloozenkassen en de gesteunde werkloozen benevens de 
inwonende kinderen in den productieven leeftijd steeds als 
werkzoekenden moeten staan ingeschreven, ook de werkgevers 
verplicht moeten worden zich als arbeidskracht-vragenden bij 
de arbeidsbeurzen te laten inschrijven. Ik behoor tot die leden. 
Nu geef ik heel graag toe, dat tegen die verplichte inschrijving, 
dwang, zooals de Minister in de Memorie van Antwoord zegt, 
ook meerdere, wellicht vele bezwaren zijn aan te voeren, maar 
ik kan toch niet inzien, dat het onjuist zou zijn ook in die 
richting eens te gaan zien om te komen tot een betere function
neering der openbare arbeidsbemiddeling. Een rechtsgrond 
lijkt me in elk geval aanwezig. Wanneer de gesteunde werk
looze arbeiders en nu ook de gesteunde kleine boeren tot in
schrijving als werkzoekenden worden verplicht, kan ik niet 
inzien, dat die verplichting ook niet kan en moet worden op
gelegd aan werkgevers, die gesteund worden krachtens Land
bouw-Crisiswet en contingenteeringsmaatregelen. 

Mocht de Minister intusschen bezwaar blijven maken de door 
mij gegeven sugggestie zelf in overweging te nemen, dan kan 
ik toch niet nalaten met klem aan te dringen op het nemen van 
andere maatregelen, opdat meer dan tot dusverre, vooral in het 
landbouwbedrijf, werkgevers van de organen der openbare 
arbeidsbemiddeling gebruik gaan maken. 

De heer Kuiper: Mijnheer de Voorzitter I Ik wil beginnen met 
mij aan te sluiten bij den lof, die dezen Minister is gebracht voor 
den inhoud, vorm en geest van zijn Memorie van Antwoord. 
Vooral de geest er van wekt vertrouwen, en in dat vertrouwen 
wil ik enkele opmerkingen maken over de werkloosheidsver
zekering. 

Ik verheug mij over de aankondiging, dat er een wettelijke 
regeling van de werkloosheidsverzekering in aantocht is. De 
Minister wil daarover, als ik hem goed begrijp, op het oogenblik 
liever niet spreken. Ik ga er daarom ook niet verder op in. Maar 
dat deze wettelijke regeling in aantocht is, is toch een klank, die 
mij aangenaam heeft getroffen, omdat ik behoor tot hen, die in 
deze Kamer reeds jarenlang hebben gepleit voor een wettelijke 
regeling van de werkloosheidsverzekering. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1937—1938. — I I , 

(Kuiper) 
De bemoeiingen van Bijkswege met deze verzekering dateeren 

van 1 Januari 1917. E n het was bij het tweede lustrum van 
die regeling bij Koninklijk besluit, dat de Kamer zich, op voor
stel van den geachten afgevaardigde den heer van den Tempel 
en mij, met algemeene stemmen heeft uitgesproken voor de 
wenschelijkheid van een wettelijke regeling. Nu er tot nog toe 
niets van gekomen is — de omstandigheden hebben er toe bij
gedragen — is het toch aangenaam, dat wij nu een Memorie 
van Antwoord hebben, waarin staat te lezen, dat de wettelijke 
regeling in aantocht is. Praat er nu niet over, zoo meent de 
Minister, daar dit wetsontwerp in aantocht is, moeten wij er 
toch binnenkort opnieuw over praten. Ik leg me daar gaarne 
bij neer. Ik hoop niet, dat het bij alle wettelijke regelingen tot 
na het vierde lustrum zal moeten duren, maar ik mag vaststel
len, dat wij op het oogenblik tot mijn groote genoegen zoover 
zijn. Ik wil hieraan toevoegen een paar opmerkingen over de 
practijk en de werking der werkloosheidsverzekering. Er is in 
het laatste jaar gelukkig een daling van het werkloosheidscijfer 
te constateeren. Ook is er uiteraard een daling van het aantal 
verzekerde werkloozen. Dit heeft den Minister er toe gebracht 
op zijn begrooting de som voor werkloosheidssubsidie te ver
minderen met 1£ millioen gulden. He t spreekt bijna vanzelf, 
dat, waar de werkloosheid in ons land afneemt, de kosten 
der werkloosheidsverzekering verminderen. Maar dat mag men 
niet zonder meer concludeeren en het schijnt, dat dit wèl ge
beurd is. Als ik op blz. 25 van de Memorie van Antwoord de 
passage over de subsidies lees, blijkt daaruit, dat de Minister 
bedoelt te zeggen: nu het aantal werkloozen zooveel verminderd 
is, kunnen alle werkloozenkassen, die een extra subsidie ge
nieten, daardoor met minder toe. Dan wordt een mijnwerkerskas 
aangevoerd als bewijs en ik geloof, dat, wanneer de werkloozen
kassen in een gunstige positie komen als deze mijnwerkerskas, 
dit op zich zelf juist is. Uit dat voorbeeld spreekt echter een 
geest, die er op uit is ook andere subsidies wetmatig mede te 
verlagen. Daartegen zou ik evenwel den Minister willen waar
schuwen. Tegen bezuiniging, waar bezuinigd kan worden, heb 
ik geen bezwaar, maar de zaak heeft ook nog een ander aspect. 
Wij zullen rekening moeten houden met het feit, dat de werk
loosheidsverzekering in de laatste jaren op niet onbelangrijke 
wijze aan de crisisomstandigheden is aangepast. 

De periode van de aanpassing is ook niet zonder meer voorbij
gegaan aan de werkloosheidsverzekering. E r is in het algemeen 
genomen bij de werkloosheidsverzekering een zeer verhoogde 
premie bevorderd in dezen zin, dat het Eijkssubsidie afhankelijk 
gesteld is van verhooging der premie van de leden. In de tweede 
plaats zijn de uitkeeringen beduidend verlaagd en in de derde 
plaats is de uitkeeringsduur zeer belangrijk verkort. 

Er zijn drie hoofdbestanddeelen: premieverhooging, uit
keeringsverlaging en verkorting van uitkeeringsduur, zoodat 
daardoor de beteekenis van de werkloosheidsverzekering zeer 
belangrijk verminderd is; immers, naarmate de rechten verkort 
en de verplichtingen verhoogd worden, neemt de beteekenis af. 

Neemt men b. v. de kassen van de landarbeiders, dan ziet 
men dat deze een uitkeering verstrekken, die zeer laag is. 
Willen deze kassen beteekenis krijgen, dan moet daar noodig 
verbetering gebracht worden. Bijna algemeen moet aan de werk
looze landarbeiders, als zij kasuitkeering ontvangen, een toeslag 
gegeven worden krachtens de steunregeling om te komen tot 
een zoodanig bedrag, dat zij niet achterstaan bij de niet ver
zekerde werkloozen. Zoo is het ook in verschillende andere 
bedrijven. Als men nagaat, dat b. v. de uitkeeringen in de 
bouwvakken zijn verlaagd van f 3,50 tot f 2,35, dan blijkt daar
uit, hoezeer de subsidiebedragen en daarmede de rechten der 
leden gedrukt zijn. Ook de uitkeeringsduur is teruggebracht in 
het bouwbedrijf van 90 dagen tot 44 dagen, nl. 22 dagen in de 
eerste helft en 22 dagen in de tweede helft van het jaar. 

Wat de hoogte van de uitkeering betreft, moet dan ook niet 
alleen in den landbouw maar ook in andere bedrijven herhaalde
lijk de uitkeering worden aangevuld met een bedrag uit de steun
regeling, om daardoor tot de hoogte van den steun voor uitge
trokkenen te kunnen geraken. Daaruit blijkt wel, Mijnheer de 
Voorzitter, hoezeer een verbetering van de werkloosheidsver
zekering noodzakelijk is. Er blijkt van een tekort, en het is dus 
gewenscht, de verzekeringsvoorwaarden weer in den normalen 
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toestand terug te brengen en de kassen, wat de uitkeeringen 
betreft, uit den crisistoesfcand op het normale peil te herstellen. 

Daarom ben ik blij, dat de Minister aan het slot van deze 
passage zegt: 

„Intusschen is een definitieve beslissing over deze zaak 
nog niet genomen. De ondergeteekende pleegt dienaan
gaande overleg met de Rijkscommissie van Advies voor de 
Werkloosheidsverzekering.'' 

He t is dus nog tijd, om die beslissing in gunstigen zin te 
beïnvloeden. Daarom heb ik er prijs op gesteld, den Minister te 
vragen, deze zaak niet al te zeer te bezien door den bezuinigings
bril, maar meer in den geest van de Memorie van Antwoord in 
positief opbouwenden zin, zoodat de werkloosheidsverzekering 
weer op het normale peil kan worden gebracht. 

De heer dr. Vos: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een oogen
blik de aandacht van den Ministeer vragen voor de bureaux 
voor beroepskeuze. De Minister heeft een sympathieke daad 
gedaan met een klein bedrag voor de instandhouding en ont
wikkeling van deze instituten op zijn begrooting te brengen, 
maar ik zou er op willen aandringen, dit bedrag, zoo eenigszins 
mogelijk, te verhoogen. Ik ben van oordeel, dat, wanneer in het 
land f 50 000 aan deze aangelegenheid zou kunnen wTorden 
besteed, van Rijkswege, met steun van vereenigingen en werk
gevers, deze beroepskeuze op uitstekende wijze tot zijn recht 
zou kunnen komen. Ik acht daarmede een groot maatschappelijk 
belang gemoeid. Er zijn op het oogenblik tal van jonge men
schen, die verkeerd terechtkomen; ik schat hun aantal op ten 
minste 20 pet., en het ontstellende daarbij is, dat zij daartoe 
vaak gebracht worden door een verkeerd maatschappelijk inzicht 
der ouders. He t is een merkwaardige, maar geen goede eigen
schap van den Nederlander, dat zij allen verlangen, dat hun 
kinderen worden opgeleid tot gestudeerde menschen; men 
meent, dat een jonge man of een jonge vrouw niet volwaardig 
is, als hij geen wetenschappelijke opleiding heeft gehad; en men 
merkt dikwijls, als men met onderwijskrachten spreekt, dat het 
kwalijk genomen wordt door de ouders, als hun door bevoegden 
wordt verzekerd, dat het pad, dat zij met hun kinderen willen 
betreden, verkeerd is, en dat er veel meer succes te bereiken 
valt op een anderen weg. 

De bureaux voor beroepskeuze hebben getracht in dit euvel te 
voorzien; zij hebben uitmuntend werk verricht en kunnen nog 
meer uitmunend werk verrichten, vooral in dezen tijd. 

He t spijt mij, dat ik eergisteravond een zeer pessimistisch 
geluid heb moeten laten hooren, en helaas moet ik het weer doen 
klinken: ik zie de toekomst van het Nederlansche bedrijfs
leven niet gunstig in. Tot voor 1 of 2 maanden was het anders; 
toen had ik de overtuiging, dat het hier zou komen tot een zeer 
sterke periode van hoogconjunctuur. Die werd zelfs gekenmerkt 
door het verschijnsel, dat in sommige beroepen een gebrek ont
stond aan geschoolde werkkrachten. In de metaalindustrie, 
speciaal de scheepsbouwindustrie, heeft men een gemis van ge
schoolde werkkrachten. Een verschijnsel trouwens, dat ik in 
vroeger tijden, reeds in 1918, had opgemerkt. Terwijl aan de 
arbeidsbeurzen honderden werklooze metaalbewerkers stonden 
ingeschreven, was men niet in staat een behoorlijk aantal ge
schoolde vaklieden te krijgen, zoodat men deze van elders moest 
laten komen, zelfs uit Duitschland. 

Ik had voor mij zelf ook de overtuiging, dat zeer binnenkort 
zich een zelfde verschijnsel zou voordoen met betrekking tot de 
handels en kantoorbedienden. Wanneer men de situatie nagaat, 
ziet men, dat jonge menschen, die van de school komen en een 
goede opleiding hebben gehad en excelleeren, direct geplaatst 
worden. He t is merkwaardig. Deze jonge menschen —;8MO kan 
er niet genoeg van aankweeken — worden onmiddellijk in het 
kantoorbedrij f geplaatst. Maar de andere kant van de medaille, 
het bedroevende is, dat daardoor dikwijls een aantal andere 
menschen wordt verdreven. Ik zal later gelegenheid hebben in 
een ander verband hierop terug te komen. 

Nu is het nare dit, in verband met deze geheele beschouwing, 
dat wanneer de jongens en meisjes mislukken op de middelbare 
school, zij juist den kant van kantoorbediende opgaan. Het zijn 

(dr. Vos e. a.) 
meestal kinderen, die daar ook mislukken en daarvoor niet ge
schikt zijn. Wanneer de kinderen in een wetenschappelijke 
opleiding niet geslaagd zijn, worden zij noodwendigerwijze ge
dreven naar de administratie en trachten zij als handels en 
kantoorbedienden een onderkomen te vinden. 

De bureaux voor beroepskeuze voorzien in dezen misstand. 
Hun werkzaamheden hebben in de eerste plaats tot gevolg, dat 
de leertijd van vele jonge menschen niet wordt verwoest en dat 
in een tijdperk van hoogconjunctuur, zooals dit, de geschikten 
komen op de plaatsen, die zij behooren te bezetten. 

In normale tijden mislukken er ook vele jonge menschen, 
maar dan is het zoo erg niet, maar in den laatsten tijd was het 
veel erger dan in normale tijden. 

H e t spreekt vanzelf, dat deze bureaux een groot succes kon
den boeken doordat men met de omstandigheden, die hier in 
het spel waren, rekening kon houden. 

Ik vind het zeer verheugend, dat het Amsterdamsche comité 
voor jeugdige werkloozen er in geslaagd is om in de maanden 
September 1936 tot Februari 1937 3524 jeugdige menschen ge
plaatst te krijgen in een positie, waarin ze tot hun recht konden 
komen. Een zeer belangrijke bemoeienis, Mijnheer de Voorzitter, 
die ik met graagte onder de aandacht van dezen Minister breng. 
Tal van omstandigheden spelen hierbij een rol. Ik wijs er op, 
dat het niet in de laatste plaats sociale en vooral ook paedagogi
sche belangen zijn, die hier een rol spelen, hetgeen mij den 
wensch doet uiten, dat, wat deze bemoeienis betreft — bij de 
arbeidsbeurzen kunnen deze sociale en paedagogische belangen 
niet voldoende tot hun recht komen —, deze Regeering en 
speciaal deze Minister, van wien ik vast overtuigd ben, dat hij 
voor deze dingen een open oog heeft, bereid zal zijn aan deze 
heilzame bemoeienis een groote kans van ontwikkeling te geven 
door daarvoor een grooter bedrag dan tot dusver beschikbaar te 
stellen. Er is ik zou bijna zeggen een ideale samenwerking met 
de vereenigingen, die zich met de belangen van de jeugd bezig
houden, en met de werkgevers. He t is noodig een goede selectie 
tot stand te brengen; het is noodig, dat men persoonlijk contact 
heeft met de werkgevers; het is geen massa-bemoeiing, maar 
een individualiseering, die hier tot stand komt. 

Mijnheer de Voorzitter 1 Ik beveel deze bemoeiing in de warme 
belangstelling van dezen ernstig sociaal voelenden Minister aan. 

De heer Weltkamp: Mijnheer de Voorzitter 1 Om des tijds 
wille zal ik niet disputeeren met den heer Hilgenga over zekere 
verplichtingen, die hij den landbouw zou willen opleggen, maar 
ik wil er zeer in het kort tegen op komen, wanneer hij dat zou 
willen doen op grond van datgene, wat hij noemt den landbouw
steun. Wat is eigenlijk die landbouwsteun, waarop de heer 
Hilgenga zijn meening baseert? 

He t is het bedrag, dat de landbouw meer beurt voor zijn 
producten dan het geval zou zijn, wanneer de vrije handel, de 
methode van vraag en aanbod werd gevolgd. 

Als men dit nu steun noemt, dan zou ik wel eens willen 
weten, hoeveel steun nagenoeg alle andere standen — ambte
naren, arbeiders, middenstanders, menschen in vrije beroepen, 
enz. — genieten. Ik bedoel wat dezen, mede door Overheids
maatregelen of door deze mogelijk gemaakte maatregelen, meer 
genieten dan het geval zou zijn, wanneer ook voor hen de vrije 
vraag en het vrije aanbod, gold. Wil men dus den landbouw ver
plichtingen opleggen, dan kan daarover gedisputeerd worden, 
maar men moet zich niet plaatsen op het m. i. verkeerde 
standpunt, dat men den landbouw verplichtingen kan opleggen, 
omdat die landbouw steun geniet, want als men dat doet, dan 
weet men wel, waar men begint, maar niet, waar men eindigt. 

De heer Romme, Minister van Sociale Zaken: Mijnheer de 
Voorzitter 1 Ik meen in de beantwoording van de gemaakte 
opmerkingen kort te kunnen en te mogen zijn. Ik heb met 
voldoening kennis genomen van de wijze, waarop dr. Vos be
groet heeft hetgeen dezerzijds is gedaan ter zake de beroeps
keuze, en wanneer hij deze bemoeienis in mijn verdere aan
dacht aanbeveelt, dan valt dat bij mij volkomen in goede aarde. 

Ten aanzien van de werkloosheidsverzekering zijn opmerkin
gen gemaakt van tweeërlei aard, eenerzij ds over de komende 
wetteüjke regeling, anderzijds betreffende de subsidieering. 
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Wat de komende wettelijke regeling betreft, meen ik in de 
lijn te mogen blijven en mij van opmerkingen in het algemeen 
te mogen onthouden. Er is slechts één opmreking, die ik te 
dien aanzien wil maken, naar aanleiding van hetgeen de heer 
Woudenberg heeft gezegd, nl. waar hij met name er toe is 
overgegaan om van de werkloosheidsverzekering te spreken als 
van het machts en dwangmiddel van de vakorganisaties. 
Natuurlijk heeft het goede en groote pionierswerk, dat de vak
organisatie ten deze heeft verricht, ook problemen met zich in 
het leven geroepen, met name ook het probleem van de onge
organiseerden, maar om uit dien hoofde er nu van te gaan 
spreken, dat de vakorganisatie de werkloosheidsverzekering zou 
hebben misbruikt — anders kan ik het woord van den heer 
Woudenberg niet verstaan — als een machts en dwangmiddel, 
ik meen dat een dergelijke uitlating niet op haar plaats is en 
dat zij van deze zijde ook niet onweersproken mag blijven. 

Met betrekking tot de subsidieering van de werkloosheid
kassen heeft de geachte afgevaardigde de heer Hilgenga mij 
gevraagd, de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht te nemen. 
Dat ligt inderdaad in mijn voornemen, zeker ook na hetgeen 
door den geachten afgevaardigde den heer Kuiper is opgemerkt. 
De geachte afgevaardigde de heer Kuiper heeft mij gevraagd 
om deze zaak niet alleen te bezien uit bezuinigingsoogpunt, maar 
ook te bezien uit een oogpunt van een terugkeer naar meer 
normale verzekeringstoestanden. Wat betreft dien terugkeer 
naar meer normale verzekeringstoestanden, geloof ik, dat die 
terugkeer als het ware twee wegen behoeft. Eenerzijds den weg, 
die moet leiden naar de verbetering van de uitkeeringsvoorwaar
den, maar anderzijds toch ook den weg, die moet leiden naar 
den feitelijken terugkeer tot den oorspronkelijken financieelen 
opzet. Die financieele opzet was: de helft voor rekening van de 

(Minister Romme e. a.) 

Overheid, de helft voor rekening van de arbeiders, waarbij de 
helft voor de Overheid dan weer tusschen Rijk en gemeenten 
werd verdeeld. Wanneer wij dus aan het terugkeeren gaan, zal 
men, geloof ik, bij het bewandelen van deze twee wegen moeten 
zorgen, dat men niet te ver uit elkaar komt loopen. Intusschen 
zijn de voornemens, die ten opzichte van de subsidie-percen
tages bestaan, op het oogenblik gesteld in handen van de Rijks
commissie van advies, en ik zal mijn beslissing uit den aard van 
de zaak pas nemen, nadat ik het advies van de Rijkscommissie 
heb ontvangen en heb overwogen. Het is mijn voornemen om 
met groote omzichtigheid bij mijn beslissing ten deze te werk 
te gaan. 

De beraadslaging over Afdeeling V (Werkloosheidsverzekering 
en Arbeidsbemiddeling) in het algemeen wordt gesloten. 

De artikelen 102 tot en met 115 worden achtereenvolgens 
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aange
nomen. 

De verdere behandeling van het ontwerp van wet wordt ver
daagd. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, het voor de leden 
ter inzage gelegde gedeelte van het officieele verslag der 
Handelingen van de vorige vergadering goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt gesloten. 




