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Tweede Kamer

15de V E E G A D E B I N G . — 17 N O V E M B E E 1938.
Ingekomen stukken. — [Verslagen uitgebracht.

(Voorzitter)
van Lidth de Jeude, IJsselmuiden, Euijs de Beerenbrouck,
Botterweg, van Lienden, Hilgenga, Tjalma,
en de heeren Ministers van Justitie, van Binnenlandsche
Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van
Financiën.
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat ?ijn ingekomen :
1°. een bericht van den heer Sweens, dat hij verhinderd is
de vergadering bij te wonen, wegens huiselijke omstandigheden.

15DE V E R G A D E R I N G .

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen;
VERGADERING VAN DONDERDAG 17 NOVEMBER 1938.
(Bijeenroepingsuur 1 namiddag.)

Ingekomen: 1°. een bericht van een lid; 2°. een missive;
3°. verzoekschriften; 4°. een drukwerk. — Verslagen
uitgebracht door een Commissie van Eapporteurs en een
begrootingscommissie. — Eegeling van werkzaamheden.
— Bepaling van spreektijden. — Aanneming van het
ontwerp van wet tot verklaring van het algemeen n u t
der onteigening van perceelen, erfdienstbaarheden en
andere zakelijke rechten, noodig voor en ten behoeve van
het uitbreiden van de bureelruimten der provinciale
griffie van Zeeland en van de gelegenheid tot bewaring
van archivalia in het Eijksarchiefdepót in Zeeland, te
Middelburg. — Behandeling en aanneming van onderscheidene ontwerpen van wet. — Behandeling van hoofdstuk I V der Eijksbegrooting voor 1939. — Avondvergadering. — Behandeling en aanneming van hoofdstuk V U B
der Eijksbegrooting voor 1939, van de begrooting van
het Staatsmuntbedrijf voor 1939 en van de ontwerpen
van wet: Wijziging van de wet van den 28sten December
1936 (Staatsblad
n°. 3416) tot aanwijzing van de
middelen tot dekking van de uitgaven, begrepen in de
Eijksbegrooting voor 1937; Toepassing van artikel 27,
eerste lid, der Comptabiliteitswet.

Voorzitter: de heer van Schaik.

2°. een missive van de Algemeene Eekenkamer, ten geleide
van een afschrift van haar brief aan den Minister van Economische Zaken, betreffende den bij artikel 4 van het ontwerp van
wet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven
van het Landbouw-Crisisfonds voor 1939 uitgetrokken post voor
toekenning van gratificaties.
Deze stukken, welke niet zijn gedrukt, zullen worden
gesteld in handen van de begrootingscommissie voor dat
ontwerp van wet;
3°. de volgende verzoekschriften:
een, betreffende de ontwerpen van wet tot wijziging van de
wet van 22 December 1933 (Staatsblad n°. 715) tot steun aan
noodlijdende gemeenten en tot nadere wijziging van de wet van
15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), houdende herziening van de
financieele verhouding tusschen het Eijk en de gemeenten; wijziging van artikel 283 van de gemeentewet, van:
de Gooische Belangencommissie, te Hilversum;
een, van den voorzitter en den secretaris namens den GrooteKerkeraad der Evangelisch-Luthersche Gemeente, te Arnhem,
betreffende het nemen van maatregelen om de kerkelijke goederen van de doode hand-belasting vrij te stellen;
een, van den president en den secretaris namens het hoofdbestuur van den Algemeenen Militairen Pensioenbond, te Amersfoort, houdende verzoek de gelijkstelling te willen bevorderen
van de pensioenen der oud-gepensionneerden van land- en zeemacht met de thans geldende pensioenen;
een, van P . Verdult, te Oud- en Nieuw-Gastel, houdende verzoek te willen bevorderen, dat hem een uitkeering als zg. mobilisatieslachtoffer wordt toegekend;
een, van H . Oortwijn, te Hijken, gem. Beilen, betreffende
wijziging van de wet houdende een regeling in zake het verleenen
van geldelijke uitkeeringen aan de zg. mobilisatieslachtoffers en
toekenning aan adressant, in afwachting van die wijziging, van
een jaarlijksche gratificatie.
Deze adressen zullen worden gezonden aan de daarvoor
in aanmerking komende commissiën;

Tegenwoordig, m e t den Voorzitter, 90 leden, te weten:
de heeren Bakker, Teulings, Posthuma, van Houten, Eoolvink, Bierema, van Dijken, Ebels, Schouten, Donker, Stokvis,
Weitkamp, van der Sluis, Krol, Andriessen, Eoosjen, Kievit,
mevrouw de Vries—Bruins, de heeren ter Laan, Steinmetz,
mejuffrouw de Jong, de heeren van den Tempel, van Sleen,
Thijssen, Baas, Cohen, Loerakker, Groen, Kuiper, Krijger,
Algera, Kupers, Beaufort, Mes, Stumpel, Wijnkoop, Effendi,
Schilthuis, Deckcrs, Wendelaar, Amelink, Serrarens, Drees,
Smeenk, Diepenhorst, Eutgers van Eozenburg, Meijerink,
Droesen, Albarda, ir. Vos, van der P u t t , van Gelderen, Kersten,
Bajetto, van der Zaal, van der Weijden, Bachg, Truijen, van
den Brule, mevrouw Bakker—Nort, de heer Euijter, mevrouw
Mackay—Katz, de heeren van Braambeek, Bongaerts, Woudenberg, Bost van Tonningen, de Visser, IJzerman, van der Goes
van Naters, de Geer, Wagenaar, Tilanus, Zandt, van den
Heuvel, dr. Vos, Duymaer van Twist, Joekes, van Poll, de
Marchant et d'Ansembourg, van Maarseveen, Hermans, Faber,
Handelingen der Staten-Generaal. — 1938—1939. «

Hj

4°. van den Minister van Koloniën het jaarverslag van den
Openbaren Gezondheidsdienst in Suriname over 1937.
Dit drukwerk zal worden geplaatst in de boekerij der
Kamer.
De Voorzitter: Voorts deel ik mede, dat de verslagen gereed
zijn van:
de Commissie van Eapporteurs voor de ontwerpen van wet:
Onder de wapenen blijven van dienstplichtigen (172);
Opschorting van ontslag van dienstplichtigen (173);
de begrootingscommissie voor het ontwerp van wet:
Vaststelling van hoofdstuk V I I I der Eijksbegrootin" voor het
dienstjaar 1939 (2).
°
Deze verslagen zullen worden gedrukt
voor zoover zulks niet reeds is geschied.

en

rondgedeeld,
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Regeling van werkzaamheden. — Bepaling van spreektijden. — Onderscheidene ontwerpen van wet.

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, toe te voegen aan
de lijst der voor dagvergadering aan de orde zijnde onderwerpen:
het ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstuk V I I I
(Departement van Defensie) der Rijksbegrooting voor 1939 ( 2 ) ;
bij begrootingsartikel 145 van dit hoofdstuk:
het ontwerp van wet tot vaststelling van de begrooting van het
Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen voor 1939 (2 N ) ;
bij begrootingsartikel 147:
het ontwerp van wet tot vaststelling van de begrooting van het
Defensiefonds voor 1939 (2 C ) ;
en voorts de ontwerpen van wet:
Pensioenwet voor officieren der Koninklijke marine-reserve,
die zich — ter aanvulling van een bij de Koninklijke Marine
bestaand tekort aan beroeps-officieren — krachtens een daartoe
door hen gesloten vrijwillige verbintenis voor onbepaalden tijd
in actieven dienst bevinden, alsmede voor hunne weduwen en
weezen; Pensioenwet voor reserve-officieren der Koninklijke
landmacht, die zich — ter aanvulling van een bestaand tekort
aan beroepsofficieren — krachtens een daartoe gesloten verbintenis in actieven dienst bevinden met bestemming om naar
het korps beroeps-officieren bij het leger hier te lande over te
gaan, alsmede voor hunne weduwen en weezen ( 6 6 ) ;
Verhooging van de begrooting van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen voor 1937 (Verhooging post voorraden en
onderhanden werk) (166);
Onder de wapenen blijven van dienstplichtigen (172);
Opschorting van ontslag van dienstplichtigen (173);
Vaststelling van hoofdstuk III (Departement van Buitenlandsche Zaken) der Rijksbegrooting voor 1939 (2) (indien over
dit ontwerp eindverslag zal zijn uitgebracht).
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Voorts stel ik voor, de behandeling van de
agenda der middagvergadering van a.s. Dinsdag des avonds voort
te zetten.
Daartoe wordt besloten.
De Voorzitter: Ten slotte stel ik voor, bij de algemeene
beraadslaging over de ontwerpen van wet betreffende de hoofdstukken I I I en V I I I der Rijksbegrooting den spreektijd in eersten
termijn te bepalen als volgt:
bij hoofdstuk I I I :
de algemeene beraadslaging op ten hoogste 30 minuten per
spreker;
de artikelen op ten hoogste 5 minuten per spreker;
bij hoofdstuk V i n :
de algemeene beraadslaging op ten hoogste 45 minuten per
spreker;
de artikelen op ten hoogste 5 minuten per spreker.
Daartoe wordt besloten.
'Aan de orde is de stemming over het ontwerp van wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van perceelen,
erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor en
ten behoeve van het uitbreiden van de bureelruimten der provinciale griffie van Zeeland en van de gelegenheid tot bewaring
van archivalia in het Rijksarchiefdepót in Zeeland, te Middelburg (39).
H e t ontwerp van wet wordt aangenomen met 48 tegen 31
stemmen.
Vóór hebben gestemd de heeren Loerakker, Kuiper, Krijger,
Algera, Beaufort^. D e c k e r Wendelaar, Amelink,, Drees;,

Smeenk, Diepenhorst, Rutgers van Rozenburg, Meijerink,
Droesen, Albarda, ir. Vos, van der Putt, van Gelderen, Kersten,
van der Zaal, van der Weijden, Truijen, mevrouw Mackay—
Katz, de heeren van Braambeek, Bongaerts, IJzerman, de
Geer, Wagenaar, Tilanus, Zandt, dr. Vos, van Poll, Bakker,
Teulings, Roolvink, Bierema, van Dijken, Schouten, Stokvis,
Wcitkamp, van der Sluis, Krol, Andriesscn, Roosjen, ter Laan,
van den Tempel, Baas en de Voorzitter.
Tegen hebben gestemd de heeren Groen, Kupers, Mes,
Stumpel, Wijnkoop, Effendi, Schilthuis, Serrarens, Bajetto,
Bachg, van den Brule, mevrouw Bakker—Nort, de heeren
Ruijter, Woudenberg, Rost van Tonningen, de Visser, van der
Goos van Naters, van den Heuvel, Duyma-er van Twist, Joekes,
Posthuma, van Houten, Ebels, Donker, Kievit, mevrouw de
Vries—Bruins, de heer Steinmetz, mejuffrouw de Jong, de
heeren van Sleen, Thijssen en Cohen.
Aan de orde is de behandeling van de ontwerpen van wet:'
Bekrachtiging van het Koninklijk Besluit van 25 Mei 1938,
N° 25, tot regeling van den invoer van overhemden ( 5 0 ) ;
Bekrachtiging van het Koninklijk Besluit van 29 Augustus
1938, No. 16, tot regeling van den invoer van niet houtvormende
siergewassen, alsmede van azalea's en hortensia's (167);
Bekrachtiging van het Koninklijk Besluit van 26 Augustus
1933, No. 25, tot regeling van den invoer van meubelen van
bamboe, rotting, riet, teen of twijgen, al of niet bekleed, en
onderdeelen van deze meubelen (168);
Bekrachtiging van het Koninklijk besluit van 16 Juli 1938,
No. 16, tot regeling van den invoer van rijwlelbuiten- en rijwielbinnenbanden en van rubberslangstukken (169);
Bekrachtiging van het Koninklijk besluit van 25 Juli 1938,
No. 27, tot regeling van den invoer van rijwielen, rijwielframes,
electrische rijwiellantaarns en rijwielonderdeelen (170);
Bekrachtiging van het Koninklijk besluit van 9 Augustus
1938, No. 4, tot regeling van den invoer van draadnagels en
draadkrammen, spijkers, getrokken ijzer- en staaldraad en van
prikkel- en puntdraad (171);
Bekrachtiging van het Koninklijk besluit van 13 Augustus
1938, No. 3, tot regeling van den invoer van onderkleeding
(196);
Bekrachtiging van het Koninklijk besluit van 8 Augustus
1938, No. 5, tot regeling van den invoer van manufacturen,
stoffen en weefsels van vlas, hennep en halflinnen (197);
Bekrachtiging van het Koninklijk besluit van 5 Augustus
1938, N° 17, tot regeling van den invoer van manufacturen,
stoffen en weefsels van echte zijde en van echte zijde met
kunstzijde (198);
Bekrachtiging van het Koninklijk besluit van 12 Augustus
1938, N° 14, tot regeling van den invoer van manufacturen,
stoffen en weefsels van kunstzijde en van kunstzijde met andere
stoffen dan echte zijde (199);
Bekrachtiging van het Koninklijk besluit van 13 Augustus
1938, No. 4, tot regeling van den invoer van tafel- en servetgoed, handdoeken en ander huishoudgoed, zoowel afgepast als
aan het stuk, beddelakens en sloopen (200);
Bekrachtiging van het Koninklijk besluit van 24 Augustus
1938, N° 16, tot regeling van den invoer van pluche, fluweel
en trijp, alsmede voorwerpen daarvan (202);
Bekrachtiging van het Koninklijk besluit van 26 Augustus
1938, N° 23, tot regeling van den invoer van manufaoturen,
stoffen en weefsels van geverfde, bedrukte, bontgeweven, gebleekte en ongebleekte katoen (203);
Bekrachtiging van het Koninklijk besluit van 26 Augustus
1938, N° 24, tot regeling van den invoer van tapijten, tapijtgoed, karpetten, loopers, kleedjes en matten (204) ;
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(Voorzitter e. a.)

(de Vries—Bruins)

Bekraohtiging van het Koninklijk besluit van 29 Augustus
1938, No 17, tot regeling van den invoer van gegoten ijzeren
closetreservoirs (205);
Bekraohtiging van het Koninklijk besluit van 26 September
1938, No. 24, tot regeling van den invoer van naaldhouten kisten en kistgarnituren (206);
Bekraohtiging van het Koninklijk besluit van 27 September
1938, No. 47, tot regeling van den invoer van triplex en multiplex (207);
Bekrachtiging van het Koninklijk besluit van 23 September
1938, No. 38, tot regeling van den invoer van cocosstukgoed
(208);
Wijziging van de grens tusschen de gemeenten Roermond en
Meiiok en Herkenbosch (189);
Wijziging van de begrooting van het Staatsvissohershavenbedrijf te IJmuiden voor het dienstjaar 1937 (52).

geleden nog zulk een geval meegemaakt. De familie van den
patiënt wenschte een behandeling door een kwakzalver; dat was
heel eenvoudig : Men belde kwakzalver X. op : hij komt, geeft drie
receptjes, die niets beteekenen, zonder onderteekening natuurlijk. Hij krijgt f 5 en verdwijnt. Dit is een van de voorbeelden. De
hierbedoelde mijnheer heeft een zeer uitgebreide praktijk en zal
zonder eenigen twijfel buitengewoon veel kwaad doen. Toch
zijn er nog altijd menschen, ook hier in deze Kamer, die meenen,
dat wij een einde zouden moeten maken aan de bestaande wettelijke voorschriften van de uitoefening van de geneeskunde. Zij
beroepen zich dan op de Staatscommissie van 1917, de commissie
van de drie h ' s , nl. van de heeren van Holten tot Echten, van
Houten en van Hameien. Ik zal hierop nu niet ingaaan, daarvoor
heb ik geen tijd. Maar ik zou wel met nadruk dit willen zeggen,
dat deze drie heeren, op wien men zich dan telkens beroept als
voorstanders van een wijziging van de tegenwoordige wettelijke
bevoegdheid, in hun rapport gezegd hebben:

Deze ontwerpen van wet worden achtereenvolgens telkens
zonder beraadslaging en, na goedkeuring der onderdeden, zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van het ontwerp van wet tot

vaststelling van hoofdstuk IV (Departement van Justitie) der
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1939 (2).
De algemeene beraadslaging wordt hervat.
Mevrouw de Vries—Bruins: Mijnheer de Voorzitter 1 Over
twee onderwerpen, bij de algemeene beraadslaging behandeld,
zou ik gaarne een enkel woord willen zeggen. Allereerst over het
onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst en van de tandheelkunde.
I n het Voorloopig Verslag is gevraagd of de Minister daaraan
niet wat meer aandacht zou kunnen wijden, omdat het aantal
overtredingen van deze beide wetten zeer groot is en deze dikwijls tot groote gevaren aanleiding geven.
De Minister gaat daarop niet zeer in. Hij zegt: het heeft zijn
voortdurende aandacht. Dat spreekt eigenlijk vanzelf; dat moet
een Minister in zijn positie doen. Wat de uitoefening der geneeskunst betreft, hoopt de Minister dat de aanvulling van de Wet
op de Geneekunst, welke in 1938 is tot stand gekomen, aan een
verdere bestrijding van het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde ten goede zal komen. W a t een bepaald terrein betreft, kan
dit inderdaad het geval zijn, maar wab de overtreding van de
algemeene uitoefening betreft heeft dit per slot van rekening
geen enkelen invloed. Ik wil er bij den Minister nog eens op aandringen hieraan meer dan ,,voortdurende aandacht" te schenken. E r gebeuren hier inderdaad ongelukken. Zoo af en toe
bemerkt men dat, wanneer er eens een vonnis wordt uitgesproken. Ik heb gisteravond uit mijn verzameling een paar gevallen opgezocht, zaken, waarin een klacht was ingediend en een
vonnis was uitgesproken. Ik heb hier b.v. een geval van een
kwakzalver, die een patiënt m e t suikerziekte bruine suiker had
gegeven en de juiste therapie heeft nagelaten, zoodat de patiënt
is gestorven. Een ander geval. Een patiënt met een ernstige
hartkwaal kreeg van een kwakzalver het voorschrift om 4 L.
vocht per dag te gebruiken. De patiënt stierf, zooals te verwachten was en de kwakzalver krijgt straf, ofschoon deze niet heel
groot is. Een ander geval is dat van een meisje met suikerziekte;
de kwakzalver gaf den raad, dat zij moest ophouden met het
inspuiten van insuline en schreef kruiden voor. De gevolgen
bleven ook hier niet uit. Dit zijn enkele staaltjes, die met tientallen te vermeerderen zijn. Ik wil nog eens met nadruk zeggen,
dat dit kwaad zeer ernstig is en veel meer verbreid dan de
Minister zich op dit oogenblik waarschijnlijk voor oogen stelt.
I n het geheele land en vooral in den Haag, zijn verschillende
kwakzalvers, die een geregelde groote praktijk hebben, die
spreekuur houden, geregeld patiënten aan huis behandelen en
die ook bij de patiënten aan huis zijn te ontbieden. Ik heb kort

,,de commissie onthoudt zich van het uitspreken van een
eigen oordeel over de vraag, of de verlangde meerdere vrijheid in de uitoefening der geneeskunst al dan niet gewenscht
is. Een advies over de vrije uitoefening der geneeskunst is
niet gevraagd en wordt niet gegeven."
Een beroep op deze heeren acht ik daarom allerminst gewettigd. Wanneer wij hier de bedoelde vrije uitoefening zouden
krijgen, zou ons ongeluk niet te overzien zijn. Minister Eomme
heeft dezo zaak verleden jaar vierkant afgewezen, gelukkig! I k
hoop, dat de Minister van Justitie daar net zoo over oordeelt
Met de uitoefening van de tandheelkunde is het nog erger.
Ik bedoel hier vooral de uitoefening van de tandheelkunde, zooals die onwettig plaats heeft door de tandtechnici.
De Minister zegt in zijn Memorie van Antwoord, dat hij daarover een nadere instructie heeft gegeven. Wanneer men nu
vraagt om meer toezicht op de uitvoering van de wet en de
Minister zegt: ik heb juist kort geleden een nadere instructie
gegeven, dan vestigt dit den indruk, alsof nu scherper zal worden toegezien. Als ik goed ben ingelicht, bevat die nadere
instructie zeer eigenaardig© dingen. Aan de hoofdcommissarissen van politie in de steden, waar tandtechnici zijn gevestigd,
die onbevoegd het beroep uitoefenen, is geschreven, dat men
bepaalde tandtechnici — niet tandheelkundigen —, met name
genoemd, niet meer mag vervolgen, omdat zij waarschijnlijk
zullen vallen onder de wet, die kort geleden bij de Kamer is
ingediend en die weer een nieuwe wijziging zal brengen in do
uitoefening van de tandheelkunde. Deze personen mogen niet
meer vervolgd worden. D a t zijn menschen, die minstens van af
1930 — zoogoed als zeker vele jaren meer — onbevoegd de
praktijk hebben uitgeoefend, zoogoed als niet vervolgd zijn en
intusschen zonder eenigen twijfel veel ongelukken hebben begaan. Nu zegt de Minister van Justitie tot de hoofdcommissarissen van politie in Amsterdam en andere steden: deze personen mogen niet meer vervolgd worden.
Nog vreemder is het, dat bepaalde personen worden opgegeven aan de hoofdcommissarissen van politie, die eerst moeten
worden gewaarschuwd, terwijl de Minister weet, dat zij onbevoegd de praktijk uitoefenen. Zij moeten worden gewaarschuwd
en eerst daarna mogen hun instrumenten in beslag worden genomen. Dat zijn waarschijnlijk de heeren, die in 1925 een visum
hebben gekregen, dat hun later weer is ontnomen. Zij krijsen
eerst een waarschuwing en dan
doet men waarschijnlijk
nog niets.
Nog vreemder is het, dat aan den hoofdcommissaris van
politie te Amsterdam is medegedeeld, dat hij twee Surinaamsche tandartsen, die hier geen enkele bevoegdheid hebben, voorloopig niet mag vervolgen. Deze hebben geen enkele bevoegdheid. Tot voor kort was de zaak zóó geregeld, dat iemand, die
in Suriname het tandartsexamen deed, kon worden toegelaten
tot de volledige studie in Utrecht. Nu zegt de Minister van
Justitie, op aanwijzing van den Minister van Sociale Zaken:
die heeren, die hier onbevoegd de praktijk uitoefenen, moeten
voorloopig worden ontzien. Moet ik daaruit concludeeren, dat
zij ook toegelaten zullen worden tot h e t examen, wanneer de
wetA die thans aanhangig is, zal worden aangenomen? Toen
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Vaststelling van hoofdstuk IV (Departement van Justitie) der Rijksbegrooting voor 1939.

(de Vries—Bruins)
deze Minister van Justitie nog Kamerlid was, is hij voorzitter
geweest van een commissie, die ook de quaestie van de tandtechniei had uit te zoeken. Toen heeft Minister Goseling, voorzitter van die commissie, gezegd, dat een regeling daar niet
mogelijk was, omdat door een speciale regeling, waar er bij een
groot aantal personen een uiteenloopende meening is, ontevredenheid zou worden gewekt. De Minister van Justitie doet
daar nu zelf aan mede. H e t is mijn overtuiging, dat de Minister
de bedoeling heeft daarnaast degenen, die niet genoemd zijn,
strenger te vervolgen, misschien voor het eerst te gaan vervolgen. Is het nu niet treurig in Nederland gesteld, dat men
op het ontduiken van wetten geen behoorlijk toezicht uitoefent?
De vorige Minister van Justitie heeft naar aanleiding van een
dergelijk debat gezegd: zoolang er wetten in Nederland zijn
zullen zij worden uitgevoerd, maar zijn opvolger schijnt daar
cenigszins anders over te denken. Wanneer men dergelijke
dingen ziet, moet men toch wel tot de conclusie komen, dat tot
nog toe van vervolgingen weinig terecht is gekomen. Bovendien
maakt het toch een zonderlingen indruk, dat de Minister van
Justitie vooruitloopt op een beslissing van de Kamer. Ik acht
een dergelijke handeling in een democratischen Staat zeer
ongewenscht en druk het dan heel zacht uit.
Een tweede punt, waarover ik gaarne iets zou willen zeggen,
betreft een uitlating in het Voorloopig Verslag naar aanleiding
van het 100-jarig bestaan van de wetboeken van 1838. Daarin
wordt een woord van waardeering uitgesproken, vooral omdat
„het in 1938 gecodificeerde recht in den loop der jaren aan de
steeds voortgaande ontwikkeling van de opvattingen op juridisch
en maatschappelijk terrein is aangepast". Toen ik dit Voorloopig Verslag ontving, stond ik juist op het punt te gaan
naar een bijeenkomst van een groot aantal intellectueele vrouwen, waarvan vele een academische opleiding hebben gehad, om
te protesteeren tegen het feit, dat in die 100 jaar aan de wijziging
van de positie van de vrouw nauwelijks aandacht was geschonken. Nu zegt de Minister in zijn antwoord, dat deze wetboeken
op verscheidene onderdeelen zijn aangepast aan de behoeften
van den tijd. Men zou zich kunnen voorstellen, als men een
beetje optimistisch gestemd is, dat de Minister ook van oordeel
is, dat er ten opzichte van de positie van de vrouw inderdaad
geen aandacht is geschonken aan de veranderingen in haar
positie in de maatschappij. Maar dat neem ik niet aan. H e t i3
merkwaardig, dat in een Parlement dergelijke_ dingen worden
gezegd. Weet men in het Parlement absoluut niet, dat er in de
laatste 100 jaar in de positie van de vrouw toch wel iets is veranderd? Ik heb, om een enkel voorbeeld te noemen, nagegaan,
hoe het op het oogenblik staat met de vrouwen, die een academische opleiding kregen. De Minister zal moeten toegeven, dat
daardoor toch de positie van de vrouw, ook die van de gehuwde
vrouw in het gezin en ook in de maatschappij, is veranderd. De
laatste statistiek over het aantal studenten aan onze universiteiten en hoogescholen geeft aan, dat er in totaal 2007 vrouwen
studeeren. Als wij het zouden nagaan over de laatste tientallen
van jaren zouden het er duizenden zijn. Deze vrouwen hebben
alleen daardoor in haar gezin een andere positie. Maar afgescheiden daarvan weet de Minister, dat er in de geheele samenstelling
en de functie van het gezin veel veranderd is en dat daarnaast
vele vrouwen, gestudeerde en niet gestudeerde, een maatschappelijke positie hebben gekregen, die zij voor 100 jaar niet
hadden. Dat kan men goedkeuren of betreuren, maar het feit is
er nu eenmaal, dat kan de Minister moeilijk tegenspreken.
Laten wij eens even met een enkel voorbeeld nagaan hoe het
staat met de waardeering van de positie van de vrouw in het
Burgerlijk Wetboek. Wij behoeven dan maar een paar artikelen
te noemen. Ik denk aan de artikelen 160, 161 en aan artikel 163,
waarbij de vrouw in haar huwelijk zonder bijstand van den man
niets mag geven en niets verkrijgen. Dat zijn alle artikelen, die
betrekking hebben op de gehuwde vrouw, maar ook in de positie
van de gehuwde vrouw is zeer veel veranderd. Laten wij eens
denken aan artikel 168, de vrouw als openbare koopvrouw. E n
dan artikel 1366! Dit is één van de meest grievende artikelen,
waarin de handelingsonbekwaamheid van de vrouw is vastgelegd, tegelijk met die van de minderjarigen en van degenen, die
onder curateele gesteld zijn. H e t zijn alle voorbeelden, die
aantoonen, dat in ons Burgerlijk Wetboek ten opzichte van de
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sterk gewijzigde positie van de vrouw nauwelijks iets is gewijzigd. Enkele verbeteringen zijn er gekomen, b.v. in de uitoefening van de voogdij door de vrouw, die tot uiting komt in
het vroegere artikel 401; ik denk ook aan de beschikking van de
vrouw over haar eigen spaarbankboekje. Maar afgezien van die
enkele verbeteringen, kan men gerust zeggen, dat men de
vrouw heeft vergeten.
Wanneer de Minister van Justitie met zijn uitlatingen, die niet
heelemaal kloppen met die van de Kamer, zou bedoelen, dat hij
er anders over denkt dan de Kamer, dan zou mij dat verheugen,
want dan zouden wij van hem kunnen verwachten, dat hij zal
komen met voorstellen tot wijziging. Daar ben ik toch weer
eenigszins aan gaan twijfelen, want de Minister noemt bij zijn
opsomming van de wetsontwerpen, die aanhangig zijn en waarvoor hij geen tijd zal hebben, ook een wetsontwerp, dat er reeds
ligt, nl. het wetsontwerp tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Dit wetsontwerp is niet van verre strekking, maar
er staan toch eenige dingen in, die eenige verbetering brengen.
Omdat ik nog altijd hoop heb, dat de Minister in zijn antwoord
in het Voorloopig Verslag bedoelt, dat hij iets van den achterstand wil inhalen, hoop ik, dat de Minister in ieder geval het
wetsontwerp, dat er nog ligt, ten aanzien waarvan zeker nog
verschillende wenschen overblijven, mee zal willen helpen behandelen.
De heer Truijen: Mijnheer de Voorzitter! I n de Memorie van
Antwoord zegt de Minister, wiens begrooting thans aan de orde
is, dat een generaal overzicht van hetgeen in het Voorloopig
Verslag ter sprake wordt gebracht, bij hem het verlangen doet
rijzen, dat hij zou kunnen beschikken over verdubbelde persoonlijke werkkracht en daarbij over een verdubbelden staf van
bekwame medewerkers om in een vlot tempo mede te werken
aan de vervulling van de onderscheidene desiderata, voor welker
verwezenlijking ook hij zou voelen.
Ik kan, Mijnheer de Voorzitter, bij het groot aantal onderwerpen, die in de stukken zijn aangesneden en op welker spoedige
behandeling wordt aangedrongen, die verzuchting begrijpen,
maar zou toch wel vreezen, dat de Kamer harerzijds bij vervulling van dit ministerieele verlangen voor een te zware taak
zou worden gesteld. Ik kan daarom niet betreuren, dat de
Minister moet erkennen, dat dit dubbele verlangen niet in vervulling zal kunnen gaan.
Des te meer is het van belang, dat bij de schifting der zaken,
die voor behandeling in aanmerking komen, een goede keuze
wordt gedaan. De noodzakelijkheid daarvan springt te meer in
het oog, nu naast den arbeid op wetgevend gebied in dezen tijd
de bestuurlijke taak van den Minister nauwgezette verzorging
eischt. Krachtige handhaving van het gezag is thans meer dan
ooit taak en plicht der Itegeering.
Krachtig optreden is ook noodig ter bescherming van de
publieke eerbaarheid. Nu weet ik wel, dat in dit opzicht een
belangrijke taak is voorbehouden aan den gemeentelijken wetgever, maar de Minister deelt in zijn Memorie van Antwoord
mede, dat uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat de
toestand op het stuk van bestrijding van ontucht en prostitutie
in sommige gemeenten te wenschen overliet. H e t stemt echter
tot voldoening daarbij tevens te vernemen, dat het overleg, dat
omtrent deze aangelegenheid tusschen den Minister en zijn
ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken is gepleegd, een gunstige uitwerking heeft gehad.
E e n reden te meer om op de dikwijls weinig voldoende
activiteit der gemeentebesturen nauwlettend toezicht te houden
en wettelijke maatregelen voor te stellen voor al die gevallen,
waarin de ervaring heeft bewezen, dat niet op voldoende medewerking van den plaatselijken wetgever kan worden gerekend.
Zoo is het verkoopen van middelen tot voorkoming of verstoring
van zwangerschap aan personen beneden een zekeren leeftijd
bij de strafwet verboden, maar de gemeentebesturen kunnen
verordeningen maken, die de funeste werking van winkels, waar
deze voorwerpen worden verkocht, nog meer beperken. Daar
echter niet alle besturen van gemeenten, waar een dergelijke
verordening op haar plaats zou zijn, bereid bleken zoo'n verordening in het leven te roepen,, i3 de vraag gewettigd, of dan
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niet de Rijkswetgever aan de bestaande strafbepalingen uitbreiding moet geven.
Ik wijs in dit verband ook op de tentoonstellingen, die door
den Nieuw-Malthusiaanschen Bond worden georganiseerd. De
Overheid behoort mijns inziens afwijzend te staan tegenover
tentoonstellingen, waarmede die bond propaganda voor zijn
streven wenscht te maken.
Nu wil ik hiermede geenszins tot uitdrukking brengen, dat
ik het gewelddadig belemmeren van die tentoonstellingen, zooals te Utrecht en te Hoorn moet zijn geschied, zou goedkeuren.
Evenals elke eigenrichting verdient in een goed geordenden
Staat, zooals wij Nederland gelukkig nog mogen noemen, dat
gewelddadig optreden van particuliere personen afkeuring. Indien er ingegrepen moet worden, is zulks de taak der Overheid.
Maar daarnaast rust dan ook op de Overheid de plicht om te
zorgen, dat dergelijke tentoonstellingen, die de rechtmatige
ergernis van een belangrijk deel der bevolking opwekken, niet
kunnen plaats hebben. Ik vertrouw daarom, dat de Minister,
wanneer in het vervolg dergelijke tentoonstellingen weer zouden
worden georganiseerd, met groote zorgvuldigheid zal nagaan,
of de gemaakte propaganda strafbare vormen aanneemt, en
maatregelen daartegen zal weten te treffen, indien dat het
geval mocht zijn.
Nu hebben wij gisteren uit den mond van den geachten afgevaardigde den heer Wendelaar gehoord, dat deze het beleid van
den Minister in het algemeen en meer in het bijzonder zijn
houding ten aanzien van hetgeen bij die tentoonstellingen is
gebeurd, geenszins kan bewonderen.
De heer Wendelaar heeft zich afgevraagd: wat wil deze
Minister en wat verlangt ons volk van den Minister van
Justitie? Zijn antwoord daarop is geweest: ons volk verlangt,
dat de Minister van Justitie den rechtsstaat handhaaft. Ik kan
met dit antwoord volkomen akkoord gaan, Mijnheer de Voorzitter. Ik verlang ook, dat onze Minister van Justitie den
rechtsstaat handhaaft.
H e t wezenlijke in den rechtsstaat is — zooals de Minister
heeft gezegd in zijn toelichting tot een der ingediende wetsontwerpen, waaraan de heer Wendelaar heeft herinnerd —, dat
de Staat zelf rechten erkent, die aan zijn bevoegdheden voorafgaan, en dat hij zich ook gebonden weet aan hoogere normen,
zoodat het positieve recht niet is een product van den wil van
den wetgever alleen. H e t tegendeel is het geval in landen, waar
de hoogste norm van wetgeving uitsluitend berust in den wil
van een oppersten leider, die zich daarbij ongetwijfeld ook door
zekere normen zal laten leiden, maar alleen zoolang en in zooverre hij zelf daaraan waarde wenscht toe te kennen en dus
feitelijk door normen, die aan zijn eigen wil hun beteekenis
ontleenen.
E n nu heeft het mij buitengewoon verwonderd, dat de heer
Wendelaar met een zelfverzekerdheid, alsof hij het recht had
namens de overgroote meerderheid van het Nederlandsche volk
te spreken, hier heeft beweerd, dat het beleid van den Minister
niet voldoet aan den eisch, dat hij, als verdediger van den
rechtsstaat, het vertrouwen van het volk behoudt. En nog meer
heeft het mij verwonderd, dat de heer Wendelaar dit heeft
durven beweren op zulke zwakke argumenten als hij tot ondersteuning zijner bewering naar voren heeft gebracht.
Welke zijn immers deze argumenten geweest, Mijnheer de
Voorzitter? Geen andere dan dat de Minister zijn toegezegde
nota in zake Oss te lang uitstelt, alsof dit uitstel, dat trouwens
op goede gronden berust, het Nederlandsche volk tot hevige
veontwaardiging zou brengen, dan dat de Minister tegen de
relletjes, die zich te Utrecht en te Hoorn hebben afgespeeld,
door den heer Wendelaar als terreur gequalificeerd, te laat en
te slap is opgetreden, waarbij de heer Wendelaar een vergelijking maakte met hetgeen in Duitschland tegen Joden en
Katholieken is gebeurd, een vergelijking die zeker enorm veel
meer mank gaat dan in het algemeen aan vergelijkingen geoorloofd is, niets anders ten slotte dan de houding van den Minister
ten aanzien van een vreemdeling, die in Juli van dit jaar met
een inderdaad betreurenswaardig gevolg, ik erken dat, is uitgewezen.
Handelingen der Staten-Generaal. — 1938—1939. — H ,

Maar zijn dit nu argumenten, waarop de conclusie kan worden gebouwd, dat de Minister het vertrouwen van het volk
zou hebben verloren en niet de man is, die strijdt voor den
rechtsstaat, doch veeleer de man, die zijn eigen wil doorzet ?
Zijn dat argumenten, die het recht geven te zeggen, dat de
Minister een man is, die krachtig is, wanneer het niet moet, en
te slap, waar kracht noodig zou zijn?
Wel merkwaardig, Mijnheer de Voorzitter, is daarbij de verklaring van den heer Wendelaar, dat de Minister op de plaats,
die hij bekleedt, zoo buitengewoon gevaarlijk is, omdat hij zoo'n
bekwaam man is. Van deze verklaring heb ik goede nota genomen, Mijnheer de Voorzitter, en het moet zeker voor al
degenen, die het niet eens zijn met de opvatting van den heer
Wendelaar, dat de Minister aan de gedachte van den rechtsstaat te kort doet, een spoorslag zijn om zich met meer warmte
en overtuiging achter dezen bewindsman te scharen.
Uitvoerige beschouwingen worden in de gewisselde stukken
gewijd aan het vreemdelingenrecht. Nadat deze aangelegenheid
onder den druk der tijdsomstandigheden in den loop van dit
jaar reeds meermalen, en zelfs nog zeer onlangs, een onderwerp
van bespreking in deze Kamer heeft uitgemaakt, meen ik niet,
dat het op mijn weg kan liggen daarover in beschouwingen te
treden. Zulks te minder, nu de Regeering heeft medegedeeld,
dat een herziening van het vreemdelingenrecht in bewerking is
en de voorbereiding eener nieuwe regeling reeds in een gevorderd stadium verkeert.
Ik zou alleen de aandacht der Regeering willen vestigen op
het volgende. Naar mij van verschillende zijden verzekerd
wordt, — de juistheid dezer verzekeringen is natuurlijk moeilijk
te controleeren —, komt het den laatsten tijd voor, dat van de
tractaatsbepalingen betreffende de uitlevering van vreemdelingen gebruik wordt gemaakt om afbreuk te doen aan de bescherming, die ons land, voor zoover de omstandigheden dit
toelaten, aan vreemdelingen verleent.
I n de algemeene voorwaarden, op welke ten aanzien van de
uitlevering van vreemdelingen verdragen met vreemde Mogendheden kunnen worden gesloten, — en dus ook in de verdragen
zelf —, is bepaald, dat vreemdelingen alleen worden uitgeleverd wegens bepaaldelijk aangewezen gemeene misdrijven,
niet wegens zoogenaamde politieke delicten.
Nu zou het voorkomen, dat iemand, dien een vreemde Regeering om politieke redenen in haar macht wenscht te hebben,
wordt beschuldigd van een der misdrijven, waarvoor uitgeleverd
wordt, zonder dat er ook maar eenige grond bestaat om den
vreemdeling van het plegen van dergelijk misdrijf te verdenken.
Een beschuldiging van misdrijf is voor het verkrijgen der uitlevering voldoende. Noch de Nederlandsche Regeering, noch de
Nederlandsche rechter, die den vreemdeling vóór de uitlevering
moet hooren, treden, voor zoover mij bekend, in een beoordeeling der vraag of de beschuldiging op goede gronden is gebaseerd.
Wel is waar bestaat er een bepaling, dat geen uitlevering
wordt toegestaan dan onder voorwaarde, dat de uitgeleverde
niet zal mogen worden vervolgd of gestraft voor eenig in het
verdrag niet genoemd strafbaar feit, vóór zijn uitlevering gepleegd, dan nadat hij, na zijn uitlevering, een maand de vrijheid
heeft gehad om het land weder te verlaten.
Maar heeft de Regeering eenige zekerheid, dat dit voorschrift
wordt nagekomen? Kan in ernst worden verondersteld, dat dit
voorschrift wordt nageleefd, wanneer het juist is, dat op totaal
ongegronde beschuldigingen uitlevering wordt gevorderd?
Hier kunnen voor de veiligheid der politieke vluchtelingen
groote gevaren liggen, die mijns inziens bij een nieuwe regeling
van het vreemdelingenrecht onder het oog behooren gezien te
worden. Ik weet wel, dat de oplossing niet gemakkelijk is. Er
zijn bij de handhaving der uitleveringstractaten groote belangen
gemoeid. Vergeleken bij den toestand van vroeger, toen een
misdadiger zich buiten het bereik van de strafwet kon stellen,
door over de grenzen te vluchten, zijn de tractaten ongetwijfeld
een groote vooruitgang. Afschaffing zou daarom geenszins verantwoord zijn. Maar nu de goede trouw, die aan het sluiten
van dergelijke tractaten ten grondslag ligt, niet overal ongerept
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meer schijnt te bestaan, verdient het toch ernstige overweging
of niet een regeling kan worden bereikt, die het belang der
vreemdelingen, wier uitlevering wordt gevraagd, ten volle recht
doet wedervaren.
_ Aanhangige wetsontwerpen, Mijnheer de Voorzitter, behooren
in den regel bij de behandeling dezer begrooting niet of slechts
ter loops te worden aangeroerd, omdat de Kamer bij de mondelinge behandeling dier ontwerpen de gelegenheid krijgt daarover met den Minister van gedachten te wisselen. Ik meen een
uitzondering te moeten maken voor het ontwerp betreffende
inning van onbetwiste geldvorderingen, in zoover althans, dat
ik den Minister zou willen verzoeken de behandeling van dit
ontwerp, waarover de Memorie van Antwoord nog moet verschijnen, zoo spoedig mogelijk voort te zetten. I n bepaalde
kringen wordt daar veel prijs op gesteld. De omstandigheid, dat
deze Minister, wien het aan voortvarendheid overigens niet
ontbreekt, het blijkens zijn antwoord thans nog niet verder
heeft gebracht dan tot het koesteren van de hoop, dat het
noodzakelijk voorbereidend overleg binnen niet al te langen tijd
tot een resultaat zal voeren, heeft in die kringen eenige ongerustheid verwekt. Ik vertrouw, dat de Minister deze ongerustheid zal weten te verdrijven door spoedig met een Memorie van
Antwoord, al of niet vergezeld van een gewijzigd wetsontwerp,
te komen.
Ik kom thans, Mijnheer de Voorzitter, tot een onderwerp,
dat door mij ook het vorig jaar bij de behandeling dezer begrooting is besproken, ril. de zaakwaarnemerij en de daarmede
samenhangende quaestie van het voorschrijven van een notarieele akte voor transport van onroerende goederen. En het verheugt mij, dat ik mij, wat dit onderwerp betreft, kan aansluiten
bij de opmerkingen, door den heer Wendelaar gemaakt.
Toen ik het vorig jaar deze zaak hier had besproken en
daaromtrent een meening had geuit, die niet overeenkwam met
die van mijn geachten mede-afgevaardigde den heer Posthuma,
heeft de Minister gezegd, dat er misschien een oplossing zou
t e vinden zijn, indien hij den heer Postbuma en mij mocht
aanraden, eens met elkander t e gaan praten. Ik zou dezen
raad ongetwijfeld hebben opgevolgd indien ik de overtuiging
had, dat dergelijke bespreking in belangrijke mate tot oplossing
van het vraagstuk zou kunnen bijdragen.
Ik spreek echter over deze aangelegenheid liever m e t den
Minister en constateer m e t voldoening, dat de Minister het op
den weg der bekeering, waarvan hij verleden jaar te mijnen
aanzien gewaagde, blijkbaar ook al een heel eind heeft gebracht.
Ik vraag mij zelfs af, of in het licht van het ontwerp op de
zoogenaamde schijnakten — waarvan ik overigens thans niet
spreek — de Minister in zijn bekeeringsijver niet wat ver
gaat door zelfs voor overdrachten van roerende goederen in
bepaalde omstandigheden authentieke akten t e eischen. Maar
hoe dit ook zij, het was mij aangenaam uit de Memorie van
Antwoord te vernemen, dat de Minister tot de conclusie is
gekomen, dat in het belang van de rechtszekerheid in meer
gevallen het gebruik van een authentieke akte dient te worden
voorgeschreven.
W a t nu betreft de zaakwaarnemerij, ben ik sinds enkele
dagen in het bezit van een aantal rapporten, opgemaakt door
de afdeelingen der broederschappen van notarissen en van
candidaat-notarissen in Nederland, omtrent het beoefenen der
zaakwaarnemerij in de verschillende gedeelten van ons land.
I k meen t e mogen veronderstellen, dat de Minister ook in het
bezit dier rapporten is en dat ook de heer Wendelaar daaruit
zijn belangrijke mededeelingen heeft geput. Zelfs wanneer ik
aanneem, dat hetgeen aldaar is gerapporteerd met het noodige
oordeel des onderscheids moet worden bekeken, omdat het
onderzoek is ingesteld door personen, die belanghebbenden en
partij in het geding zijn, meen ik toch, dat uit die in bijzonderheden afdalende rapporten voldoende blijkt, dat de zaakwaarnemerij hier te lande een bedenkelijken omvang heeft aangenomen en dat de ondeskundigheid van vele zaakwaarnemers
het publiek groote schade veroorzaakt. Ik beveel daarom die
rapporten aan in de bijzondere aandacht van den Minister,
vertrouwende, dat deze daarin steun zal vinden voor tegemoetkoming aan het gerechtvaardigde verlangen om de positie te
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beschermen van het notariaat en zoo noodig ook van de advocatuur, waarvan de heer Wendelaar sprak, waar deze door do
zaakwaarnemerij wordt bedreigd.
Ik voeg hieraan echter toe, dat ik geheel instem m e t het
voornemen der Regeering om een nieuwe wettelijke regeling
van de notarieels tarieven voor te bereiden en de noodige waarborgen van een stipte naleving daarvan te scheppen.
Ik wensch thans nog in het kort iets te zeggen omtrent
hetgeen de Minister in de Memorie van Antwoord heeft gezegd
omtrent het arbeidsrecht. De Minister deelt mede, dat het
overleg, dat hij heeft gepleegd met de Departementen van
Economische en van Sociale Zaken, tot de conclusie heeft geleid,
dat van de wenschen tot herziening of aanvulling van de wet
op de arbeidsovereenkomst slechts die m e t betrekking tot het
concurrentiebeding en de loongrens van vier gulden voor vervulling in de naaste toekomst vatbaar zijn. Ik meen uit deze
mededeeling te mogen afleiden, dat de Minister voornemens is
een herziening der wet in dit opzicht te bevorderen, aangezien
hij aan deze mededeeling toevoegt, dat de Regeering van
oordeel is, dat een oplossing van deze vraagstukken langs den
weg van corporatieve rechtsvorming op korten termijn niet is
te verwachten.
Een ander standpunt heeft de Minister ingenomen ten aanzien
van de herziening van het ontslagrecht. H e t is bekend, Mijnheer
de Voorzitter, dat uit de kringen der arbeiders een herziening
van het ontslagrecht wordt gewenscht in dezen zin, dat naar
gelang het aantal dienstjaren grooter is, een langere termijn
voor ontslag moet worden in acht genomen. Zelfs wordt in
een adres van de verschillende bonden van handels- en kantoorbedienden, dat het vorig jaar tot den Minister van Justitie is
gericht, verzocht, dat ten aanzien van kantoor- en handelsbedienden, benevens andere arbeiders, die een overeenkomstige
positie innemen, het verleenen van ontslag onder bepaalde
omstandigheden wordt verboden.
Nu kan ik er in komen, Mijnheer de Voorzitter, dat een
arbeider, die gedurende vele jaren aan een onderneming verbonden is geweest en dan als het ware een vaste positie heeft
verworven, niet zoo maar op korten termijn op straat kan
worden gezet. Maar ik ben van den anderen kant toch ook niet
ongevoelig voor de opmerking der Regeering, dat het niet zonder
bedenking is, dat door een eenzijdige, slechts voor den werkgever geldende, verlenging der opzeggingstermijnen de kansen
voor staking en uitsluiting zóó ongelijk worden gemaakt, dat
de eischen der verdeelende rechtvaardigheid wel zeer in het
gedrang komen.
Intusschen is het misschien mogelijk door het aanbrengen
van een zekere differentiatie — waarvan ook de Minister
spreekt — voor enkele categorieën van arbeiders, ten aanzien
waarvan de onbillijkheid van een ontslag op korten termijn
bijzonder sterk spreekt, een afwijkende regeling vast te stellen,
waarbij met hun bijzondere aanspraken op een langeren ontslagtermijn wordt rekening gehouden.
Ik besluit, Mijnheer de Voorzitter, met mijn voldoening uit
te spreken, dat de Minister overweegt te bevorderen, dat aan
de redactie van wetten en besluiten nog meer dan tot dusverre
bijzondere aandaeht zal worden besteed. Wel is waar kan ook
daardoor niet de absolute zekerheid worden bereikt, dat dan
alles volmaakt in orde is. De omstandigheid, dat de wetten
— met besluiten is dat in mindere mate het geval — zooveel
instanties moeten doorloopen, voordat zij het Staatsblad hebben
bereikt, en dat dan toch nog niet alle fouten vermeden worden,
moet zeker ook de leden dezer Kamer tot bescheidenheid
stemmen. Maar men mag toch wel de hoop koesteren, dat
althans belangrijke leemten, als bij de behandeling van de
quaesties der wilde bussen en der spijsvetten onlangs aan het
licht zijn gekomen, voor het vervolg zullen worden vermeden,
indien de ontwerpen van wetten en besluiten van den aanvang
der behandeling af meer speciaal op hun formeele waarde
worden getoetst.
De heer van der Goes van Naters: Mijnheer de Voorzitter!
De heer Wendelaar heeft gisteren er van gesproken, dat het
Ministerie van Justitie eigenlijk op het oogenblik een verleng-
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stuk is van Defensie. Ik ben het daarmede wel eens, maar in
omgekeerde volgorde: H e t recht gaat voorop, maar beide hebben een verschrikkelijke actualiteit.
E r is, sedert Duguit, veel gesproken over de oude en de
nieuwe Staatstaak. Bij de nieuwe Staatstaak denken wij dan aan
de service public; het merkwaardige doet echter zich voor, dat
in onzen tijd de oude Staatstaak, de bescherming van den Staat,
weer zoo urgent is geworden. Bescherming naar binnen en bescherming naar buiten. Bij het binnenland denk ik dan aan de
nu reeds eenige jaren bekende materie, ook in het Voorloopig
Verslag besproken, van de persexcessen, van de uitingen in
vergaderingen, van de pogingen tot landverraad, van de samenzweringen en van het uniformverbod. Bij het buitenland denk
ik aan het binnensmokkelen van geschriften, aan spionnage en
aan vreemde inmenging. Verband tusschen deze twee groepen
ligt er b . v. in den Weltdienst van Oberleutnant Fleischhauer,
waarbij ook Nederlandsche organisaties zijn aangesloten. Ik
wil een paar feiten noemen, en begin met de persexcessen, die
in het kernachtige brochuretje van den heer van der Burg zijn
besproken, die speciaal noemt het antisemitisme en nog meer
speciaal de protocollen van Sion. Ik kan op dit gebied het
beleid van dezen Minister niet bewonderen. Waarom heeft hij
niet eerder ingegrepen? D e Minister was reeds lang op de
hoogte. Aan den Minister is reeds vóór de brochure van den
heer van der Burg duidelijk gemaakt, dat het hier gaat om een
quaestie van gezagshandhaving.
Nu zegt art. 137c van het Wetboek van Strafrecht, dat de
verspreiding van geschriften, waarin een uitlating in beleedigenden vorm voorkomt, strafbaar kan worden gesteld. Zien wij de
Memorie van Toelichting hierop, destijds gemaakt door Minister
van Schaik, dan zien wij, dat het wel degelijk de bedoeling
was, zoo staat het er letterlijk, „krenkende en kwetsende uitlatingen in de kiem te smoren". De bedoeling was dus inderdaad
bevredigend ver strekkend. De bedoeling is niet geweest, den
, .beleedigenden v o r m " te zien als een uitsluitend formeele begrenzing. Maar bovendien, zoo is mijn grief, valt het werkelijk
iederen lezer op, dat juist bij die protocollen van Sion de vorm
zoo perfide beleedigend is, omdat die geschriften zijn geschreven in een vorm van authentieke stukken, waarin de Joden
verklaren van plan te zijn tot het doen van alle denkbare
gemeenheden, die er in de wereld gedaan kunnen worden, als
sluipmoord, moord, degeneratie van andere bevolkingsgroepen,
kortom, alles wat er maar aan vuils te denken is. Als er nu
ooit sprake is van een krenkenden vorm, zelfs van den uiterst
denkbaren krenkenden vorm eener beleediging, dan is het wel
hier, waar men in een zoogenaamd authentiek stuk zijn tegenpartij alle mogelijke perfide dingen in den mond geeft.
E r is nog gesproken over uitlatingen in vergaderingen, en dan
zijn vooral bedoeld die uitingen in een vergadering van de
N.S.N.A.P. waarin geëischt werd aansluiting van Nederland bij
Duitschland en waarbij geroepen werd: ein Volk, ein Reich, ein
Eührer.
Ik verwijs hiervoor naar de vragen van de heeren de Savornin
Lohman en Bruineman in de Eerste Kamer
(Handelingen
Eerste Kamer, vel 12). Wat is er gebeurd? De Begeering heeft
in April 1938 een nauwkeurig onderzoek toegezegd. Zouden wij
nu eens de resultaten van dat onderzoek mogen vernemen? E n
wanneer zou blijken, dat artikel 97a van het Wetboek van
Strafrecht, of uitlokking tot dit misdrijf, of poging daartoe, nog
niet voldoende zou zijn, welnu, dan eischt het Nederlandsche
volk nieuwe beschermingsmiddelen!
Wellicht ware ook het artikel over het landverraad, artikel 97,
zoodanig te wijzigen, dat het opzet niet alleen gericht behoeft
te zijn op het bevorderen van oorlogsvoering van een vreemden
Staat tegen Nederland, maar ook op het verkrijgen van een
„vreedzame" annexatie.
Wil de Minister dat eens overwegen?
Blijft de Minister verder, zoo vraag ik, waakzaam ten opzichte van de zoogenaamde ontbonden W. A. en van de wandelorganisaties ?
Teleurstellend vind ik de Memorie van Antwoord in haar
passage over het uniform verbod. Er heeft bij de afstandmarschen°in Nijmegen een groep van de Deutsche Beichsjugend

meegeloopen, een honderd procent-politieke organisatie. Zij
liepen daar mede in formatie, in uniform en met hakenkruisen
op die uniform. Maar dat is het juist, wat wij in Nederland
niet willen en daartegen behoort ons juist te besehermen het
zoogenaamde uniformverbod.
Ik kom nu op de gevaren, die van uit het buitenland ons
bedreigen, voor zoover zij dezen Minister regardeeren, en wel
ten eerste op het binnensmokkelen van geschriften. Ik heb in
de Memorie van Antwoord op de begrooting van BuitenlandscheZaken gelezen, dat de Fichte-Bund niet meer actief is. Hoe komt
men er bij? Bij de begrooting van Buitenlandsche Zaken zal ik
daarop nog terugkomen. Deze propaganda-actie gaat wel degelijk
door, en wij beseffen wel, hoe. Bovendien hebben wij nu da
zoogenaamde niet militaire spionnage wel volkomen door.
Ik heb hier liggen het boekje, dat den Minister misschien
wel bekend is, anders kan hij er kennis van n e m e n : „Hitler en
Espagne", vol m e t facsimiles, brieven en stukken, die m e n
gevonden heeft in het Bruine Huis te Barcelona en die daar
in beslag zijn genomen. Dit boekje is ontstellend en nadat ik
kennis had genomen van dat boekje, namen wij allen kennis
van het groote spionnage- en sabotage-proces in Amerika. E n
nu is één ding mij zoo buitengewoon opgevallen, iets dat de
authenticiteit van dat boekje bevestigt, nl. de frappante overeenkomst van de illegale handelingen in die twee gevallen. I n
beide gevallen zijn het Duitsche vereenigingen met onschuldigs
cultureele namen, heel mooie namen, wetenschappelijke namen
over academies, enz., die deze handelingen bedrijven. I n bcido
gevallen, in Spanje en in Amerika, zijn het Duitsche reederijen
en Duitsche spoorwegbureaux, die er aan medewerkten. I n
Spanje is er geweest — blijkens den gephotographeerden brief,
dien ik hier heb — de rechtstreeksche toezending door den Rijksminister voor do Propoganda van pamfletten in de landstaal,
rechtstreeks aan het gezantschap en aan de consulaten, in diplomatieke koffers. Dit waren ook pamfletten van den FichteB u n d ! I n beide gevallen schijnen in het buitenland ingezameld»
gelden van de Winterhilfe voor deze doeleinden te zijn gebruikt.
H e t één bevestigt het ander frappant. Op 16 Februari 1938 heeft
de Minister in de Eerste Kamer gezegd over den Fichte-Bund:
„Omtrent de schakels naar ons land, daaromtrent weet ik op het
oogenblik meer dan ik op 24 November 1937" — in deze Kamer
— „ w i s t " . Heeft die wetenschap reeds resultaten opgeleverd?
E r bedreigen ons in de laatste jaren groote gevaren. Ik bezit het
verslag van een „politisches Schulungslager" van jeugdigen,
dat gehouden is t e Siegen in Augustus 1937. Let u op den
datum! Daar zijn de doeleinden van de buitenlandsche politiek
van het Duitsche Bijk behandeld. Die zijn chronologisch als
volgt gerangschikt. Eerst zou men Oostenrijk nemen; ik geloof,
dat het is uitgekomen. Daarna volgt Tsjecho-Slowakije; ik
meen, dat dat ook het geval is. Dan komen Danzig en het
Memel-gebied, in de vierde plaats de Elzas en in de vijfde plaats
Nederland. Zoo wordt het aan die jeugdigen in een ander land
geleerd. E r is een boek van Rupert von Schumacher, in 1937 te
Stuttgart verschenen. E r zijn suggestieve kaarten van de Ausland-Deutsche Verein. E r was een radio-rede op 6 Juni 1937
des avonds om halfacht. Alles officieel, want ook het drukken
van boeken is in Duitschland een publieke handeling. E n allen
zeggen ongegeneerd: wij moeten die 8 millioen Nederlanders
hebben.
De inmenging van een vreemde Mogendheid, ook ten aanzien
van niet-Arisch personeel van Nederlandsche ondernemingen,
werd te laat bekend om haar nog bij Justitie te behandelen. Ik
zal er verder over spreken bij Buitenlandsche Zaken, maar ik
zou hier wel dit willen vragen: wil deze Minister alles doen, ook
door tegenmaatregelen, om ons gezag op eigen bodem te handhaven? Een principieele verklaring omtrent de bereidheid van
de Regeering tot het nemen van maatregelen in zake deze ongehoorde inmenging zou allicht reeds helpen.
Ik kom nu, ik moet nu komen tot het vluchtelingenvraagstuk. H e t vluchtelingenvraagstuk hangt op daemonische wijze
met het voorafgaande samen en daarom ook is het Nederlands
plicht hier grootmoedig hulp te verleenen. Wat wij Woensdag
en vandaag langs onze grenzen zien gebeuren is ver van verkwikkelijk. De heer Colijn heeft hier Dinsdag gesproken van
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„verruiming van toelatingsmogelijkheden" en wij waren blij,
het geheele Nederlandsche volk was blij! Het is niet oorbaar, dat
men, blijkens een communiqué van den Begeeringspersdienst,
waarvan wij vandaag kennis namen, eigenlijk terugkrabbelt.
Want wat is het geval ? Winterswijk schijnt nog het meest gastvrij te zijn; daar schijnen aardige menschen aan de grens te
Btaan. Welnu, daar zijn 14 menschen doorgelaten. Er zijn wellicht in totaal 30 kinderen toegelaten. Alles bij elkaar zijn er
ongeveer 100 menschen doorgelaten in deze zoo kritieke dagen.
H e t is niet zoo, dat reeds duizenden zich hebben aangemeld.
Wij weten, dat de Duitsche autoriteiten dit tegenwerken, zoolang de ,,boete" nog niet is betaald. Niettegenstaande heeft men
menschen, die in den hoogsten nood waren, durven terugsturen.
Op Schiphol zijn stuitende tafereelen geweest. Er is gisteren
een man met een stukgeslagen arm over de grens weer teruggedreven.
Zouden wij ons nu ook nog moeten gaan schamen, om „Ariër"
te zijn? Hoevelen, zoo vraag ik, zullen er in dit eerste „noodverband" worden toegelaten? Men kome vandaag met de toezegging, dat de hulp, die men wil geven, dadelijk komt. Excellentie, voelt u nu nog niet, dat het Nederlandsche volksgeweten
dit wil?
Deze Minister, die stellig dien wil deelt, toone zich sterk,
toone zich sterk op dit gebied, toone zich sterk tegenover de
nu al vijf jaar dreigende nieuwe gevaren, die ook zijn Departement aangaan. Te pas en te onpas is deze Minister met buitenlandsche politieke figuren vergeleken. Ik zal het niet doen. Ik
wil hem alleen een voorbeeld voorhouden. Dat is het voorbeeld
van den veldheer Aëtius, die in het jaar 451 op de Catalaunische
velden er voor zorgde, dat de Hunnen niet in West-Europa doordrongen.
Mevrouw Bakker—Nort: Mijnheer de Voorzitter! Het zou
ondankbaar zijn, geen hulde te brengen aan de werkkracht en
de bekwaamheid van dezen Minister, als wij nagaan de wettelijke voorzieningen, die reeds tot stand gekomen zijn, maar
vooral als wij daarbij meetellen de ontwerpen, die in voorbereiding zijn. Al kan ik dan niet in alle opzichten instemmen met
liet beleid van den Minister. I n enkele opzichten, moeten wij
erkennen, heeft Zijne Excellentie meer gedaan dan wij na de
begrootingsdiscussie van verleden jaar konden verwachten. I n
andere opzichten stelt de afwachtende houding van den Minister
mij zeer teleur. Ik zal dat door enkele voorbeelden duidelijk
maken. Bij de vorige begrooting is uitvoerig gesproken over de
vreemdelingenpolitiek. Van verschillende zijden, ook door mij,
is aangedrongen op een nieuwe wettelijke regeling, daar de wet
van 1849, als geheel verouderd en onbruikbaar, reeds lang is ter
zijde gesteld. De Minister meende toen, dat in deze onrustige
tijden, nu zooveel politieke vluchtelingen hun vaderland hebben
verlaten om elders een onderkomen te zoeken, er van een nieuwe
wettelijke regeling geen sprake kon zijn.
Ik meen mij te herinneren, dat de Minister zeide: I n den
storm kalefatert men geen schip. Maar het is toch beter een
schip te kalefateren in den storm, dan het geheel te gronde te
laten gaan. Ik geloof, dat de Minister thans ook tot de overtuiging, is gekomen, dat de tegenwoordige toestand op dit gebied absoluut onbevredigend is. Wij kunnen toch zonder overdrijving zeggen: Er bestaat geen Vreemdelingenwet, er bestaat
op het oogenblik evenmin vreemdelingenrecht. Met instemming
heb ik daarom kennis genomen van de aankondiging van een
nieuwe Vreemdelingenwet, die in voorbereiding is. Na de uitvoerige discussies, welke wij bij verschillende gelegenheden, nog
onlangs, hebben gehad over deze quaestie, is het niet noodig
uit te weiden over de verschillende gevallen, waarin volgens
ons oordeel met grooter hardheid tegen vreemdelingen is opgetreden dan noodzakelijk was. Herhaaldelijk heeft ons groote
medelijden met de ongelukkige Joodsche vluchtelingen ons gedwongen op den Minister een beroep te doen om meer vluchtelingen toe te laten. Ook heden zal door mr. Joekes hierover
gesproken worden, in verband met de teleurstelling, die algemeen in Nederland heerscht, nu door de laatste persberichten,
nadat door de woorden van den Minister-President allerwegen
de hoop bestond op de barmhartige daad der Eegeering

(Bakker—Nort)
om meer vluchtelingen in nood, na de laatste gebeurtenissen aan onze oostelijke grens, toe te laten, aan die hoop
do bodem is ingeslagen. Wel wil ik nog ten opzichte van
de Vreemdelingenwet constateeren, dat, zooals de toestand
op het oogenblik is, er feitelijk arbitraire politiemacht
heerscht. In de eerste plaats aan de grens omtrent de
toelating, of beter gezegd de afwijzing van vreemdelingen;
in de tweede plaats bij de plaatselijke politie-autoriteiten ten
opzichte van het toestaan van verblijf, en weer moet ik zeggen:
het weigeren van verblijf aan vluchtelingen. De richtsnoeren
zijn bij circulaires vastgesteld door den Minister. Maar nu is
het niet alleen mij, maar ook vele sprekers opgevallen, dat deze
politie-autoriteiten nog veel strenger zijn dan de Minister beoogd
en voorgesteld heeft, ook ten opzichte van de uitzonderingen
op den regel, dat geen vluchtelingen meer zouden worden toegelaten. Deze uitzonderingen worden schier niet toegepast door
politie-autoriteiten. Ik wil er met dankbaarheid op wijzen, dat,
wanneer deze uitzonderingsgevallen bij den Minister worden
gebracht, Zijne Excellentie, voor zoover mijn kennis strekt,
daarover meest een welwillende beslissing neemt en in het
algemeen zijn goede hart laat spreken, ook in verband met de
belofte, die hij in dezen aan de Kamer heeft gedaan. Maar het
meest ergerlijke is, dat aan de grens door de vreemdelingenpolitie geenerlei rekening wordt gehouden met deze uitzonderingsgevallen. Deze zijn toch waarlijk al zeer beperkt, nl. tot
ouders, wien wordt toegestaan bij hun kinderen in te wonen,
en tot vrouwen met haar gezinnen, die vóór haar huwelijk
Nederlandsch waren. Wanneer een dergelijk geval niet onder
de oogen van den Minister komt, wordt aan al deze menschen
het verblijf hier geweigerd, terwijl zij volgens de woorden van
den Minister hier hadden mogen blijven. Ik geloof niet, dat ik
overdrijf, als ik zeg, dat op dit gebied willekeur heerscht. E r
bestaat geenerlei recht voor de vreemdelingen om in beroep
van beslissingen van de politie te gaan, zooals ik ook het vorige
jaar heb uitgelegd. Daarom is het goed, dat een nieuwe Vreemdelingenwet tot stand zal komen; vooral nu de Minister in de
Memorie van Antwoord heeft verklaard, dat het niet uitsluitend zal zijn een bevoegdheidswet voor de Kroon, maar dat ook
de grondbeginselen van onze vreemdelingenpolitiek er in nedergelegd zullen worden.
Welnu, ik hoop, dat in overeenstemming met wat de Minister in dit opzicht in de Memorie van Antwoord heeft verklaard,
er bij uitwijzing of over-de-grensgeleiding voor bona fide vreemdelingen eenig recht van beroep zal zijn bij een centraal orgaan,
hetzij bij den rechter, zooals het tot nog toe in de Vreemdelingenwet bepaald was, hetzij bij een commissie, door den Minister in te stellen. Ik herhaal, zooals op het oogenblik de toestand
is, kan men slechts spreken van willekeur, chaos en gebrek aan
uniformiteit.
Ook verwacht ik, dat, als de nieuwe wet tot stand komt,
het gedaan is met de opsluiting van vreemdelingen, naar wier
verleden een onderzoek wordt ingesteld, in kazernes, huizen
van bewaring of politiebureaux. Gelegenheden, die op deze interneering absoluut niet zijn ingericht en waar de menschen beroofd zijn van alle faciliteiten, die voor de verdachten, waartoe
deze groep toch niet behoort, wel bestaan. Daarom hoop ik, dat
deze vluchtelingen hetzij in interneeringskampen zullen worden
ondergebracht, hetzij hun een andere behoorlijke verblijfplaats
zal worden aangewezen. Ik zal niet opnieuw uitweiden over de
veschrikkelijke tragedies van vluchtelingen, die zich in de laatste jaren hebben afgespeeld, noch over het aantal zelfmoorden
en vooral het groote aantal pogingen tot zelfmoord van vluchtelingen, die wanhopig waren, omdat zij weer over de grenzen
gezet werden. Ik zal evenmin spreken, omdat de heer Joekes
er nog iets van zal zeggen, over de ellendige tooneelen aan de
grens, in deze laatste dagen, waarover de heer van der Goes
van Naters zoo juist enkele opmerkingen heeft gemaakt. Ik erken, dat de moeilijkheden voor de Eegeering op dit gebied enorm
groot zijn en ik begrijp, dat alleen door internationale samenwerking een definitief einde aan deze quaestie zal komen. En
eveneens, dat Nederland, met het oog op zijn dichte bevolking,
ontlast moet worden van een aantal vreemdelingen, die wij in
ons land op den duur niet kunnen herbergen. Maar in ieder geval
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hoop ik, dat de toekomstige regeling, naast de bevoegdheid der
administratie om geval voor geval te onderzoeken en te beslissen,
richtlijnen zal brengen, die beteekenen, dat in de eerste plaats
het Nederlandsche belang in acht wordt genomen — daaraan behoeven wij natuurlijk niet te twijfelen —, maar dat ook aan
vreemdelingen recht en gastvrijheid zal worden geboden, zooveel als dat in ons vermogen zal zijn.
Mijnheer de Voorzitter! Nu kom ik tot enkele onderwerpen,
die met het vorige toch wel in eenig verband staan. Ik begrijp
volkomen, dat het aantal verzoeken om naturalisatie in dezen
tijd overstelpend is en dat het Departement zich niet door dien
hoop kan heenwerken. Daarom vraag ik mij af, waarom men
nu met tijdelijk hulp neemt, opdat er niet een te groote achterstand zij en men uiteindelijk tot een redelijken termijn kan
komen, waarin deze verzoeken behandeld kunnen worden.
Het is mij opgevallen, dat ook door oud-Nederlanders, die
door een verzuim of door onkunde hun nationaliteit hebben
verloren, zoo ontzaglijk lang gewacht wordt met de behandeling
van hun verzoekschrift tot naturalisatie. Ik meen uit vroegere
toelichtingen bij verschillende ontwerpen te hebben vernomen,
dat deze verzoeken van ex-Nederlanders voorgaan, wat ik ook
heel natuurlijk vind. H e t is mij echter bekend, dat een oudNederlandsche zangeres van internationale reputatie zeer lang
moet wachten vóór haar verzoek tot het herkrijgen van de
Nederlandsche nationaliteit, die zij door haar huwelijk heeft
verloren, in behandeling komt. Ik hoop, dat deze aanvragen
wat vlugger zullen worden behandeld.
Van vele zijden is bij den Minister aangedrongen op verscherpte maatregelen tegen extremistische stroomingen en
excessieve uitlatingen in pers en vergadering. Gelukkig heeft
deze wensch weerklank gevonden bij den Minister. Wij mogen
daarmede echter niet wachten tot ook in ons land het volk
vergiftigd is door den stroom van lasterlijke aantijgingen, die
de menschenwaarde van een groep Nederlanders aantasten;
totdat ook hier dat gif uitwerking zal hebben. Laten wij dat
voorkomen, nu het nog mogelijk is. W a n t dag aan dag wordt
een vloed van haat zaaiende artikelen tegen een bepaalde groep
der Nederlandsche bevolking, nl. de Joden, over ons volk uitgegoten. E n iederen dag opnieuw worden onze democratische
instellingen gehoond en bespot, zonder dat daartegen wordt
opgetreden. De voorbeelden zijn daarvan te over, en na hetgeen
de spreker, die mij voorafging, daarover heeft gezegd, wil ik
er niet over uitweiden. Ik wil den Minister alleen verwijzen
naar de brochures, die Zijne Excellentie zeker evengoed als wij
ekregen zal hebben, o. a. de brochure „Regeering, regeer" van
rs. van den Burg, en vele andere, waarin heele bloemlezingen,
of moet ik zeggen giftmengsels, van provoceerend antisemitisme
vermeld staan.
Ik heb met instemming vernomen, dat de Minister den tijd
gekomen acht om hiertegen strenger op te treden. Inderdaad,
uit liefde voor de democratie en uit naam van de democratie,
mogen wij deze door haar vijanden niet laten vermoorden.
De Minister bespreekt in de Memorie van Antwoord de
mogelijkheid om naast de formeele beleediging ook materieele
beleediging strafbaar te stellen. Dat zou beteekenen, dat naast
beleedigende uitlatingen in grievenden en kwetsenden vorm,
ook uitingen, die een beleediging op zich zelf vormen, in
zakelijken vorm voortaan strafbaar zouden worden gesteld. Ik
erken, dat dit ernstige consequenties met zich zou brengen, en
ik begrijp dus, dat de Minister rijpelijk moet overwegen, vóórdat hij hiertoe overgaat. Toch geloof ik, dat wij niet machteloos
zijn tegenover dit groote kwaad met de bestaande redactie van
de artt. 137c en 137d van het Wetboek van Strafrecht. Evenals
de geachte afgevaardigde de heer van der Goes van Naters meen
ik, dat bij een strengere toepassing van deze artikelen veel
kwaad zou kunnen worden voorkomen. Wanneer er niet zooveel
ambtenaren van het openbaar ministerie waren, die de opvatting schijnen te huldigen, dat zij deze delicten niet ambtshalve,
doch slechts op klacht moeten vervolgen, geloof ik, dat menige
absoluut kwetsende en beleedigende uiting in den meest grievenden vorm had kunnen worden vervolgd, hetgeen echter niet
is geschied. Ik beveel dus aan, zoolang scherpere maatregelen
niet zijn genomen, de bestaande artikelen van ons strafrecht,
beter toe te passen.
Handelingen der Staten-Generaal. — 1938—1939. •— I L

Evenals de heer Wendelaar heeft gedaan, zou ik willen wijzen
op hetgeen het democratische Zwitserland doet in dezen. Ook
de Minister zal in de pers hebben gelezen, dat de President van
Zwitserland verklaard heeft, dat hij met kracht het antisemitisme zal tegengaan en wel door strafbaar te stellen alle
uitingen, die ten doel hebben het wekken van haat tegen bevolkingsgroepen om redenen van ras of godsdienst. Dat is één van
de middelen, die daar worden toegepast. Daarnaast bestaat de
bevoegdheid om extremistische bladen in beslag te nemen. Een
bevoegdheid, die de Overheid in Zwitserland reeds lang had en
waartoe wij misschien ook eens zullen moeten komen.
Bij de quaestie van de haat zaaiende artikelen is het onder
mijn aandacht gevallen, dat in Nederlandsch-Indië ook een dergelijke bepaling in het strafrecht staat. Ik meen, dat het effect
van dat artikel in woelige dagen doeltreffend is gebleken. Daarom zou ik den Minister willen vragen, of hij ook hier niet den
tijd gekomen acht om in die richting het kwaad van haatverwekking tegen bepaalde bevolkingsgroepen te bestrijden.
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu tot een geheel ander
onderwerp; de geachte afgevaardigde mevrouw de Vries—Bruins
heeft het reeds besproken, en ik kan daarom kort zijn.
Ook mij is opgevallen, dat bij de herdenking van het honderdjarig bestaan van onze nationale wetboeken er, evenals in de
Memorie van Antwoord, op gewezen is, dat voor een belangrijk
deel onze burgerlijke wetgeving door aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden en rechtsbegrippen frisch en levend is
gebleven. Ook volgens mij moet hierbij stellig uitzondering worden gemaakt voor de regeling in ons Burgerlijk Wetboek van
de rechtspositie der gehuwde vrouw. Ondanks de geheel veranderde plaats der vrouw in de maatschappij sedert het ontstaan van ons burgerlijk recht in de 19de eeuw, is de rechtsregeling voor de vrouw van de 20ste eeuw schier dezelfde gebleven. Nog altijd kennen wij de bepaling, dat de gehuwue
vrouw handelingsoiibevoegd is, waardoor zij in dit opzicht op
één lijn wordt gesteld met kinderen en zwakzinnigen. Wij kennen nog steeds de absolute afhankelijkheid van de vrouw aan
den man wat betreft de uitoefening van de ouderlijke macht.
Bij de beslissing omtrent eigen kinderen is de moeder toch
afhankelijk van het inzicht van haar echtgenoot, gelijk ook in
de beslissing omtrent het gezinsinkomen en de gezinsbelangen.
Het is voor mij een teleurstelling, dat Zijne Excellentie er
nog niet toe is gekomen het ontwerp huwelijksvermogensrecht
opnieuw te bestudeeren en voor een openbare behandeling gereed te maken. Vooral ook omdat ik van oordeel ben, dat het
ontwerp, wet geworden, een einde zal maken aan veel onrechtvaardige toestanden en aan veel conflicten in huisgezinnen.
Zelfs ben ik er van overtuigd, dat, wanneer aan de vrouw en
moeder meer macht en meer medezeggenschap in het huwelijk
zal worden gegeven, menige echtscheiding in de toekomst zal
kunnen worden voorkomen.
Ik hoop, dat Zijne Excellentie deze aangelegenheid zoo spoedig mogelijk zal kunnen en willen bestudeeren, opdat de zoo
lang gewenschte verbeteringen kunnen worden aangebracht, al
zal dit m. i. slechts voor een deel door de bepalingen van dit
ontwerp kunnen geschieden.
Aan de zaakwaarnemerij is door verschillende sprekers reeds
aandacht gewijd. Ik ben er van overtuigd, dat Zijne Excellentie,
evenals wij, het rapport heeft gekregen naar aanleiding van
het onderzoek, dat door de Broederschap van Notarissen en de
Broederschap van Candidaat-notarissen is ingesteld, en dat hij
daardoor de absolute noodzakelijkheid heeft ingezien om in te
grijpen. Wij zien toch, dat het aantal zaakwaarnemers in ons
land meer dan 700 bedraagt en dat er menschen bij zijn zonder eenige juridische kennis. Iedereen kan zich toch zaakwaarnemer noemen. Daardoor worden grove fouten gemaakt in
akten door onkundige zaakwaarnemers, al moet ik bekennen,
dat er natuurlijk ook bekwame menschen in deze groep voorkomen. Ik heb hier vóór mij een heele lijst van fouten, door
zaakwaarnemers gemaakt. Fouten, in strijd met de meest
elementaire begrippen van recht en wet. Fouten, die een absoluut gemis van kennis der wet bewijzen. Zoo zijn er o. a. onroerende goederen van minderjarigen verkocht bij onderhandsche akte, zonder machtiging van den kantonrechter, onder
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welke akte o. a. de handteekening van een vijfjarig kind voorkomt. E r zijn boedelscheidingen geweest met minderjarigen,
zonder dat de wettelijke voorschriften in acht zijn genomen.
Akten, die natuurlijk nietig zijn, tot groote schade der belanghebbenden.
H e t is een lange lijst van fouten, van allerlei aard. Zoo zijn
er testamenten bij onderhandsche akte opgemaakt, zonder dat
deze testamenten bij den notaris gedeponeerd zijn. Natuurlijk
waren daardoor de erfgenamen later zeer gedupeerd. H e t is een
publiek belang, dat ten deze wordt opgetreden. H e t veelvuldigst komt deze onkundigheid in zaken voor — de Minister
weet het zeker wel — in Noordbrabant, Limburg en OostDrenthe. Ik zie in het lijstje, dat mij gegeven is, dat alleen
in Noordbrabant en Zeeland — daar is Limburg dus nog niet
eens bij — 200 zaakwaarnemers zijn. E n in het rapport, dat
ons is geworden, zien wij, dat daar in 3 kantoren van notarissen te zamen nog geen 300 akten zijn opgemaakt. Geen
wonder, dat het inkomen van vele notarissen daar buitengewoon
laag is. Op dion grond zou ik echter geen wetswijziging willen
bepleiten. Wel is het volkomen in overeenstemming met mijn
opvatting, dat naast het voorschrift, dat in meerdere gevallen
dan thans authentieke akten voorgeschreven zullen worden, in
de tarieven der notarissen wijziging wordt gebracht. Voor de
rechtszekerheid van het publiek is het noodig, dat vooral overdracht van onroerend goed voortaan zal moeten geschieden door
een notaris. Maar dan moet het vaststaan, dat mindervermogenden onder het publiek de kosten daarvan zullen kunnen
betalen.
Een onderwerp, dat zich hierbij eenigszins aansluit, is het
misbruik bij openbare veilingen van roerende goederen door
misleidende advertenties. Een misleiding, waaraan ook gerechtsdienaren, nl. deurwaarders, h u n medewerking verleenen.
I n dezen is de opvatting van den Minister te optimistisch. Ik
hoop, dat de Minister eens gelegenheid zal vinden het dossier,
dat in mijn bezit is, in te zien van alle advertenties uit den
laatsten tijd, waaraan deurwaarders hun assistentie verleenen
en welke absoluut misleidend zijn. E r zijn er b.v. bij van openbare veilingen van roerende goederen, waarbij het wordt voorgesteld, alsof deze goederen afkomstig zijn van een winkelzaak
in liquidatie of uit een faillissement, hetgeen echter niet het
geval is. Ik behoef er maar aan te herinneren, dat een andere
maal geadverteerd werd, dat een collectie schilderijen van bekende meesters in openbare veiling zou worden gebracht, o.a.
bij het faillissement van een bekenden bankier alhier, terwijl
bij onderzoek is gebleken, dat van de 800 schilderijen er slechts
3 uit dat faillissement afkomstig waren en dat de meeste schilderijen copiën waren naar bekende meesters. Deze misleiding
neemt allerlei vormen aan, o.a., dat in een leegstaande villa
of in een leegstaand heerenhuis een veiling wordt gehouden,
waarbij het wordt voorgesteld alsof de goederen uit die villa of
dat huis afkomstig zijn, den inboedel daarvan hebben gevormd,
terwijl in werkelijkheid het grootste deel dezer goederen tweedehandsch artikelen zijn uit de opslagplaatsen van handelaars
in deze goederen. I n een ander geval worden weer andere trucs
gebruikt, waardoor niet alleen het publiek gedupeerd wordt,
doch ook bona fide winkeliers ten zeerste worden benadeeld.
Dezen zijn immers gebonden aan de W e t op de Uitverkoopen en
mogen tusschentijds tegen lagere prijzen geen uitverkoop houden. Meer dan ooit moet in dezen crisistijd ook het publiek, dat
natuurlijk graag koopjes koopt, beschermd worden tegen dergelijke misleidingen.
Ik wil er voorts nog op wijzen, dat eveneens de fiscus in dezen
schade lijdt. Herhaaldelijk wordt immers geadverteerd, dat goederen op de veiling tegen eiken prijs verkocht worden, terwijl
in werkelijkheid, als deze den verlangden prijs niet kunnen opbrengen, de goederen aan gefingeerde koopers worden toegewezen, stroomannen van den verkooper, waarbij de verplichte
afdracht aan den fiscus wel achterwege zal blijven.
Ten slotte — nu mijn tijd van spreken voorbij is — zou ik met
een enkel woord nog mijn instemming willen betuigen met de
plannen van den Minister om een begin te maken met het tot
stand brengen van een instituut van bewaring, dat m. i. in deze

(Bakker—Nort e. a.)
tijden dringend noodig is, vooral met het oog op de preventieve
strekking, welke daarvan kan uitgaan.
Verder zou ik mijn instemming met het instellen van werkkampen voor mannelijke jeugdige, voorwaardelijk veroordeelden
willen uitsprek-en. Al wordt dit niet gedaan in den vorm, die ik
het meest gewcnscht acht en die door mr. de Jong zoo warm is
bepleit, toch zullen deze werkkampen in ieder geval een belangrijke verbetering zijn bij den tegenwoordigen toestand, waarin
vele jongens van kwaad tot erger vervallen door gemis van
leiding en arbeid.
De heer Posthuma: Mijnheer de Voorzitter! Als men met
aandacht volgt de besprekingen, die tot nu toe zijn gehouden
en die ressorteeren onder dit hoofdstuk, dan ziet men, dat
steeds met grooten lof gesproken wordt over de bekwaamheid
en de werkkracht van dezen Minister, maar tevens treft daarnaast het feit, dat er toch zoo weinig waardeering is voor zijn
arbeid. Ik vraag mij af wat daarvan de oorzaak kan zijn.
Een bekwaam man, iemand, die zijn stof beheerscht, iemand,
die de sprekers kan beantwoorden als weinigen in deze Kamer,
een man, waarvoor men in vele opzichten grooten eerbied moet
hebben en ondanks dat alles toch zoo weinig waardeering!
Ik stel er prijs op dit vraagstuk aan de orde te stellen, omdat
ik geloof, dat de Minister van deze aangelegenheid niet voldoende is doordrongen.
De weinige waardeering komt, dunkt mij, tot uiting in de
drie quaesties, die den laatsten tijd aan de orde zijn geweest.
Ik denk aan de Ossche historie, ik denk aan de autobusgeschiedenis, waarover wij gisteren uitvoerig gesproken hebben,
en ik denk aan de toepassing van het vreemdelingenrecht. H e t
spreekt wel vanzelf, dat ik over deze quaesties niet uitvoerig
zal spreken.
Van de toepassing van het vreemdelingenrecht wil ik zeggen,
dat ik overtuigd ben, dat het de drang der omstandigheden is
geweest, die de houding van den Minister deed wijzigen. Ik
wil uitspreken, dat ik bereid ben de uitwerking van hetgeen
ons hier door de Begeering jl. Woensdag is toegezegd ten opzichte van verruiming van de toelating van vreemdelingen met
een zekere gerustheid af te wachten.
Ik heb natuurlijk ook gelezen wat er gebeurd is — dit op een
interruptie van den heer de Visser —, maar voor mij is het
zoo, dat ik het onbillijk vind in deze korte spanne tijds reeds
conclusies te trekken.
Ten opzichte van de geschiedenis met de autobussen staat
de zaak anders. Ook na de beantwoording van gisteren kan
ik mij niet onttrekken aan de gedachte, dat de Minister niet
doordrongen is van het feit, dat men in ons land geen vertrouwen meer heeft in de rechtszekerheid. Inzonderheid is dat
natuurlijk daar het geval, waar men het onrecht het meest
beeft gevoeld en ondervonden. Ik wijs er in dit verband op,
dat de Minister mijn klacht over de ongelijke toepassing van
recht met geen enkel woord heeft beantwoord. Ik kan hem er
niet toe dwingen, maar ook dit vormt m. i. een bewijs voor
de stelling, dat hij niet aanvaardt, dat zijn beleid door een
beduidend deel van ons volk wordt afgekeurd.
Hetzelfde geldt ten opzichte van de Ossche historie. Daar
hebben wij de zaak zoo: H e t blijkt uit de mededeelingen van
den Minister, dat hij geruimen tijd tolereert het te kort doen
van de rechten van de verdachten, en dan eindelijk grijpt hij
zoo abrupt in — en dat geldt zoowel de quaestie van Oss als
de autobussen —, dat daardoor weer allerlei andere rechtsgevoelens worden gekrenkt. Ik geloof, dat daaruit te verklaren
is, waarom men tegenover een zoo bekwamen Minister van
Justitie in het algemeen met zoo weinig sympathie staat. Ik
hoop, dat hij leering uit deze aangelegenheid zal trekken en
dat wij dus een volgend jaar met meer waardeering tegenover
bem kunnen staan. De heer Truijen is ingegaan op hetgeen
de heer Wendelaar heeft gezegd, en heeft die verschillende
dingen vergoelijkend besproken; ik geloof, dat men daarmede
den Minister geen dienst bewijst, maar dat hij goed moet
worden doordrongen van de overtuiging, dat in dat opzicht op
zijn optreden gerechte aanmerking wordt gemaakt.
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Ik wil vervolgens er op aandringen, dat de Minister met
bekwamen spoed zal voortgaan met het brengen van meer eenheid in ons politiewezen. De Minister is voor alle wantoestanden,
die op dit gebied bestaan, niet verantwoordelijk. Sinds ongeveer
een kwart eeuw bestaat er een zekere animositeit tusschen de
gemeentepolitie, de Rijksveldwacht en de marechaussee, zeer
tot schade van de uitoefening van de politietaak.

fenisfondsen. Op zich zelf zou dit nog niet zoo erg zijn, maar
bij de begrafenisfondsen bestaat geen of bijna gaan zekerheid,
dat zij te allen tijde aan hun financieele verplichtingen zullen
voldoen. Zij vallen niet onder het toezicht van de Verzekeringskamer. Ik vestig hierop nog eens met grooten nadruk de aandacht van den Minister. Wanneer straks zou blijken, dat die
fondsen niet aan hun verplichtingen zouden kunnen voldoen,
zal het gevolg zijn, dat vele begrafenissen goeddeels zouden
moeten geschieden ten koste van de publieke kassen.

De Voorzitter: Zou de geachte afgevaardigde dit willen bespreken bij de afdeeling Politie?
De heer Posthuma: Dan zal ik alleen uitspreken, dat ik hoop,
dat de Minister op den weg van het brengen van meer eenheid
zal voortgaan.
Dan zou ik er op willen aandringen, dat met voortvarendheid
zal worden gewerkt aan een wetteïijken verzekeringsplicht voor
de aansprakelijkheid van automobilisten en motorrijders. Daarop
is het vorig jaar reeds aangedrongen en het is de belangstelling
van den Minister ten volle waard! H e t gebeurt herhaaldelijk,
dat menschen schade lijden ten gevolge van een auto-ongeval,
zonder dat de chauffeur, die het ongeval veroorzaakt had, in
staat is de aangebrachte schade te vergoeden, en zonder dat er
een wettelijke verzekeringsplicht is, zoodat de getroffene daardoor wordt gedupeerd.
Er is opnieuw gesproken over de zaakwaarnemerij. Ik denk
er niet aan de zaakwaarnemerij in bescherming te nemen, voor
zoover daarmede bedoeld wordt de uitoefening van dat beroep
op minder goede wijze door personen, die het moreel niet al te
nauw nemen. Maar ik wijs er op, dat met dat woord ook worden
aangeduid personen, die reeds vele jaren met veel succes en op
zeer reëele voorwaarden het houden van een administratiekantoor tot broodwinning hebben. Door deze personen worden
reeds jaren zonder eenige schade voor de gemeenschap allerlei
akten opgemaakt, inzonderheid akten tot overdracht van onroerend goed.
Nu weet ik wel, dat er in het rapport van de Broederschap
van Notarissen heel wat wordt opgehaald wat af te keuren is,
maar ik ben er van overtuigd, dat als een dergelijk onderzoek
zou worden ingesteld ten opzichte van de akten van notarissen,
er ook heel wat naar voren zou worden gebracht. Ik zeg dit
alleen, en daarmede verdedig ik niet het optreden van de zaakwaarnemerij in verkeerden zin, om de objectiviteit te betrachten.
De Minister kondigt nu aan, dat hij zal komen met een
regeling in zake de authentieke akten en met een regeling in
zake de tarieven van het notariaat, maar daarmede wordt deze
aangelegenheid niet opgelost. H e t is vooral in het noorden van
het land zóó, dat de administratiekantoren en de kantoren van
notarissen bijna denzelfden arbeid verrichten, behalve ten aanzien van dat onderdeel, waarvoor alleen notarishulp mogelijk is.
Dit beteekent ook, dat door notarissen wordt beoefend het beroep
van assurantieagent, van hypotheekbezorger, van woningverhuurder, kortom, dat er een zeer scherpe concurrentie van de
zijde van notarissen bestaat ten opzichte van allerlei verzckeringsmenschen en woningbureaux. Wil de Minister dus het notariaat
eenigermate bevoordeelen door de akten van overdracht van
onroerende goederen alleen door hen te laten opmaken, ik zou
daarmede vrede kunnen hebben, maar dan zal de Minister de
positie van het geheele notariaat zoodanig moeten regelen, dat
al die andere bijwerkzaamheden, waardoor zij concurrentie aandoen aan tal van andere menschen, met stelligheid aan kant
worden gezet.
I n dit verband is genoemd het ontwerp in zake schijnakten.
Dit ontwerp heeft allen zin en wij stellen het op prijs, dat het
zal komen, maar ik wijs er op, dat het met de reëele zaakwaarnemerij niets te maken heeft.
Ik wil ook bij den Minister aandringen op meer voortvarendheid in zake de begrafenisfondsen en -vereenigingen. Ik weet
niet of het den Minister bekend is, ik mag niet aannemen, dat
dit niet het geval is, dat dat euvel een ontstellenden omvang
heeft aangenomen. De volksverzekeringen bij groote verzekeringsmaatschappijen, die in zulk een uitnemende behoefte voorzien,
waardoor de begrafenissen van kleine luiden goed en op afdoende
wijze worden gefinancierd, worden stuk gemaakt door de begra-

De heer Rost van Tonningen: Mijnheer de Voorzitter! H e t
alles overheerschende vraagstuk, waartegenover het Nederlandsche volk op dit oogenblik geplaatst is, nl. dat der emigranten,
raakt van zeer nabij het beleid van dezen Minister. Onze fractieleider heeft eergisteren over dit onderwerp schriftelijk bij u
vragen ingediend, die bedoelden om, in waarlijk opbouwenden
zin, door een initiatief der Nederlandsche Regeering de stichting
van een Joodsch tehuis door een internationale samenwerking
mogelijk te maken. In uw antwoordschrijven van 15 November
aan den heer de Marchant et d'Ansembourg heeft u bezwaar
gemaakt om deze vragen aan de Ministers van Algemeene
Zaken, van Buitenlandsche Zaken en van Justitie door te zenden, daar de materie, in deze vragen behandeld, in hoofdzaak
het algemeen Regeeringsbeleid raakt en dus bij de op dat oogenblik nog loopende beraadslagingen kon worden behandeld.
Met uw toestemming heeft onze fractieleider daarop de vragen mondeling aan den Minister-President gesteld, die echter
de beantwoording heeft geweigerd, met verwijzing naar het feit,
dat u de vragen niet doorgezonden had.
De Voorzitter: Mag ik u even opmerken, dat de leider uwer
fractie inderdaad de gelegenheid heeft gehad dit te behandelen
bij de algemeene beschouwingen over de Rijksbegrooting, doch
dat ik daartoe geen toestemming had te geven.
De heer Rost van Tonningen: Juist.
Nu op deze wijze de voorstellen der N . S . B , uit de algemeene
beraadslaging zijn uitgeschakeld, grijp ik de gelegenheid aan
deze bij de behandeling der begrootingen van Justitie en van
Buitenlandsche Zaken, waarheen u in uw bovengenoemd schrijven verwees, ter sprake te brengen.
Inderdaad is een behandeling bij dit hoofdstuk ook daarom
dringend geboden, waar er een krasse tegenspraak bestaat tusschen de thans plotseling wederom gewijzigde vluchtelingenpolitiek der Regeering en de verklaringen van den Ministervan
Justitie in de Memorie van Antwoord.
„Het zou,", aldus de Minister van Justitie, ,,mede uit een
oogpunt van openbare orde, tot zeer bedenkelijke gevolgen aanleiding hebben kunnen geven, als de nieuwe stroom van vluchtelingen, dikwijls uit ver van Nederland verwijderde streken
afkomstig, zich ongehinderd naar ons land had kunnen bewegen. Daarbij dient in het oog te worden gehouden, dat in
den laatsten tijd in verschillende landen steeds strenger wering
plaats vindt. H e t is overigens ook in het belang van de betrok°
kenen zelf, dat te voren bekend is, dat vluchtelingen — uitzonderingen daargelaten — in Nederland niet kunnen worden toegelaten. H u n lot zou dan aanmerkelijk worden verzwaard, wanneer zij, nadat zij eenmaal ons land waren binnengekomen,
weder zouden moeten worden verwijderd."
_ Inderdaad waren hier reeds tot het voorjaar volgens de schuttingen van dezen Minister 25 000 volksvreemden bmnengevloeid.
Het is nu wel heel merkwaardig, dat door Regeeringsbemiddeling officieel een getal van meer dan 30 000 Nederlanders in
den laatsten tijd naar Duitschland werden overgebracht. Ons
volk moest dus getuige zijn hoe geïmmigreerde Joden zich op
de plaatsen van de eigen landskinderen nestelden. Dit hoeft
tot een wassend antisemitisme aanleiding gegeven, dat thans
dagelijks nog door het gedrag veler immigranten toeneemt.
De Regeering scheen het begrepen te hebben. Zoo sterk is
de volksbeweging, die hier ontketend is tegen de inwijking van
vreemdelingen en de uitdrijving der eigen volkskindei-en°naar
het Derde Rijk, waar volgens de politieke partijen de erger-
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lijkste toestanden zouden heersenen, dat de Minister in zijn
Memorie van Antwoord verklaard heeft, „ d a t de vluchtelingen
hier slechts tijdelijk zijn toegelaten, ten einde hen in de gelegenheid te stellen hun emigratie naar elders voor te bereiden.
Nederland is van Begeeringswege in deze steeds in de eerste
plaats gezien als transmiaratieland." Aldus de Minister.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zou den Minister willen vragen,
waarheen wil de Begeering deze vluchtelingen overbrengen ?
H e t antwoord der N . S . B , is „naar een Joodsch tehuis buiten
Europa, waarin ruimte, bodem en klimaat geschikt zijn tot
behoorlijke, geleidelijke opneming van de Joden, die de Europeesche volken niet meer wenschen te herbergen".
De vragen der N . S . B , bedoelden een Begeeringsinitiatief tot
het houden van een internationale conferentie te den Haag uit
te lokken, waarbij door gemeenschappelijke krachtsinspanning de
stichting van een Joodsch vaderland zou kunnen worden bevorderd. Weigert onze Begeering hier tot daden over te gaan,
dan zijn de verklaringen van den Minister van Justitie betreffende het tijdelijk verblijf der vluchtelingen in Nederland als
transmigratieland zinledig.
Dan zouden deze vluchtelingen zich hier blijvend vestigen;
dan zouden met behulp der machtige Joodsche invloeden en
de bekende en beproefde voorkeur dezer lieden voor de eigen
rasgenooten, bloedeigen Nederlanders uit hun werk gestooten
worden.
Doch dit is niet alles!
Nauwelijks was de inkt der mïnisterieele verklaringen droog,
of de politieke partijen eischten en verkregen het binnenlaten
van nieuwe Joodsche massa's in ons land.
De Minister-President is voor den druk der politieke partijen
gezwicht; krachtens de geproclameerde homogeniteit van het
Kabinet is deze Minister dan ook ten volle verantwoordelijk
voor de radicale zwenking in de vluchtelingenpolitiek. De bespreking van het heele betoog op pag. 12 tot 15 der Memorie
van Antwoord en de bijlagen van ministerieele circulaires over
niet-toelating van vluchtelingen zijn dus nutteloos. Nederland
staat alleen in zijn vluchtelingenpolitiek. Heden kwam ook het
bericht, dat Parijs verdere toelating heeft afgewezen.
Hier wreekt zich weer eens het totale gebrek aan een
werkelijk groot beginsel, nl. den volkschen grondslag, die in
München door de leidende Staatslieden uitdrukkelijk werd
erkend. H e t is uit deze volksche levensbeschouwing, dat ook
het Jodenvraagstuk moet worden bezien. H e t gesol met
Joodsche vluchtelingen, de Shylockiaansche gierigheid waarmede de groote, met koloniaal bezit verzadigde Bijken weigeren
om een gebiedsdeel ter beschikking der Joden t e stellen, is
een demonstratie der onwaarachtigheid en schijnheiligheid der
betuigingen van deelneming m e t het lot der Joden, die in vele
democratische landen hoogtij vieren.
Mijnheer de Voorzitter! H e t is het volksche beginsel, dat,
zooaïs gezegd, in München erkend werd door de toonaangevende
Staatslieden der groote Mogendheden, dat de stuwkracht vormt
der N . S . B .
. ,
_„ _
_
,.
Nu heeft hier gisteren de heer Wendelaar Minister Goseling
uitgenoodigd om bij de behandeling der W e t op de Vereeniging
en Vergadering nieuwe speciale maatregelen tegen de N . S . B ,
t e nemen. De heer Wendelaar zinspeelde daarbij op een verbod
der partij en ging zelfs zoo ver om den Minister een rol van
een Schuschnigg toe te bedeelen.
In welke richting ziet de heer Wendelaar de oplossing ? Wnde
hij hier een interessant verslag ter sprake brengen van Eenheid
door Democratie, waarin nagenoeg alle partijen van rechts tot
links zijn opgenomen? I n het verslag s t a a t :
„Geeft gij den uit Duitschland verdrevenen gastvrijheid,
aldus besluit de spreker, dan mogen zij daar Mussert en
zijn trawanten in ruil hebben. (Daverende toejuichingen.)"
De lof, dien de heer Wendelaar den Minister toezwaaide, deed
denken aan de vleiende woorden, die dezelfde afgevaardigde den
heer Goseling bij de interpellatie over de zaak-Oss deed geworden en die hij eenige weken later in den vorm van een blaam
aan denzelfden bewindsman in zijn enquête-voorstel terugnam.
De heer Wendelaar is bereid nadere dwangmaatregelen tegen

de N . S . B , te steunen, zelfs, zooals hij verklaarde, onder overboordwerping der liberale beginselen. Nu is er sinds de verandering van 's heeren Wendelaars houding in zake Oss nog iets
anders veranderd en het zou belangwekkend zijn te vernemen of
de heer Wendclaar wel nog het recht heeft namens zijn partij
te spreken, nu hij als voorzitter van deze partij niet meer herkozen werd.
Mijnheer de Voorzitter! Wij wachten gaarne de voorstellen
van den Minister af, doch dit zij hier met alle duidelijkheid
gezegd.
De nationaal-socialist houdt vast aan zijn beginsel. Hij veracht beginselloosheid. Hij is bereid voor zijn volksbeginsel, voor
de nationaal-socialistische gemeenschap, dit is voor de gemeenschap van een volk van kameraden, elk offer te brengen. Als de
heer Wendelaar den Minister als een Schuschnigg ziet, dan wil
ik er aan herinneren, dat het nationaal-socialisme via offers van
talrijke levens Schuschnigg uit zijn terreurbewind stootte en
zegevierde. H e t is het offer, dat een beginsel heiligt, het is het
offer, dat de grootheid eener overtuiging bepaalt. L a a t de heer
Goseling gerust de proef nemen, wij zijn gereed! In Oostenrijk
waren de Marxisten ook aan de beurt, hier zullen het ook de
Protestanten zijn.
Doch, Mijnheer de Voorzitter, de heer Wendelaar is, zooals
bekend, een jarenlange vriend van den heer Goseling; hij moet
weten wat hij gisteren over dezen Minister heeft gezegd en in
dat licht krijgt een passage in het Voorloopig Verslag een wel
zeer bijzondere beteekenis. Door eenige leden wordt deze Minister gekarakteriseerd als een vertegenwoordiger van het politieke
Katholicisme, dat in Oostenrijk en in Tsjecho-Slowakije de
nederlaag geleden heeft.
Ook hier weer de merkwaardige zinspeling op een Schuschnigg-dictatuur en ook dit jaar weer deze verklaring van enkele
leden ter inleiding van de nog stelliger mededeeling, dat deze
leden geenerlei vertrouwen in dezen Minister stellen.
De Minister, die klaarblijkelijk verstoord is over den euvelen
moed dezer leden, antwoordt op de inderdaad zeer duidelijke
opzegging van vertrouwen in de Memorie van Antwoord m e t
de opmerking, dat deze leden — en ik vermoed, dat er hier
onder zijn van mijn fractie — aldus iedere redelijke aanspraak
op bespreking hunner opmerkingen bij voorbaat zouden hebben
verbeurd.
Mijnheer de Voorzitter! H e t zou bij de aandacht, die wij
steeds aan dezen bewindsman wijdden, een gemis aan hoffelijkheid onzerzijds zijn, als wij de merkwaardige opvattingen, welke
de heer Goseling ook over ons constitutioneel recht schijnt te
huldigen, niet met nadruk zouden verwerpen.
De jaarlijksche begrooting geeft de Kamer nu eenmaal de
gelegenheid haar oordeel uit te spreken over het beleid van den
betreffenden Minister. Wij zijn thans bij de behandeling van
hoofdstuk IV geroepen en verplicht stelling te nemen ten
opzichte van de handelingen van den Minister van Justitie,
handelingen, welke in het afgeloopen jaar het rechtsgevoel van
ons volk meermalen geschokt hebben.
De Minister heeft nog in den allerlaatsten tijd bij de, in de
interpellatie van mijn fractiegenoot Woudenberg aangeroerde
wilde-bussenquaestie, een houding aangenomen, die met de
algemeene veroordeeling van zijn dwangmaatregelen eindigde.;
In deze aangelegenheid heeft de Minister van Justitie wederom opdrachten gegeven, welke lijnrecht ingingen tegen beslissingen van de rechterlijke macht en die op wel zeer krasse
wijze de vroeger door hem in de zaak-Oss gehuldigde opvattingen een nieuw reliëf gaven.
Ik wil op deze bussenquaestie niet meer ingaan, doch hier
's Ministers constitutioneele opvattingen onder het vergrootglas
nemen.
H e t is nu eenmaal het recht der Kamerleden om een Minister het vertrouwen op te zeggen en daarvan zelfs bij wijze van
motie te doen blijken. Dat mag voor den betrokken Minister
onaangenaam zijn, maar het is even constitutioneel als de uitspraken der rechterlijke macht in de wilde-bussenquaestie
wettig waren.
Minister Goseling heeft zijn opvattingen in de laatste quaestie onder den dwang van een nieuwe uitspraak der rechterlijke
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macht moeten wijzigen; laat de Minister nu bij de wijziging
van zijn constitutioneele opvattingen even spontaan te werk
gaan, als hij zich bij zijn in de zaak-Oss en de wilde-bussenquaestie gewraakte maatregelen toonde.
De Minister moet toch weten, dat het wantrouwen van de
Kamer tegen ambtsvoorgangers in onze constitutioneele geschiedenis niet alleen in moties, maar ook in de verwerping van
begrootingen haar uitdrukking vond. Dit zg. budgetrecht moge
omstreden zijn, het recht om van haar wantrouwen te doen
blijken, komt de Kamer toe. Ik herinner den Minister in dit
verband aan een uitspraak van dr. Kuyper, die verklaarde, dat
de Kamer ,,aan eiken Minister des Konings haar vertrouwen
kan ontzeggen".
Ik heb opzettelijk Kuyper aangehaald, daar de heer Schouten
<— en de Staatspartij, waartoe ook de Minister behoort, heeft
blijkens haar stilzwijgen deze stelling goedgekeurd — de stelling verkondigde, dat onze constitutie den neerslag van Calvinistische beginselen vormde.
De Minister beroept zich dan ook ter staving zijner merkwaardige opvattingen niet op constitutioneele rechten, maar op
zijn eergevoel.
De Minister verklaarde nl. verleden jaar, dat men wel een
volkomen verwrongen eergevoel moet hebben, indien men zou
ingaan op een betoog, aan welks aanvang de opzegging van het
vertrouwen staat.
Mijnheer de Voorzitter! De Minister, die zijn gevoel van eer
op zulke olympische hoogten stelt, zou geen nationaal-socialist
tegenover zich vinden, indien hij dezelfde pijnlijke zorg aan de
eer en eerbaarheid van onze volksgenooten toebedeelde.
E n hiermede ben ik wederom aangeland in het midden van
de ontzettende gebeurtenissen, welke het wantrouwen tegen
's Ministers beleid in de afgeloopen twaalf maanden zoozeer
hebben versterkt. De Minister verklaart in de Memorie van
Antwoord, dat met betrekking tot de bescherming van de
publieke eerbaarheid goede resultaten zijn bereikt.
Nu rijst de vraag, waarop de Minister hier eigenlijk doelt.
Zinspeelt hij hier op de toestanden in Brabant, welke op zoo
vernietigende wijze door zijn partijgenoot, den neo-EoomschKatholieken Staatspartij er Marchant, gebrandmerkt werden?
De heer Marchant is bij twee vergaderingen der Katholieke
Jeugd Vereeniging, onder leiding van mgr. Frencken en in aanwezigheid van den bisschop, getuige geweest, hoe een aantal
meisjes telkens voor een afdeeling, op eenvoudige en aangrijpende wijze, het woord voerden om zieh te beklagen over de misbruiken van leidende mannen in inrichtingen van nijverheid.
„ H e t was", zoo zeiden deze meisjes, „zoo moeilijk, daartegen
iets te doen, omdat de slachtoffers zwegen, uit vrees voor verlies van het werk." Zelfs ouders, die in dezen tijd de inkomsten
hunner kinderen niet konden missen, werden op een zware
proef gesteld. Schrijnend waren de klachten. Deze meisjes, de
moeders van straks, begrepen, wat deze pest betcekent.
De tweede vergadering was er een van de leidsters van
Bouvigne. H e t waren weer dezelfde klachten, het was dezelfde
schreeuw om hulp.
Ziet, Mijnheer de Voorzitter, hier gaat het om de eer en de
eerbaarheid van de Nederlandsche jeugd. De verklaringen van
den heer Marchant werden in het voorjaar afgelegd. Ik zou den
Minister willen vragen, wat hij heeft gedaan, om nasporingen
te doen naar deze wantoestanden.
De heer Marchant rept in zijn verklaringen met geen woord
over de verdiensten, welke deze Minister meent te hebben, hij
reikt de eerepalm in de verdediging der eerbaarheid van de jeugd
uit aan de marechaussee, die hij de reddende engel van Oss
noemt. Het is die zelfde marechaussee, die door dezen Minister
bij wijze van strafmaatregel werd overgeplaatst op grond van
ambtelijke en ministerieele verklaringen, welker onhoudbaarheid
sindsdien zijn gebleken.
Ik herinner aan de waarschuwing, welke ik verleden jaar bij
de behandeling van de begrooting heb uitgesproken voor do
Eoomseh-Katholieke Staatspartij met betrekldng tot de marechaussee. Ik heb gezegd, dat het mij bekend is, dat de marechaussee de Roomsch-Katholieke Staatspartij een doorn in het
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oog is, welk korps de traditie heeft van een groote onpartijdigheid en een onkreukbare plichtsvervulling, eigenschappen, welke
een ernstigen hinderpaal vormen voor elke machtsaspiratie.
De Minister heeft zich op zijn eer beroepen tegenover het
geuite wantrouwen onzer fractie.
Die eer, Mijnheer de Voorzitter, is geen reservaat van dezen
Minister van Justitie, zij is een der hoogste goederen aller volksgenooten en met betrekking tot dit geval moet in het bijzonder
gedacht worden aan de marechaussee van de door 's Ministers
partijgenoot burgemeester Ploegmakers bestuurde plaats Oss en
aan de eerbaarheid der kinderen.
De Minister heeft verklaard niet van zins te zijn bij de huidige
discussies op de aangelegenheid van Oss in te gaan. De Minister
heeft geen haast de opheldering te geven, welke het land van
hem wacht. De Kamer zal zich bij dat nieuw totaal onnoodig
uitstel achter den Minister stellen zonder rekening te houden met
de ontzettende gevaren, welke onze jeugd blijkens de verklaringen van den heer de Marchant et d'Ansembourg bedreigen.
Men verschuilt zich achter juridische argumenten om dit uitstel
te rechtvaardigen.
Mijnheer de Voorzitter! Ik wil hier een waarschuwing laten
hooren. De Kamer heeft in de zaak Oss een interpellatie van
den heer Drop gekend. De algemeene verontwaardiging in den
lande over het gedrag van den Minister en de Kamer heeft
daarop tot heropening van de debatten geleid. Men is toen
getuige geweest van het enquête-voorstel van den heer Wendelaar, die aldus zijn vergissingen bij de interpellatie poogde te
herstellen. Men heeft daarop in de afdeelingen deze enquéta
omgebogen naar een nota van inlichtingen, waar bcéedigd getuigenverhoor, dat bij een enquête nog mogelijk is, niet meer
zal kunnen plaats hebben.
Wij wachten nu op deze nota van inlichtingen sinds het voorjaar. Terwijl wij wachten, terwijl de democratie van Oss zich
verschuilt achter den schutsmuur van administratieve beslissingen, blijft de eer der kinderen bedreigd.
Dit, Mijnheer de Voorzitter, is de kern van het vraagstuk
van Oss.
Op de Nederlandsche jeugd is de hoop van eiken nationaalsocialist gevestigd. De jeugd moet beveiligd worden. Zij is en
blijft bedreigd in het plaatsje Oss.
Want geheel afgescheiden van juridische quaesties in de zaak
Oss staat de noodzaak onze jeugd te beveiligen tegen de onverlaten, die haar bedreigen.
H e t gaat er dan om, diegenen, die zedenmisdrijven bedreven
hebben, zoo snel mogelijk onschadelijk te maken. Dit mag niet
wachten op andere beslissingen.
Ik had gehoopt en verwacht, dat ik voor de rechtbank do
gelegenheid had de zeer pertinente beschuldigingen, die ik aan
het adres van dezen Minister heb gemaakt, te mogen bewijzen.
Ik heb hierover in mijn Kamerrede van 22 Juni letterlijk
het volgende verklaard:
„ H e t Nederlandsche volk wordt misleid, als in het Voorloopig Verslag (over het enquêtevoorstel van den heer
Wendelaar) staat geschreven, dat een onderzoek naar de
wederrechtelijke gedragingen van den Minister door middel
van een enquête daarom overbodig is geworden, wijl ik de
gelegenheid zou hebben bij de aanklacht wegens belccdiging, die de heer Goseling tegen mij heeft ingesteld, de
waarheid mijner beschuldigingen te bewijzen."
Inderdaad heeft de rechtbank het bewijs der waarheid afgewezen, zoodat hiermede de noodzaak van een Kamerondcrzoek
weer is versterkt. Het spreekt overigens vanzelf, dat ik tegen
de beslissing der rechtbank in hooger beroep ben gegaan, en
hoop, dat het hof mij in de gelegenheid zal stellen, de waarheid
mijner beweringen te bewijzen.
Het openbaar ministerie heeft echter bij de vervolging die
zinnen uit mijn betoog in de dagvaarding weggelaten, die direct
aan het adres zijn gericht van eenigen dergenen, die de jeugd
in Oss bedreigen. Uit een artikel, dat een geheel vormt, zijn
willekeurig enkele zinnen weggelaten. De zinnen, onmiddellijk
voorafgaande aan het weggelaten gedeelte, waren de volgende:
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„Minister Goseling verklaarde in de Kamer betreffende
de onderzoekingen tegen de beide bovengenoemde geestelijken:
I n beide gevallen werd een uitvoerig onderzoek ingesteld,
terwijl vaststond, dat van een strafbaar feit geen sprake
was."
De weggelaten zinnen luidden als volgt:
„Hiertegenover verklaren wij:
E r bestaan wel strafbare feiten; Minister Goseling heeft
de Kamer onjuist ingelicht."
Waren deze zinnen niet uit de dagvaarding weggelaten, dan
zou ik tot het bewijs der waarheid zijn toegelaten.
Door het weglaten dezer zinnen was de toelating tot het bewijs der waarheid bemoeilijkt.
Ik weet, dat de Kamer wederom zal weigeren om de zaak-Oss
te behandelen. Dit mag eerst bij de steeds weer uitgestelde Nota
van Inlichtingen geschieden. Welnu, ik richt tot den Minister
en Kamer de volgende vraag:
De Minister heeft verklaard, dat door de betrokken geestelijken
geen strafbare feiten zijn gepleegd. Mag ik verwachten, dat de
Kamer en de Minister deze mededeeling in de Nota van Inlichtingen zullen herhalen? Ik waarschuw hen echter te voren, dat
ik op dat oogenblik van antwoord zal dienen, als het hof mij
ten minste niet in de gelegenheid stelt vroeger met mijn mededeelingen te komen.
Mijnheer de Voorzitter! De heer de Geer heeft hier gesproken
over het leed van Joodsche kinderen en onzen fractieleider aangevallen. Ik zou den heer de Geer willen zeggen, dat hij als
fractieleider der Christelijk-Historische Unie de macht moet
hebben om van dezen Minister alle inlichtingen te krijgen over
de gedragingen der twee geestelijken in Oss, die zijn deelneming
in het leed der Joodsche kinderen over zouden brengen naar onze
eigen kinderen. De heer de Geer wil dit niet doen, daar hij evenals de overige fracties dezer Kamer, met uitzondering van een
enkele, den Minister in zijn pogingen ter beveiliging der schuldigen dekt.
De heer Roolvink: Mijnheer de Voorzitter! Bij de beraadslaging over deze begrooting veroorloof ik mij eenige opmerkngen te maken over onderwerpen van tweeërlei aard. Vooraf
moge echter gaan, dat ik mij aansluit bij die leden, die waardeering hebben uitgesproken voor het beleid en de werkkracht
van dezen Minister.
H e t eerste onderwerp betreft de excessieve uitingen. Daarvan vragen in dezen tijd het meest de aandacht die uitingen,
welke door middel van de drukpers tot de openbaarheid worden gebracht. Ondanks de strafbepalingen van de artt. 137c en
137fZ van het Wetboek van Strafrecht woedt dit kwaad nog
steeds voort en verergert het naarmate de toestanden in het
buitenland zich toespitsen. Ik denk hier niet alleen aan de
propaganda voor het antisemitisme, maar ook aan het tot
uiting brengen van gevoelens van vijandschap en minachting
tegen de Regeering en aan het denigreerend optreden tegen de
van de qualificatie „politiek" voorziene godsdiensten.
Nu meent de Minister, blijkens zijn uitlating in de Memorie
van Antwoord, dat deze artikelen, die de strafbaarheid beperken tot den beleedigenden vorm, en dus niet strafbaar stellen
de zakelijk geformuleerde, zg. materieele beleediging, meer
doeltreffend kunnen worden toegepast dan tot dusverre is geschied. De Minister geeft dan ook uiting aan zijn gevoel van
onzekerheid of die strafbepalingen wel steeds volledig worden
gehandhaafd. En wanneer men de jurisprudentie, die zich over
deze voorschriften heeft gevormd, naslaat, kan men de opvatting van den Minister onderschrijven. Het geeft dan ook voldoening, wanneer de Minister toezegt, na te zullen gaan, of
meer stelselmatig het instellen van vervolgingen kan worden
bevorderd.
Intusschen, Mijnheer de Voorzitter, blijft de vraag of deze
middelen voldoende zijn in de sinds 1934 gewijzigde omstandigheden. Toen de hier besproken artikelen in het wetboek zijn
opgenomen, was het een verstandige beperking de strafbaarheid
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niet verder uit te strekken dan tot den beleedigenden vorm.
Sindsdien echter zijn de uitingen van materieele beleediging
veel erger geworden. Misschien komt dat voor een deel ook
wel door de strafbepalingen zelf; immers degenen, die h e t
systeem van beleedigen tot een politiek middel hebben gekozen,
zullen dat trachten uit te leven op een gebied, waar zij van
straffeloosheid zijn verzekerd, zoolang een zoodanig gebied is
te vinden. Velen zien dan cok nu reeds aanwijzingen, die er
op duiden, dat verder strekkende bepalingen noodig zijn. Ook
de Minister zelf is niet zeker, dat met de bestaande bestrijdingsmiddelen kan worden volstaan.
Mijnheer de Voorzitter! Nu neemt ons volk, naar zijn volksaard, niet alles even zwaar op. Wij zijn nogal nuchter en
hebben niet zulke lange teenen. Ik wil dan ook geenszins onderschatten de bezwaren, die een verdere beperking van de vrijheid
op dit gebied kan medebrengen. Wordt de beperking te ver
doorgevoerd, dan dreigen er verhoudingen te ontstaan, die aan
ons volkskarakter vreemd zijn en die wij plegen te veroordeelen
wanneer ze elders voorkomen. Maar anderzijds zou het onjuist
zijn aan te nemen, dat ons volk ongevoelig is. E r zijn excessen,
die de overgroote meerderheid van onze bevolking ernstig
grieven. Dat soort propaganda brengt gevaren mede, die evenmin mogen worden onderschat. Op den langen duur leidt dat
tot verstoring der orde en verslapping van de weerstandskracht.
Recente gebeurtenissen in het buitenland hebben duidelijk gemaakt, dat uitspattingen kunnen plaats hebben, die niet door
het volk worden goedgekeurd, maar waartegen het toch niet
spontaan in verzet komt.
Mijnheer de Voorzitter! Natuurlijk zal men niet alles, wat
een beleedigend karakter draagt, kunnen verbieden. Dat zou
ook mot goed zijn. Maar ik wil toch de aandacht vestigen op
excessieve uitingen, die onze bevolking wel, en in hooge mate,
grieven Die komen dus in de eerste plaats in aanmerking om
te worden bestreden, zoo noodig door een strafbepaling voor
materieele beleediging. Ten eerste de uiting van minachting
tegenover de Regeermg, niet als incidenteel verschijnsel, maalais stelsel. Sommigen hebben zich die zoo aangewend, dat zij
moeite hebben zich anders dan op die on-Nederlandsche wijze
uit te drukken. Ten tweede het propageeren van het antisemitisme. Ook dat verwerpt ons volk, en het begrijpt niet de vrijheid, die aan deze lieden wordt gelaten. Ten derde de denigreerende uitingen tegen de, van de qualificatie „politiek" voorziene, Christelijke godsdiensten. Wanneer men de zelfverzekerdheid ziet, waarmede sommigen dit middel gebruiken, zou men
den mdruk kunnen krijgen, dat ze het zelf hebben uitgevonden.
-Mets is minder waar. Het is oud, ouder zelfs dan 1933. H e t
stamt uit een groot land, aan de oostgrens van Europa, en men
kan den weerslag daarvan zien in de anti-religieuze musea, die
in dat land zijn opgericht.
De beide laatste uitingen liggen op een weg, die, de ervarin--'
leert het tot vervolging leidt. En in ieder geval is het niet
denkbeeldig m die uitingen gevaren te zien voor de zelfstandigheid van ons land. Men geve acht op de maatregelen, die
andere landen, als b. v. de Vereenigde Staten en Zwitserland,
te dezer zake nemen.
N u ^ z o u ik tegen den Minister willen zeggen „principiis
obsta , al zal dat tegenover dezen bewindsman toch een overbodige uitdrukking zijn. Wanneer het kwaad door lang uitstel
in kracht is toegenomen, wordt de therapie uiterst moeilijk en
kan de Regeering wel eens gedwongen worden tot middelen, die
zij te recht zegt te willen vermijden. De Minister schrijve tijdig
een dieet voor, dat doeltreffend en heilzaam kan werken.
Bij de Kamer ligt een wetsontwerp tot herziening van het
recht van vercemging en vergadering. Daarover zal ik'natuurlijk
met spreken. Wordt dit ontwerp wet, dan zal de Minister een
beter middel krijgen om tegen collectiviteiten op to treden,
waardoor het complex van middelen, van den aard als hier besproken, een noodzakelijk complement krijgt. Maar men ma>'
hierbij wel overwegen, hoeveel meer effectieve kracht deze wet
zal hebben, wanneer_ tevens de strafbaarheid van de excessieve
uitingen wordt verruimd.
Mijnheer de Voorzitter! Nu heeft de Minister bij deze begrooting reeds meerdere toezeggingen voor medewerking ver-
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kregen. E r zijn natuurlijk verscheidene middelen, waardoor
deze veruiming kan worden bereikt. Ik geloof niet, dat de
Minister denkt aan een regeling, zooals die in de Zwitsersche
kantonnale wetgeving voorkomt: een verbod van extremistische partijen met haar mantelorganisaties en verbod van
propaganda daarvoor. Ik zou echter de aandacht willen vestigen
op de artikelen 154 en volgende van het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, met een minder fraai woord
aangeduid als de „haatzaai-artikelen". Natuurlijk is het niet de
bedoeling deze artikelen, in wezen ongewijzigd, in ons wetboek
opgenomen te zien. De strekking daarvan gaat zóó ver, dat ze
voor ons land niet geschikt zijn. Maar wel acht ik de vraag geoorloofd, of in de formuleering van die artikelen en de ervaring,
met de toepassing daarvan opgedaan, geen materiaal te vinden
is om de vrijheid, die wij thans bespreken, verder te beperken.
H e t tweede onderwerp, waarover ik eenige opmerkingen wil
maken, is niet van een dergelijke urgentie. Maar het zal toch
de belangstelling van de Regeering moeten hebben en, nu
eenige leden daarover in het Voorloopig Verslag een vraag
hebben gesteld en wij tevens dit jaar het eeuwfeest van ons
Burgerlijk Wetboek herdenken, lijkt mij deze begrooting een
passende gelegenheid om daarover iets te zeggen. H e t onderwerp heeft betrekking op de vraag van eenige leden, of de
Minister bereid is, door rechtsmaatregelen op het gebied van
erfrecht t e bevorderen, dat boerenbedrijven, speciaal kleine,
in stand worden gehouden, waartegenover andere leden opmerkten, ernstige bezwaren te hebben tegen invoering van het zg.
Anerbenrecht.
Mijnheer de Voorzitter! Toen wij onder de leiding van den
Minister op zoo stemmige wijze in de Ridderzaal bijeen waren
voor de herdenking van het eeuwfeest van het B . W., zullen
weinigen zich bewust zijn geweest, dat een deel der bevolking
dien dag ook kon herdenken in anderen zin. Voor een groot
deel van de boerenbevolking van Overijssel was het de honderdste verjaardag van den strijd tegen een gedeelte van dat
wetboek, nl. tegen de bepalingen op het erfrecht. Dat deel van
de bevolking heeft zich aan die wettelijke regeling nimmer aangepast en ze niet gevolgd. H e t verweer daartegen is een eeuw
volgehouden, onder ongunstige omstandigheden.
Deze bevolking past nog veel toe het zg. Anerbenrecht en,
omdat de wet dat formeel niet toelaat, wordt daarvoor gekozen
de vorm van een koopakte.
Op die wijze maakt men een regeling, die wel bekend kan
worden geacht, waarbij een der kinderen de boerderij koopt,
de ouders voor zich en, in noodgevallen, ook voor de andere
kinderen verzorging bedingen, terwijl aan de andere kinderen
een uitkeering in geld wordt toegezegd, die afhankelijk is van
de som, die de boerenhofstede kan dragen, dus afgestemd, niet
op de verkoopwaarde, maar op de gebruikswaarde.
Mijnheer de Voorzitter! Nu zal ik niet in den breede ingaan
op de voor- en nadeelen van deze wijze van verdeeling onder
nakomelingen. Beide zijn bekend. De bedoeling van deze regeling is het verlies van land uit de boerenhand tegen t e gaan,
en dat wordt ook bereikt. Daaraan zal het dan ook wel mede
te danken zijn, dat volgens de laatste statistiek, van 1930, in
Overijssel, als gunstigste provincie, 71,7 pet. der bedrijven met
68,5 pet. van het land door den eigenaar wordt geëxploiteerd,
tegen resp. 56,2 pet. en 50,9 pet. in het Rijk en bij voorbeeld
39,4 pet. en 31 pet. in Friesland. De nadeelen liggen voor de
hand en zijn in hoofdzaak deze, dat de andere kinderen minder
ontvangen dan zij bij scheiding, met inachtneming van do verkoopwaarde, zouden krijgen, waardoor zij worden belemmerd
in het stichten van een bestaan en het aangaan van een huwelijk. De regeling bij verkoopakte, nu de eenig mogelijke weg,
heeft daarenboven het gevaar, dat de zoon, die het bedrijf zal
voortzetten, zijn ouders zoodanig beïnvloedt, dat de andere
kinderen minder ontvangen dan do gebruikswaarde toelaat.
Om bewijs bij te brengen voor de mededeeling, dat het verweer tegen het geldend recht onder ongunstige omstandigheden
is gevoerd, wil ik eenige zinnen aanhalen uit de necrologie van
mr. van Tricht, die ruim 35 jaar kantonrechter te Enschede is
geweest, opgenomen in het Ncderlandsch
Juristenblad
van
19 December 1936. Daar staat:

„Veel heeft de heer van Tricht verricht tot verbetering
der slechte Twentsche erfrechttoestanden, waarbij meestal
de jongere kinderen uit het boerengezin de dupe der ouders
waren geweest. Hij heeft daarvoor evenals voor de belangen van alle minderjarigen, hetzij arm of vermogend, jarenlang op de bres gestaan en heeft het gunstige resultaat
nog mogen beleven."
Dit slechts ter adstructie en ik spreek daarover natuurlijk
geen oordeel uit, al mag de vraag worden gesteld of het resultaat wel zoo groot is geweest, als deze schrijver meent. De verandering is, zeker voor een deel, het gevolg van de uitbreiding
van de industrie. Immers, de bepalingen van het geldend recht
zullen meer invloed krijgen, naarmate de bevolking beweeglijker wordt en de naar de stad afgevloeide familieleden geleidelijk vervreemden van de opvattingen van het platteland.
Mijnheer de Voorzitter! Waarom heb ik aandacht voor deze
beschouwingen gevraagd? Omdat ik meen, dat dit, een eeuw
lang volgehouden verweer leidt tot de vraag of we niet te ver
den weg zijn opgegaan van het individualisme en eenige passen
terug moeten doen. En dat dit inzicht niet een gevolg is van
beoordeeling op een beperkt terrein of van eenzijdigheid, moge
ik aantoonen met een citaat uit het artikel van mr. Eggens
over erfrecht in het gedenkboek „Burgerlijk Wetboek". Daar
staat:
„De erfgenamen, die — eventueel met den overlevenden
echtgenoot — te zamen gerechtigd zijn tot een vermogen,
vormen als zoodanig een eenheid, welke ook juridische beteekenis heeft."
E n verder:
„Doch wel dient te worden geconstateerd, dat onze wet,
stammend uit en hier overnemend van een individualistischen tijd, deze eenheid niet voldoende tot uitdrukking
heeft gebracht; met name niet heeft getoond, dat deze
eenheid een behoorlijke organisatie behoeft, speciaal ingeval de betrokkenen het niet eens zijn."
Nu is het geenszins mijn bedoeling, te bereiken, dat dit
Anerbenrecht, waarvan ik de bezwaren heb lecren kennen, in
de wet wordt opgenomen, ook niet facultatief. Maar wel acht
ik het gewenscht, te gemoet te komen aan de moeilijkheden,
die hebben geleid tot het voortbestaan van deze wijze van verdeeling, om daardoor tevens voor de landbouwers in het algemeen de mogelijkheid te vergrooten om het land in het bezit
van de familie te houden.
Ik moge den Minister wijzen op de bepalingen van boedelscheiding, die nu in Frankrijk bestaan en die, gezien den oorsprong van ons wetboek, wel aandacht verdienen.
Nu het Fransche Burgerlijk Wetboek is gewijzigd, is toch niet
noodig, dat wij blijven, wat wij op dit oogenblik zijn: plus individualist que 1'individualismo". De Fransche wettelijke regeling,
die in Juni van dit jaar is ingevoerd en waarmede trouwens vroeger
reeds was aangevangen, komt in hoofdzaak op het volgende neer.
Bij landbouwbedrijven beneden een zekere waarde kan, ondanks
bezwaar van deelgenootan, do onverdeeldheid voor een bepaalden tijd worden gehandhaafd. Voorts kan de overlevende echtgenoot, of eer. mede-eigenaar, die de boerderij bewoont, zich die
laten toeschciden tegen taxatiewaarde, terwijl de uitbetaling aan
de andere deelgerechtigden over een termijn van ten hoogste
10 jaar kan worden verdeeld. Dit alles met tusschenkomst van
den rechter.
Mijnheer de Voorzitter! De Minister zal over deze zaak overleg hebben te plegen met zijn ambtgenoot van Economische
Zaken. Deze bewindsman komt trouwens zelf rechtstreeks in
aanraking met deze materie, daar in de schriftelijke stukken
met dezen Minister een uitvoerige gedachtenwisseling plaats
heeft over de hypothecaire overbelasting van de boerenbedrijven.
Deze overbelasting is een gevolg van het verschil tussehen verkoopwaarde en bedrijfswaarde, welk verschil het Anerbenrecht
bij overgang door vererving juist opheft.
Ik kan daarop nu natuurlijk niet ingaan en zal bovendien
buiten bespreking moeten laten de vraag of voor een doeltref-
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fende oplossing in dezen de medewerking van den Minister van
Financiën kan worden gemist. Wel wil ik den Minister vragen
of in samenwerking met zijn ambtgenoot van Economische
Zaken kan worden nagegaan of de lage rente en de geldruimte
de geldbelegging in den bodem heeft gestimuleerd en, zoo ja, in
welke mate.
Nu onder den ambtsvoorganger van dezen Minister, u, Mijnheer de Voorzitter, een zoo belangrijk werk als het nieuwe
pachtrecht is tot stand gekomen, spreek ik de hoop uit, dat deze
Minister er in zal slagen de positie van den eigengeërfden boer
te verbeteren. Een rechtsgrond is daarvoor aanwezig, sociaal en
politiek. Immers, het landelijk grondbezit mag niet beschouwd
worden als enkel een factor voor het voortbrengen van voedingsmiddelen en grondstoffen. Doelmatig ingericht, is het ook de
grondslag voor het bestaan van een talrijke klasse onafhankelijke, geestelijk en lichamelijk gezonde, arbeidzame families.

Justitie om vakopleiding van deze jeugdige werkloozen te bevorderen. E r moet orde zijn, ook in de Staatshuishouding.
Mijn tweede — gewichtiger — bezwaar is, dat de Minister ook
bereid is speciale kampen voor jeugdige voorwaardelijk veroordeelden te vormen.
H e t is m. i. ook paedngogisch onjuist om deze jeugdige delinquenten eenigen tijd bij elkaar in één kamp te brengen. Ze leeren
van elkaar wellicht meer slechte dan goede dingen en het toezicht zal nooit zoo scherp kunnen zijn, dat dit voorkomen wordt.
Wanneer er in de gewone kampen eenige voorwaardelijk veroordeelden — waarbij uiteraard geselecteerd moet worden —
tusschen de anderen doorloopen, die natuurlijk niet moeten
weten, dat sommigen voorwaardijk veroordeeld zijn, kan van
zulk een kamp wellicht een gunstige werking uitgaan, waarbij
de leiders deze knapen bijzonder in het oog kunnen houden.
Maar afzonderlijke kampen lijken mij onjuist.
Zooals ik gezegd heb, Mijnheer de Voorzitter, ik vertrouw, dat
de Minister dezen post, nu f 17 520, die natuurlijk neiging zal
vertoonen tot een zg. natuurlijk accres, in het licht van de jongste
Regeeringspolitiek op financieel gebied, nog eens op de weegschaal zal plaatsen.
Hetzelfde geldt voor het bewaringsinstituut, een kiem van
jaarlijksche uitgaven, die in de tienduizenden kan gaan loopen.
Wil de Minister, die nu f 20 000 hiervoor uittrekt, mededeelen,
hoeveel het totaal zal moeten kosten?
Met ingenomenheid heb ik gelezen, dat de Minister aandacht van de zijde van zijn Departement zal doen wijden aan de
redactie van wetten en besluiten. De techniek laat tegenwoordig
veel te wenschen over. Ik wijs op het gebeurde met het Crisiswinkelbesluit 1932 I I en met het R.A.P.
L a a t men inzonderheid letten op de wettigheid van algemeene
maatregelen van bestuur en ministericele beschikkingen.
Terughouding om niet het terrein van den Raad van State te
betreden, acht ik overbodig. H e t is allereerst taak van de Departementen om de technische verzorging van de ontwerp-wetten
en algemeene maatregelen van bestuur t e betrachten. Al kwamen
er slechts technisch volmaakte ontwerpen, dan heeft de Raad
van State nog alle gelegenheid om waardevolle adviezen te geven
en kan hij zich niet beklagen, dat het college werk onthouden
wordt.
_ Intusschen behoeft dit wellicht niet te leiden tot de inrichting van een geheel nieuwe afdeeling van het Departement,
zooals in overweging is. Ik ben huiverig voor nieuwe afdeelingen,
die in het algemeen neiging hebben zich uit t e zetten. Aanstelling van een aantal jonge juristen zou ook weinig baten.
Ervaring is hier van groot gewicht. Natuurlijk moet het zwaartepunt blijven bij de afzonderlijke Departementen; deze moeten
door de dreigende controle van het Departement van Justitie
opgescherpt worden tot het leveren van technisch goed werk.
Intusschen geeft dit mij aanleiding tot een andere opmerking.
De Minister wil zijn hoofdbezigheid uiten in sterke persoonlijke
bemoeienis met het bestuursbeleid en niet in het ontwerpen van
allerlei nieuwe wetten.
Ik kan hiermede instemmen en hoop op verschillend terrein,
waarom ik met aandacht 's Ministers bestuursbeleid volg, mij te
zullen kunnen verheugen over het effect van dit persoonlijk
regiment.
Maar op één terrein zou ik toch gaarne wetgeving zien betreden. Dat is op het terrein van de administratieve rechtspraak.
Hoe meer de Overheid zich bemoeit met het maatschappelijk
leven, hoe meer behoefte er bestaat aan controle op de Overheidshandelingen, om de burgers tegen willekeur en machtsoverschrijding van de Overheid of ambtenaren te beschermen.
De staaltjes van onjuist Overheidsoptreden, welke wij de
laatste maanden hier in de Kamer hebben kunnen signaleeren,
zijn symptoom van een losser worden van de gebondenheid
van de administratie aan de haar gestelde regelen.
Nu zijn er incidenteel allerlei regelingen getroffen in verschillende wetten. Maar de overkapping ontbreekt. Vooral de
controle op détourneinent de pouvoir.
Inzonderheid wanneer de politiedwang zou doordringen op
het terrein van het civiel recht buiten de tusschen partijen ge-

De heer van Dijken: Mijnheer de Voorzitter! De begrooting
van Justitie is de eerste begrooting van uitgaven van eenigen
omvang, welke wij na de algemeene beschouwingen over hoofdstuk I behandelen. Wij hebben bij de algemeene beschouwingen
vernomen, dat de Regeering, door een achteraf bedrieglijk gebleken optimisme geleid, verzuimd heeft tijdig maatregelen te
treffen, om te zorgen, dat de begrooting voor 1939 niet boven
die van 1938 uitgaan zou. De gevolgen van deze handelingen
zien wij ook hier. De eigenlijke uitgaven van dit Departement
zijn rond I J millioen hooger geraamd dan voor 1938. Dit zegt
veel op een begrooting voor 1938 van ruim 26 millioen. De
Regeering wil voor de begrooting voor 1940 de za.ak anders aanvatten. Naar ik hoop met vrucht. Ik wil er echter op wijzen, dat
het opvangen van het zg. natuurlijk accres en vermindering
van het totaalbedrag der uitgeven slechts mogelijk is, als elke
Minister van zijn eigen Departement daartoe con amore medewerkt. Wanneer iedere Minister tracht zooveel mogelijk van
den Minister van Financiën los te krijgen, is het financieel
regeerbeleid met lamheid geslagen. Op dit gebied kan slechts
m e t vrucht worden gewerkt, wanneer elke Minister op het
standpunt staat, dat hij er een eer in stelt zoo weinig mogelijk
uit te trekken, met toch zoo goed mogelijke behartiging van
het deel van de Staatstaak, dat hem speciaal is toevei~trouwd.
Ik heb wel hoop, dat de Minister van Justitie dit standpunt zal
innemen. I n zijn Memorie van Toelichting zegt de Minister,
dat de nieuwe door hem voorgestelde uitgaven onvermijdelijk
zijn zonder de aan zijn Departement toevertrouwde belangen
in ernstige mate te schaden. De practijk is echter slapper dan
verleden jaar. Toen schrapte de Minister op zijn ontwerpbegrooting om financieele redenen een post van werkkampen
voor jeugdige voorwaardelijk veroordeelden, door zijn ambtsvoorganger aanvankelijk toegezegd. Nu wordt deze post onvermijdelijk geacht. Nu wil de Minister een bewaringsgesticht
inrichten, verleden jaar nog niet.
Ik vertrouw, dat de Minister, die in de Memorie van Antwoord de verzekering geeft, ,,dat in overeenstemming met de
algemeen door het Kabinet te volgen politiek tot beperking der
uitgaven nog nader de vraag in onderzoek is genomen, in hoeverre het accres der uitgaven ook op dit begrootingshoofdstuk
nog kan worden opgevangen", bij dit onderzoek inzonderheid zal
afzien van de nieuwe uitgaven, welke hij op deze punten aanvankelijk voorstelt.
Verleden jaar heeft de Minister in zijn Memorie van Antwoord te recht uitdrukkelijk verklaard, dat in het algemeen het
voorkomen van nieuwe uitgaven de voorkeur verdient boven het
besnoeien van bestaande posten. Tegen den post voor werkkampen voor voorwaardelijk veroordeelden heb ik ook op zich
zelf bezwaar.
Mijn eerste bezwaar is, dat maatregelen tot het onderhouden
van vakbekwaamheid en tot vakopleiding van jeugdige menschen
toch thuis behooren bij den Minister van Sociale Zaken. Het
gaat hier toch alleen over werklooze voorwaardelijk veroordeelden.
De omstandigheid, dat het hier betreft voorwaardelijk veroordeelden is toch niet voldoende reden voor den Minister van

Vel 91

347

Tweede Kamer

15de V E R G A D E R I N G . — 17 NOVEMBER 1938.
2.

Vaststelling van hoofdstuk IV (Departement van Justitie) der Rijksbegrooting voor 1939.

(van Dijken)

(van Dijken e. a.)

velde vonnissen en door den rechter bevolen hulp, wordt het hoog
tijd, dat er controle komt.
Ik voor mij geloof niet, dat controle door den civielen rechter krachtens artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek daartoe
de meest aangewezen weg is.
Wij hebben betreffende de administratieve rechtspraak het
rapport van de Staatscommissie-Kooien.
Uiteraard moet de Minister zelf de marschroute van zijn
studies op voorbereidend wetgevend werk bepalen. Maar als
wensch uit de Kamer mag toch wel naar voren komen, dat ik
het op prijs zou stellen, dat de Minister dit rapport spoedig
nader wil bezien.
Jarenlang is hier het kostenbezwaar naar voren gebracht.
Te recht heeft de Minister er op gewezen, dat er in elk geval
een regeling in het Staatsblad kan komen. De invoering kan
dan althans overwogen worden en het belang daarvan worden
afgewogen tegen andere uitgaven. Bovendien behoeft m. i. de
regeling, als men van bestaande colleges gebruik maakt, weinig
te kosten. Kosten voor de rechtszekerheid der burgers zijn mij
meer waard dan de jaarlijks terugkeerende kosten bijv. voor
het bewaringsinstituut.
Met de behoedzaamheid en voorzichtigheid, welke de Memorie
van Antwoord betoont ten aanzien van begeerde uitbreiding
van de artikelen van het Wetboek van Strafrecht betreffende
beleediging van volksgroepen, kan ik mij vereenigen.
Onder den momenteelen indruk van zekere uitingen moet
men niet het aantal strafbepalingen direct met spoed uitbreiden. Daarom kan ik den aandrang van den heer Boolvink
in dezen niet deelen.
W a t betreft de tentoonstellingen, georganiseerd door den
Nieuw-Malthusiaanschen Bond, zal ik met belangstelling
afwachten het resultaat van het onderzoek, dat de Minister
instelt naar de vraag, of er nadere bemoeiingen van den Minister op dit terrein noodig zijn. Gaarne zou ik vernemen, of
hieronder ook valt de vraag, of op die tentoonstellingen zoodanige zaken zioh voordoen, die naar de bestaande wettelijke
bepalingen niet strafbaar zijn, maar toch wel behoorden te
worden strafbaar gesteld.
H e t komt mij voor, dat het niet goed zou zijn hier vooral als
rem te willen zien de mogelijkheid van het weigeren van een
vergunning van de tentoonstelling door het gemeentebestuur.
De Bijkswetgever lijkt mij hier de geëigende wetgever.
Mijn vraag is dus: zal het onderzoek ook betreffen de vraag,
of de geldende strafbepalingen ver genoeg reiken.
Ten slotte een woord over het vreemdelingenvraagstuk.
Allereerst over de reeds toegelaten vreemdelingen. Daarna
over de niet toegelaten vreemdelingen.
E r zijn een aantal vreemdelingen met een beperkte verblijfsvergunning. Wanneer nu de termijn afgeloopen is, moet over
een eventueel verzoek om verlenging worden beslist. Velen van
deze lieden zullen — te recht — huiverig zijn om terug te gaan
naar het land vanwaar zij Nederland zijn binnen gekomen.
Milde beoordeeling van verzoeken om verlenging van hen, die
nu eenmaal reeds een regelmatig verblijf — zij het kortstondig — in ons land hebben, verdient m. i. aanbeveling.
Thans een opmerking over de niet toegelaten vreemdelingen.
H e t schema, dat de Regcering volgens de verklaringen van
den Minister-President, eergisteren afgelegd, zich voor oogen
stelt, acht ik bevredigend.
Ik hoop, dat de Regeering er in samenwerking met het
comité in zal slagen ten spoedigste de beoogde begrensde toelating te organiseeren.
Op één punt zou ik omtrent de momentecle practijk echter
gaarne nadere inlichtingen ontvangen. Dat is het punt van de
toelating van Joodsche kinderen.
H e t komt mij voor, dat de bezwaren van economischen en
anderen aard, welke kleven aan de toelating van volwassenen,
niet of althans in veel mindere mate gelden ten aanzien van
kinderen. Wanneer er nu goede waarborgen zijn, dat particulieren de zorg van deze kinderen op zich willen en kunnen
nemen, kan de toelating dezer kinderen m. i. veel eerder verleend worden dan aan volwassenen.

Ik zou het op prijs stellen te vernemen of de Minister ook
van oordeel is, dat ten aanzien van kinderen de zaak anders
ligt dan ten aanzien van volwassenen en of daaruit zal voortvloeien een gemakkelijker toelating van kinderen dan voor volwassenen zal moeten gelden.
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Mevrouw Mackay—Katz: Mijnheer de Voorzitter! Wanneer
men het Voorloopig Verslag leest, dan treft het, dat daarin waardeering wordt uitgesproken voor den arbeid van den Minister
in het algemeen en ook in het bijzonder, maar dat er toch ook
verscheidene andere leden waren, die verklaarden voor de kennis
en de werkkracht van den Minister waardeering te hebben, doch
die zich niet geheel met het gevoerde beleid konden vereenigen.
Ook in deze discussie is nu wel gebleken, dat men waardeering
heeft voor de kennis en de werkkracht van den Minister, maar
dat verschillende leden desniettegenstaande zich niet in alle
opzichten met zijn beleid kunnen vereenigen. Dit is zoowel nu
alsook bij andere gelegenheden gebleken. De Minister zal daaruit
wel weer zien, dat het zoet en het bitter in het leven van
een Minister menigmaal te zamen worden gevoegd. Persoonlijk
behoor ik tot degenen, die ik het laatst citeerde, die zich dus
niet in alle opzichten met het beleid van den Minister kunnen
vereenigen.
Ik ben het eens met hen, die meenen, dat het te betreuren is,
dat de uitspraak van den Centralen Raad van Beroep in de
Ossche zaak zoo lang op zich laat wachten. De Minister maakt
een gebaar, waarmede hij te kennen wil geven: daaraan kan ik
niets doen. Dat weet ik wel, maar ik hoop, dat de Minister het
mèt mij betreurt, want het zou toch veel beter geweest zijn, als
wij veel eerder op deze zaak hadden kunnen terugkomen.
Wanneer ik naga wat in den loop van het ministeiïeele leven
van dezen Minister nu en dan is naar voren gekomen: o. a. de
Ossche zaak, de vreemdelingenquaestie, de zaak van de wilde
autobussen, dan ziet men hoe deze Minister van Justitie telkens
persoonlijk optreedt op een wijze, die bedenkingen wekt.
Daarnaast is de Overheid zich steeds meer gaan bemoeien
met het maatschappelijke. Door een en ander is steeds meer de
behoefte ontstaan, waarop zoo juist werd gewezen door den
heer van Dijken, aan controle van Overheidsoptreden. Ik heb
jaren geleden behoord tot degenen, die bezwaar maakten tegen
de administratieve rechtspraak. Ik herinner mij, dat, toen deze
zaak in de Juristenvereeniging ter sprake kwam, ik er huiverig
tegenover stond. Wij leven thans echter in geheel andere tijden,
waarin het Overheidsoptreden uitgebreid is en Ministers meer
persoonlijk ingrijpen. Daarom meen ik, dat nu de tijd gekomen is om zoo spoedig mogelijk een regeling tot stand te
brengen van deze administratieve rechtspraak. Daarop zou ik
bij den Minister ten sterkste willen aandringen. In de Memorie
van Antwoord zegt de Minister, dat hij het ontzaglijk druk
heeft — geen mensch zal dat ontkennen — en dat hij daarom
wel gedwongen wordt een zekere schifting toe te passen bij do
keuze van wat hij het eerst aan de orde zal stellen. Ook dat is
natuurlijk waar. Dan zegt de Minister, dat de keuze bepaald
zal moeten worden door de ontwikkeling van de omstandigheden en de actueele verhoudingen, naast persoonlijk inzicht.
Welnu, wanneer wij de ontwikkeling der omstandigheden en de
actueele verhoudingen goed in het oog vatten, zooals ik deze
naar voren heb gebracht, dan volgt daaruit, dat zeer zeker een
ontwerp-wet op de administratieve rechtspraak zoo spoedig
mogelijk aan ons moet worden voorgelegd.
Verder zou ik willen wijzen op de groeiende noodzakelijkheid
van meer samenwerking tusscheu het Departement van Justitie
en de andere Departementen bij het juridisch-technisch samenstellen van wetten. I n het Voorloopig Verslag zijn hieromtrent
opmerkingen geplaatst. De Minister heeft daarop in de Memorie
van Antwoord geantwoord, dat hij het daarmede geheel eens is
en dat hij zelfs een afzonderlijke afdeeling aan zijn Departement
daarvoor zal invoeren, waarbij hij dan die afdeeling drie verschillende taken ziet toegewezen: een, om voor het Departement zelf wetten te ontwerpen; een, om in algemeene lijnen de
Departementen te helpen, en de derde, om de Departementen
afzonderlijk van advies te dienen.

348
15de VERGADERING. — 17 N O V E M B E E 1938.
2.

Vaststelling van hoofdstuk IV (Departement van Justitie) der Rijksbegrooting voor 1939.

(Maokay—Katz)
H e t verheugt mij, dat de Minister dat wil, maar ik zou den
Minister willen vragen, of hij zich er ook van heeft vergewist,
dat men bij de andere Departementen zich daarbij zal neerleggen, opdat men niet weer moeilijkheden zal krijgen tusschen die
afzonderlijke afdeeling van het Departement van Justitie en de
juristen van de andere Departementen. Dit lijkt mij een zeer
belangrijk punt, en ik hoop dus, dat de Minister zich daaromtrent reeds heeft vergewist.
W a t betreft het vreemdelingenrecht, wij zien in dezen tijd
meer dan ooit hoe moeilijk dit is en wij kunnen ons niet anders
dan gelukkig prijzen, dat de Minister ons nu een zeer spoedige
wijziging van de Vreemdelingenwet heeft toegezegd.
Hier is vandaag door den heer Rost van Tonningen opgemerkt,
dat er een merkbare ombuiging is in de lijn van het beleid van
den Minister van Justitie en de Regeering, zooals dit in de verschillende ons thans overgelegde circulaires tot uiting was gekomen en in hetgeen thans Minister Colijn heeft medegedeeld ten
aanzien van de Joodsche vluchtelingen uit Duitschland. Daarbij
heeft de heer Rost van Tonningen gezegd, dat de Regeering
hierbij kennelijk gezwicht was voor den druk der politieke partijen. Hieruit bleek, dat zij niet bezield was door een groot
„volksch" beginsel, een mooi woord tegenwoordig. M. i. blijkt
hieruit, hoe weinig de heer Rost van Tonningen en de zijnen het
Christelijk beginsel verstaan. Zij willen dit wel aanvaarden, mits
het ingeschakeld in en ondergeschikt gemaakt wordt aan het
„volksche" beginsel. Dit is reeds gebleken uit de algemeene beschouwingen bij het antwoord van den heer de Marchant e t
d'Ansembourg aan den heer de Geer, maar dat komt hier wel
heel duidelijk uit. W a n t de Regeering is allerminst gezwicht
voor den druk der politieke partijen; de Regeering heeft hier
gehandeld onder den druk van wat in Duitschland gebeurd was,
op grond van het Christelijk beginsel. Wij kunnen ons gelukkig
prijzen, dat de Regeering door dit beginsel bezield wordt en dat
zij dat in deze tijden weer toont. Wanneer wij, zooals bij de algemeene beschouwingen, het groote gebod van de liefde tot den
naaste zoo hoorden uitleggen door een der partijgenooten van
den heer Rost van Tonningen, dat de naasten in de eerste plaats
waren de volksgenooten, dan verheugen wij ons, dat daar niet
zit een Ministerie, dat in de eerste plaats geleid wordt door een
volksch beginsel — natuurlijk kunnen het Christelijk beginsel en
het volksch beginsel samengaan —, maar dat het in de eerste
pilaats geleid wordt door het Christelijk beginsel.
De vraag kan slechts gesteld worden of de uitvoering der voornemens van de Regeering wel genoegzaam is, of dus de Regeering niet nog meer kon doen. Dat zou ik uitdrukkelijk willen
vragen. Bovendien zou ik juist op grond van het Christelijk beginsel willen steunen de vraag van verschillende andere afgevaardigden, of niet ten aanzien van de Joodsche kinderen een
soepeler houding door de Regeering kan worden aangenomen,
omdat daar de bezwaren, die voor volwassenen zouden kunnen
gelden, niet niet voren behoeven te komen.
Een ander punt is, dat de Regeering hier erkent in antwoord
op wat in het Voorloopig Verslag is opgemerkt, dat het gelukkig is, dat wij kennen de partieele herzieningen van onze
wetboeken, omdat daardoor ook het Burgerlijk Wetboek geregeld is kunnen worden aangepast aan de behoeften van den
tijd. Dat doet mij goed, omdat in den tijd, toen mijn vader
een dissertatie schreef over partieele herzieningen der wetboeken, men daarvan nog niet veel wilde weten, terwijl men
nu ziet, hoe in korten tijd de meeningen kunnen veranderen.
De Minister heeft toen, zooals ik reeds heb opgemerkt,
gezegd, dat hij, wanneer hij zaken aan de orde stelt, noodzakelijkerwijze moet schiften en dat hij zich wil laten bepalen
door de ontwikkeling der omstandigheden en actueele verhoudingen en door zijn persoonlijk inzicht. Wanneer ik nu zie
naar wat de Minister antwoordt over de huwelijkswetgeving en
de herziening daarvan, dan geloof ik, dat hij zich daarbij meer
door zijn persoonlijk inzicht laat leiden dan door de ontwikkeling der omstandigheden, want de ontwikkeling der omstandigheden is in de laatste 50 jaren — minstens — toch wel zoo
geweest, dat de huwelijkswetgeving erg achteraan komt bij
de ontwikkeling der omstandigheden en de veranderde positie
van de vrouw in het maatschappelijk leven. Hoewel ik begrijp,

dat de Minister overstelpt is van allerlei actueele zaken, zooals
wij hier hebben gehoord en zooals ik er zelf eenige heb aangeraakt, geloof ik toch, dat hij een goed ding zou doen, wanneer hij dit ter hand zou nemen. Mevrouw de Vries—Bruins
hebben wij hooren zeggen, dat zij het zou waardeeren, wanneer
deze verbetering werd aangebracht, al vindt zij van haar kant,
dat het nog lang niet ver genoeg gaat, terwijl wij van mevrouw
Bakker—Nort hetzelfde hebben gehoord. Ik geloof daarom, dat
het een gunstig tijdstip zou zijn het ontwerp van Minister
Donner, dat er nog ligt en dat zooveel goeds bevat, nu het
blijkbaar van verschillende kanten in de Kamer kan worden
aanvaard, aan de orde te stellen. De Minister kent uit eigen
ervaring door het beroep van advocaat, dat hij vroeger uitoefende, de ellende, die er hier geleden kan worden. Daarom
hoop ik, dat hij alsnog aan deze vraag van de Kamer zal
willen voldoen, te meer, waar hij zelf te kennen geeft het
eigenlijk m e t de grondlijnen van het ontwerp eens te zijn.
Ten slotte nog twee onderwerpen: de zaakwaarnemerij en het
onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde. De zaakwaarnemers
zijn er en oefenen hun bedrijf uit. Nu blijken zoowel van de
zijde van het notariaat als van de advocatuur velerlei bezwaren. Daarom zou ik in de eerste plaats willen vragen, of
naast wat de Minister zegt, dat hij overweegt, nl. meer authentieke akten voor te schrijven, niet overwogen zou kunnen worden de tarieven van de notarissen niet zoo uniform te maken,
maar onderscheid te maken tusschen stad en platteland.
Vooral zou ik echter willen vragen: zou er niet een regeling
kunnen komen voor de zaakwaarnemerij, waardoor er een
zekere inperking van bevoegdheid kwam?
Mijnheer de Voorzitter! Dit brengt mij tot het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. E r is hier weer aangedrongen op
strafbaarstelling van hen, die onbevoegd de geneeskunst uitoefenen. Ik zou willen vragen, waartoe geleid heeft het het vorig
jaar toegezegde overleg van dezen Minister met den Minister
van Sociale Zaken over dit onderwerp naar aanleiding van
vragen, die verleden jaar in het Voorloopig Verslag zijn gesteld.
Verleden jaar heeft de Minister van Sociale Zaken gezegd,
dat tegen opheffing van het artsenmonopolie bedenkingen waren
gerezen uit het oogpunt van de volksgezondheid. Dat is merkwaardig, want toen indertijd in 1913 een adres is ingediend
door de heeren van Houten, van Hamel en van Holthe tot
Echten, dat men wel het adres van de drie H ' s heeft genoemd, waarin, onder de noodige waarborgen, op meerdere
vrijheid in de uitoefening der geneeskunst werd aangedrongen,
is, naar aanleiding daarvan, een Staatscommissie ingesteld.
E n toen is daarbij gebleken, dat de Centrale Gezondheidsraad
in groote meerderheid het er mede eens was, dat men dit wel
moest toelaten, mits onder de noodige waarborgen. Want, zoo
zeide de Centrale Gezondheidsraad: dit is niet in het nadeel,
maar in het belang van de volksgezondheid, omdat wij ons
moeten stellen op den bodem der werkelijkheid, en die werkelijkheid is deze, dat er nu eenmaal velen zijn, die zich
wenden tot die volgens de wet onbevoegden en daar baat bij
vinden, en dat, wanneer men deze zaak niet regelt, waarborgen
stelt en grenzen daarvoor trekt, men aan de volksgezondheid
meer schade berokkent dan door het eenvoudig te verbieden,
met de wetenschap, dat dit verbod toch ontdoken wordt. H e t
zou dus gewenscht zijn, dat men in dit opzicht niet steeds weer
alleen den weg van de strafbaarstelling beziet, maar dat men
den weg op gaat van het treffen van een goede regeling. Ik
hoop, dat het nader overleg met den Minister van Sociale
Zaken reeds tot eenig resultaat heeft geleid, hetgeen ik gaarne
nader zou vernemen.
Ten slotte zou ik nog iets willen zeggen over enkele quaesties
betreffende het strafrecht. Ik heb met genoegen gezien, dat
de Minister iets wil doen met betrekking tot de bewaring. Ik
geloof, dat juist deze tijd dat sterk eischt. H e t verheugt mij
ook, dat de Minister daarmede reeds een eind gevorderd is,
zoodat hij zelfs reeds spreekt van terreinen, die hij er geschikt
voor acht.
Omtrent een ander plan van den Minister ben ik echter
minder gerust, nl. ten aanzien van de werkkampen voor jeugdige
voorwaardelijk veroordeelden. Is het juist — persoonlijk weet
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ik het niet —, wat de geachte afgevaardigde de heer Donker
heeft gezegd, dat de Minister hier alleen naast de gewone
werkkampen voor jeugdigen wil helpen een E.-K. en een neutraal
particulier werkkamp? Waarom — als men meerdere verwacht
— alleen een E.-K. en een neutraal kamp? Hoe zit dat?
Daarvan zou ik graag meer willen weten. Maar vooral: waarom
nu weer deze splitsing, waarom is het zoogenaamde plan-L.E.S.
niet gevolgd, het plan, dat tijdens het bewind van den voorganger van dezen Minister zoogoed als tot stand was gekomen,
maar toen plotseling niet is doorgegaan? De huidige Minister
wenschte toen t e gaan in de richting van de inschakeling in de
gewone werkkampen voor jeugdigen. Dit is echter, blijkens zijn
eigen Memorie van Antwoord, niet opgegaan. Want hij zegt:
er is niet veel vraag voor geweest. Toch wenscht hij daarmee
door te gaan, met hulp dan nu aan een E.-K. en een neutraal
kamp. Waarom? Waarom is niet gegaan in de richting van
het plan-L.E.S., dat aan 72 menschen plaats zou hebben
gegeven en dat de vakbekwaamheid had bevorderd, terwijl het
nu versnipperd zal worden in de gewone kampen en 2 afzonderlijke kampen? I k zou gaarne iets nader hieromtrent vernemen.
De heer de Visser: Mijnheer de Voorzitter! Zeer tot mijn spijt
moet ik beginnen met een fel protest tegen de wijze, waarop de
Eegeering uitvoering geeft aan de il. Dinsdag gedane toezegging
omtrent de toelating van vreemdelingen. De belofte van het
soepele toepassen der voorschriften en het uitbreiding geven aan
de toelating is toch van een aard, dat wij daarmede allerminst
t-evreden kunnen zijn. Wie kennis draagt van wat zich aan de
grenzen nu pas weer heeft afgespeeld — ik noem slechts het
gebeurde in Vaals; ik herinner aan het niet toelaten van een
twintigtal kinderen, die hier reeds waren gearriveerd —, zal
moeten toegeven, dat wel een zeer bijzondere uitvoering wordt
gegeven aan datgene, wat het Nederlandsch gezinde deel in het
Parlement eenstemmig met genoegen had vernomen, nl. de toelating, hoewel zij op een zoo slechte wijze naar mijn oordeel is
ten uitvoer gelegd. H e t wil mij voorkomen, dat ook nu weer moot
worden gezegd tot deze Eegeering, dat de ongelukkigen, voor
zoover dat eenigszins mogelijk is, moeten worden toegelaten; en
het woord van ons geacht medelid den heer Eutgers van Bozenburg was volkomen juist, toen hij zeide, dat het onchristelijk
was, indien iemand, die zijn brandend huis zou ontvluchten,
weer in de vlammen zou worden teruggestooten. Dat beeld is op
de verhoudingen over de grenzen volkomen van toepassing. Als
men zich daaraan niet houdt, dan zou de omschrijving, die
gegeven is van de methoden, die het antisemitisme toepast,
waarbij men zegt: zij is onchristelijk, onmenschelijk en onNederlandsch, helaas ook van toepassing zijn op de handelingen
van de Eegeering.
Vergis ik mij niet, dan is het zelfs zoo in onze Nederlandsche
strafwetgeving: als iemand in gevaar verkeert en men weigert
moedwillig hem te hulp te treden, dan is dat strafbaar. I n
welke verderstrekkende mate moet dat dan niet gelden voor
een Eegeering. Al erken ik alle moeilijkheden, die er bestaan,
ik moet zeggen, dat ik en het Nederlandsche volk in zijn groote
meerderheid met groote ontstemming kennis heb gekregen van
het persbericht, dat van Eegeeringswege met betrekking tot
deze zaak is uitgegeven. Men is in Nederland alom tot hulp
bereid. Gemeenteraden hebben reeds bepaalde daden ten uitvoer gelegd en groote gemeenten als Amsterdam, den Haag,
Eotterdam en andere plaatsen zijn tot hulp bereid. H e t is niet
overdreven, als men zegt, dat het Nederlandsche volk er naar
hunkert daden van hulp ten uitvoer te kunnen leggen, en de
Eegeering moet voor dezo stem van het geweten vatbaar zijn.
Ik kan mij in dit opzicht van ganscher harte aansluiten bij de
daaromtrent gemaakte opmerkingen door onze geachte medeleden de heeren van der Goes van Naters, Wendelaar, mevrouw
Bakker—Nort, e. a. Zooveel mogelijk moeten vreemdelingen op
dit moment in Nederland, zij het ook tijdelijk, worden toegelaten, en ik_ moet er bij zeggen — want dat is ook dringend
noodig — niet alleen gegoede vreemdelingen, maar ook arme
vluchtelingen, die het zeer in het bijzonder noodig hebben. Het
transporteeren van vluchtelingen weer naar de hel, vanwaar
zij ontkomen zijn, beteekent vaak het drijven van deze menschen in den dood al of niet door moord of zelfmoord.

(de Visser)
Mijnheer de Voorzitter'! E e n enkel woord over de interneering
hier. I n hun behandeling is reeds eenige verandering gebracht.
E r zijn er nog, wier behandeling allesbehalve menschelijk is.
Ik heb met waardeering kennis genomen van de maatregelen,
waarin die veranderingen zich ten goede hebben voltrokken en
ik dring er ten ernstigste bij den Minister op aan om te zorgen,
dat een zoo gunstig mogelijke behandeling van eventueel geïnterneerden zich voltrekt. De Eegeering heeft zich m. i. bij
monde van den Minister wat al te gerust uitgelaten over fascistische sympathieën, die aanwezig zijn bij deelen van onze rechterlijke macht. Ik wensch daartegen ernstig te waarschuwen, en
al zegt de Minister, dat hij buiten het gebeurde staat van wat
zich heeft voltrokken met het proces omtrent de gebeurtenissen
op het Blauwe Zand, de uitspraak, die daarbij is gedaan, heeft
groote ontevredenheid in breede rijen van het Nederlandsche
volk naar voren geroepen.
Ik kan mij niet losmaken van de gedachte, dat er door bepaalde rechtsinstanties zeer partijdig wordt opgetreden en gehandeld. Ik denk er aan, dat nu weer pas zich in Utrecht een
proces heeft voltrokken, dat is begonnen op politioneel initiatief,
omdat die arme onschuldige N . S . B , beleedigd was, waarvan
men weet, dat zij er als het ware regelmatig haar beroep van
maakt om anderen te beleedigen. Maar ook de Eegeering was
beleedigd, en waarin bestond die beleediging? E r was in een
manifest gebruikt de zin: ,,De Eegeering geeft steenen voor
brood". Zelfs dergelijke beeldspraak wordt t-egenwoordig beleedigend geacht. Als de N . S . B , zoo iets schrijft, is het de gewoonste zaak van de wereld. Daarbij neemt men klaarblijkelijk
in oogensehouw, dat men daar het gebruiken van fatsoenlijke
uitdrukkingen verleerd is.
De Voorzitter: Zoudt u zich wat willen matigen?
De heer da Visser: Men heeft zich van die zijde vanmiddag
in de Kamer erg op den voorgrond probeeren te stellen en gedaan, alsof zij het waren, die de jeugd opvoeden. Men krijgt
vandaag den dag wel zeer ernstig oogenschouwelijk onderwijs
in wat het fascistische element of de nationaal-socialisten onder
opvoeding verstaan. Ik hoop ernstig, dat wij in Nederland van
een dergelijke jeugdopvoeding bevrijd zullen blijven.
Mijn ernstige bezwaar is, dat de maatregelen, welke bestaan
en waarover de wettelijke macht beschikt, eenvoudig vaak gebruikt worden om tegen de georganiseerde arbeidersbeweging
scherp op te treden. Uitspattingen in de fascistische publicaties
worden gewoonlijk ongestraft toegelaten.
Met genoegen vernam ik van het afkeurend oordeel, dat ook
in de Memorie van Antwoord is gegeven over het antisemitisme.
Ik ben het er mee eens, daartegen zijn scherpe maatregelen
dringend geboden, maar ik zeg er bij aan de Eegeering, zorgo
de Eegeering, dat zij dan ook inderdaad tegen de ophitsers worden gebruikt. De vrije meeningsuiting voor anderen mag geenszins daardoor bemoeilijkt worden. Eventueele materieele inperking doet mij vreezen, dat daaruit gevolgen zullen voortkomen,
waarvan de arbeidersbeweging het ernstigste te vreezen heeftH e t wetsontwerp op het vereenigings- en vergaderingsrecht
acht ik een ernstig gevaar en ik zou er bij den Minister op
willen aandringen, dat wetsontwerp niet in behandeling te doen
nemen, maar het vóór de behandeling reeds in te trekken.
Een enkel woord over het uniformverbod.
H e t is bekend, dat dit verbod bij herhaling tegen de Nederlandsche arbeidersbeweging is gebruikt. H e t is ook bekend, dat
klaarblijkelijk een oogje werd dichtgedaan, indien dat verbod
werd overtreden van fascistische zijde. Ik vind een bevestiging
hiervan in de Memorie van Antwoord, die er aan herinnert"
dat aan de vierdaagsche afstandsmarschen werd deelgenomen
door de Deutsche Eeichsjugend, die in hun uniformen met het
hakenkruis versierd door Nederland marcheerden.
Een heel duidelijk voorbeeld van ernstige bevoorrechting is
wel, dat, toen het uniformverbod in Nederland nog niet bestond,
leden van het Eot Front Kampfverbund in Nederland wilden
komen, gestoken in hun onschuldige uniform met koppel, zij
omdat zij in uniform waren, niet werden toegelaten.

350
15de V E R G A D E R I N G . — 17 NOVEMBER 1938.
2.

Vaststelling van hoofdstuk IV (Departement van Justitie) der Rijksbegrooting voor 1939.

(de Visser e. a.)

(Joekes)

Nu is het uniformverbod er wel en laat men deze uitgesproken
hakenkruisfascisten in uniform het Nederlandsche volk uittarten en beleedigen, want ik kan het niet anders dan een beleediging vinden, dat men dergelijken elementen toelaat te demonstreeren, terwijl arbeiders bij demonstraties en anderszins worden gehinderd en vervolgd. Heden weten wij bovendien, wat
deze Reichsjugend is en tot welke handelingen zij in staat is.
H e t is al erg genoeg, dat dergelijke elementen zich in Duitschland vertoonen, maar hier moet daartoe en zeker in uniform geen
gelegenheid zijn. H u n toelating is naar mijn meening in strijd
met de wet.
Thans een enkel woord over de gebeurtenissen met betrekking tot de tentoonstellingen van den Nieuw-Malthusiaanschen
Bond. Ik acht de actie, die tegen dien bond is en wordt ondernomen, in de meeste gevallen volkomen onredelijk en tegen de
bedrijvers van daden van terreur, die zijn ten uitvoer gelegd bij
de tentoonstellingen van die organisatie, dienen ernstige maatregelen te worden genomen. Ik protesteer bij voorbaat tegen
eventueele plannen om tegen dien bond maatregelen te treffen,
opdat hij in zijn bestaan wordt bemoeilijkt.
Een zeer belangrijk gedeelte van het Nederlandsche volk
wenscht wel degelijk de geoorloofde middelen, die die organisatie aanprijst, te gebruiken en dat heusch niet alleen in die gedeelten van het land, waarvan men zegt, dat zij minder Christelijk zouden zijn dan b.v. in het zuiden.
Wie de bevolkingstoename volgens de statistieken nagaat,
ziet, dat men ook in de provincies Limburg en Brabant op een
welbewuste regeling van het kindertal ernstig aanspraak schijnt
te maken. Wil men tentoonstellingen bemoeilijken, niet door
terreur, maar door Overheidsmaatregelen, dan zou dat zeer
noodzakelijk zijn ten aanzien van tentoonstellingen, als die wij
kennen van ds. Krop, en maatregelen daartegen zouden zeer
op hun plaats zijn. Waarom? Omdat deze tentoonstellingen
niets anders zijn dan een provocatie van een deel van het
Nederlandsche volk, onder bescherming van de Overheid. En,
wat erger is, in die tentoonstellingen wordt zelfs geen vraag
over het ten toon gestelde toegelaten, want dan weten de
organisators er van, dat de leugenachtigheid van de tentoonstelling zoo sterk zou spreken, dat er voor is gezorgd, dat de vrager
met den sterken arm er uit gewerkt wordt. Als de Minister
tegen dergelijk bedrog maatregelen zou treffen, zou ik daartegen niet het minste bezwaar hebben.

lende plaatsen langs de grens, onder meer in Limburg, groepen
vluchtelingen over de grens gekomen zijn, dat daaronder zijn
geweest vrouwen en kinderen, die geen toegang hebben gekregen en die toen door de marechaussee en de militairen,
krachtens instructie van de Regeering, met den sterken arm
zijn teruggevoerd geworden. Onbeschrijfelijk zijn de tooneelen,
die zich daarbij blijkbaar hebben afgespeeld. Vrouwen hebben
zich op den grond geworpen en hebben gesmeekt om haar niet
uit te wijzen. Zij hebben gevraagd desnoods gevangen genomen
te worden, maar in ieder geval niet weer te worden uitgeleverd. Maar de instructies waren onverbiddelijk en de ambtenaren van de marechaussee en de militairen hebben daaraan
moeten voldoen.
Mijn eerste vraag is dus deze: was dit nu de gedragslijn, die
de Regeering hier bij monde van den Minister-President aan
ons heeft medegedeeld, als die, welke de Regeering onder den
druk van de tegenwoordige omstandigheden zou volgen? Bovendien heeft de heer Colijn gezegd: „kindergroepen, die tegen de
Nederlandsche grens aangedrongen zijn, zijn toegelaten geworden".
Alweer een mededeeling, die toen betrekking had op de dagen
die verloopen waren, maar wij moesten toch deze verklaring in
dien zin opvatten, dat dit de gedragslijn van de Regeering was,
zooal niet voor onbepaalden tijd, dan toch voor den eersten tijd
na de gebeurtenissen van de vorige week in Duitschland. En,
zoo dit niet de bedoeling was, ik moet dit met nadruk verklaren, acht ik het een laakbaar verzuim van de Regeering,
dat die bedoeling dan niet duidelijk tot uiting is gebracht.
Over het algemeen heeft men in den lande het zoo verstaan,
dat kinderen uit Duitschland, die, om te ontkomen aan de
ellendige omstandigheden waarin zij daar verkeeren, zich zouden
melden, hier, voor zooveel daartoe gelegenheid was, een gastvrije ontvangst zouden verkregen. Dat is niet gebeurd. Het is
misschien een enkelen dag gebeurd, vóór dien Dinsdag 15
November, maar het is sindsdien, behoudens zeer enkele uitzonderingen wellicht, niet gebeurd. Uit een mededeeling van den
Regeeringspersdienst is vanochtend het standpunt van den
Minister bekend geworden. Dat standpunt is: dat ook voor
kinderen blijkbaar in elk geval afzonderlijk een speciale beslissing van den Minister van Justitie noodig is.
Kan op deze wijze in voldoende mate voorzien worden in den
nood, die zich in het bijzonder ook m e t betrekking tot de kinderen thans voordoet?
Ten aanzien van kinderen spreekt het nog meer dan ten aanzien van andere groepen, dat er hier een taak van menschelijkheid is te vervullen voor Nederland, een taak bovendien, waaraan in mindere mate bezwaren verbonden zijn dan bij de ontvangst van volwassenen.
E r is in geheel het land een groote mate van bereidheid gebleken om mede te werken tot de ontvangst van en het verleenen van onderdak en onderhoud aan deze kinderen. Nog
hedenmiddag heeft de Kamer het bericht bereikt, dat een achttal hoogleeraren in de juridische faculteit van de universiteit
te Amsterdam in naam van de menschelijkheid een dringend
beroep op den Minister doen om Duitsch-Joodsche kinderen in
zeer grooten getale in Nederland toe te laten. H e t telegrafisch
verzoek is onderteekend door de professoren Adriani, van den
Berg, Bonger, van Embden, mevrouw Hazewinkel—Suringa,
prof. Hoetink, prof. Scheltema en prof. Verzijl. Het is een
van de tallooze uitingen — daarvan ben ik overtuigd —, die
reeds daarom aandacht verdient, omdat hier de corypheeën van
de rechtswetenschap aan de Amsterdamsche universiteit uitdrukking geven aan het gevoel, dat wij hier hulp moeten bieden,
voor zoover dat mogelijk is.
Mijn vraag met betrekking tot deze kinderen is dus deze:
is het niet mogelijk, dat, voor zoover zij zich melden en voor
zooverre de formaliteiten nog niet in orde zijn, zij althans
tij-delijk ergens op een plaats nabij de grens onderdak worden
gebracht en dat dan nader wordt beslist of het mogelijk is hun
verder toegang te verleenen?
Ook op een ander punt zou ik den Minister een nadere vraag
willen stellen.

De heer Joekes: Mijnheer de Voorzitter! H e t zou mij aangenaam geweest zijn, als ik na de gedachtenwisseling, met den
Minister-President twee dagen geleden gevoerd, bij de behandeling van de begrooting van Justitie niet had behoeven te
spreken over het vluchtelingenvraagstuk. De gebeurtenissen
van de laatste dagen verplichten mij evenwel nog het een en
ander in het midden te brengen over dit thans zoo brandende
vraagstuk. Niet het minst, omdat er naar mijn gevoelen een
tegenstrijdigheid bestaat tusschen den indruk, die de mededeelingen van den heer Colijn hebben gewekt, niet slechts hier in
de Kamer, maar ook in het land, en de gebeurtenissen, die
zich in het tijdsbestek, dat sindsdien verstreken is, hebben
afgespeeld. De heer Colijn toch heeft jl. Dinsdag o.m. in deze
Kamer, mededeeling doende van de maatregelen, die de Regeering naar aanleiding van de jongste gebeurtenissen in Duitschland getroffen had, verklaard:
,,Van het eerste oogenblik af aan zijn de onder onmiddellijken druk staande Joden langs onze plus minus
300 K.M. lange oostgrens direct toegelaten geworden."
Als mededeeling met betrekking tot hetgeen toen geschied
was, is dat mogelijk juist, maar men kan niet ontkennen, dat
die 'mededeeling toch dezen indruk moest vestigen en zoo ook
in de Kamer moest worden opgevat, dat dit de gedragslijn was
van de Regeering, dat, voor zoover er zich groepen vluchtelingen in nood aan de grens meldden, men die onder den druk
van de zeer buitengewone omstandigheden en van de gevaren,
die hen dreigden, zou toelaten.
Welnu, berichten in de bladen, in het bijzonder een verslag
van een medewerker van Het Volk, melden, dat op verschil-
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Ik heb bij de gedachtenwisseling Dinsdag jl. er reeds bij de
Regeering op aangedrongen, dat een van de richtsnoeren, die
thans worden aangelegd bij de beslissing of bepaalde personen
hier in Nederland kunnen worden toegelaten, niet eenige uitbreiding kan ondergaan. Ik bedoel het criterium van de familieverhouding. Volgens een mededeeling van den Minister in de
Memorie van Antwoord is thans het criterium de familieverhouding van ouders tot kinderen; dat is een reden, die aanvaard wordt als argument om vluchtelingen hier toe te laten.
Mij zijn verschillende gevallen bekend, nog uit de allerjongste
dagen, gevallen, die ook aan de beslissing van den Minister
worden onderworpen, dat er voor andere familieleden, voor
broeders of zusters, voor zwagers, en andere verwanten, verzoeken om toelating tot Nederland worden gericht, onder de
volledige bereidverklaring en garantie, dat zij, hetzij zij zelf,
hetzij de familie, in Nederland voor hun onderhoud kunnen
zorgen. Zou het niet mogelijk zijn, dat ook daarin een zekere
verruiming werd toegepast? Wanneer de omstandigheden zoo
zijn, als mij nog vanmiddag omtrent een bepaald geval medegedeeld werd, nl. dat in een plaats niet ver van de grens een
getrouwde broeder van een hier in Nederland gehuwde, aanvankelijk Duitsche vrouw in den bittersten nood verkeert, dan
spreekt toch in zoo'n geval de familieband sterk en dan is,
naar mijn meening, alle aanleiding, ook hier tot een welwillende
beslissing over te gaan.
E r is een tweede groep, ten gunste waarvan ik ook nog een
enkel woord wil zeggen, een groep, ten aanzien waarvan het
wellicht moeilijker is tot een duidelijke afbakening te komen,
maar waarvoor ik opnieuw de aandacht van den Minister zou
willen vestigen op den buitengewoon ernstigen noodtoestand,
waarin de menschen in het naburig land zich bevinden. Ik bedoel die gevallen, waarvan den Minister althans één bekend is,
waarbij een drietal mannen zijn betrokken. H e t betreft hier een
geval, waarin drie Joden een verzoek hebben loopen met zeer
veel kans op een gunstige beschikking om elders — in een
Engelsch dominion — huisvesting te kunnen krijgen. Zij hebben
daarvoor de middelen; zij hebben de voorloopige maatregelen
getroffen en nu zijn de betrokkenen onder de dreiging van het
gevaar overgegaan tot overschrijding van de grens, zonder dat
zij daarvoor vergunning hadden. Ik begrijp, dat de Regeering in
het algemeen dergelijke gevallen niet kan toelaten, maar is het
in zulk een geval, onder deze omstandigheden, nu niet mogelijk
een zekere rustpoos te scheppen, in dien zin, dat men de
menschen in dergelijke gevallen hier even aanhoudt, als de
Regeering het noodzakelijk oordeelt, hen hier in bewaring stelt
en dan ziet, of inderdaad de mogelijkheid tot transmigratie zoo
reëel is, dat zij, hier tijdelijk verblijvende, daarna kunnen gaan
naar een ander land. Ook dit kan voor den Minister een aanleiding, een aanknoopingspunt zijn om tot een gunstige beschikking te besluiten.
Ik kom daarmede tot een punt, ook door den heer Donker
behandeld, nl. de geheele wijze van behandeling. De Minister
deelt mede — het wordt ook in het perscommuniqué van vanochtend nog eens verklaard —, dat in elk bijzonder geval de
Minister persoonlijk een beslissing moet geven. Tot op zekere
hoogte waardeer ik deze houding van den Minister; ik waardeer het, omdat de Minister persoonlijk ten slotte het laatste
woord wil spreken om zorg te dargen, dat in die gevallen, waarin
een bepaalde richtlijn is aangegeven, ook naar recht en billijkheid een uitspraak zal worden gedaan. Maar de grooto toevloed
van gevallen, die zich op het oogenblik voordoet, maakt het
voor den Minister, die ook met veel ander werk is belast, niet
wel mogelijk om al die gevallen behoorlijk na te gaan. Ook het
Departement, dat zal een ieder weten, die zich voor bepaalde
gevallen heeft geïnteresseerd, kan, ondanks alle welwillendheid
— daarover is althans van mijn zijde niet te lagen — onmogelijk
de menschen te woord te staan, die zich gedrongen voelen voor
bepaalde gevallen te pleiten. I s het niet mogelijk om in den
geest, als door den heer Donker is te kennen gegeven, een kleine
commissie in te stellen, die in algemeenen zin de beslissingen
kan voorbereiden en waarvan in het algemeen de beslissingen
worden aanvaard, hetzij de bevoegdheid ter behandeling van de
verschillende gevallen aan een klein college of aan een bepaalHandelingen der Staten-Generaal. — 1938—1939. >— I I ,
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den ambtenaar, geholpen door anderen, over te dragen, die in
in staat zijn om de menschen te woord te staan in do te behandelen gevallen, die zich aandienen, en in een bepaalde richtlijn, die uit den aard der zaak de Regeering zal moeten geven,
beslissingen te nemen en voor twijfelgevallen een laatste beslissing aan den Minister te vragen.
Ik geloof, dat een dergelijke organisatie ook in dien zin tot
bevrediging zal kunnen leiden, dat thans tal van menschen
onvoldoende in de gelegenheid zijn om hun belangen — en het
geldt hier, laten wij dat vooral niet vergeten, levensbelangen
van personen — onder de aandacht te brengen van degenen,
die daarover hebben te beslissen.
De Voorzitter van den Ministerraad heeft in zijn rede van
Dinsdag jl. ook medegedeeld, dat er een tweetal kampen zou
worden ingericht. Dien zelfden middag zouden daartoe de eerste
besprekingen worden gehouden. De heer Colijn heeft daaraan
toegevoegd, dat daarmede de grootste spoed betracht zou worden. Kan de Minister daaromtrent reeds eenige nadere mededeelingen doen ? H e t is naar het mij voorkomt gewenscht, dit
onderwerp met de noodige voortvarendheid te behandelen.
Ook is medegedeeld, dat over het vluchtelingenvraagstuk getracht zou worden internationaal overleg te plegen. Voor zoover
ik daaromtrent iets heb gehoord, heeft dat internationale overleg tot nu toe nog niet plaats gehad en is zelfs gebleken gemis
van bereidheid van eenige andere landen om aan zoodanig overleg deel te nemen. Ik weet, dat het plegen van internationaal
overleg in de eerste plaats behoort tot het ressort van 's Ministers ambtgenoot van Buitenlandsche Zaken. Maar wellicht kan
de Minister eenige voorloopige mededeelingen doen, waar het
hier geldt een vraagstuk, waarvan de behandeling hier te lande
zoozeer ligt in handen van den Minister van Justitie.
Ik zou willen eindigen met er nogmaals op te wijzen, dat,
hoezeer ook internationaal overleg in dezen gewenscht en billijk
is, wij toch ook los van het internationaal overleg een eigen
taak hebben. Ik ontken niet, dat aan het afbakenen van de
richtlijn zekere moeilijkheden zijn verbonden. Maar in de eerste
plaats met betrekking tot de kinderen geloof ik, dat de Regeering goed zal doen en zal handelen in overeenstemming met de
overheerschende meening in ons land, wanneer zij de toelating in
ruime mate mogelijk maakt. Er zijn tal van gebouwen en huizen
ter beschikking gesteld, er worden geldsommen aangeboden, er
zijn duizenden menschen, die kinderen onderdak willen geven
en voor hun onderhoud willen zorgen. Hier is een plicht van
barmhartigheid te doen, waaraan althans tegenover kinderen
niet die bezwaren kunnen zijn verbonden, die wellicht tegenover
andere groepen van deze in nood verkeerende menschen in
Duitschland aanwezig zijn. Daarom zou ik ook van deze plaats
een dringend beroep op den Minister willen doen, in dezen er
toe mede te werken de grenzen zoo ruim als eenigszins mogelijk
te willen openstellen en hierdoor mede te helpen aan de leniging
van een nood, die — alle berichten en inlichtingen wijzen
daarop — schrikbarend is.
De heer Albarda: Mijnheer de Voorzitter I H e t spijt mij in
dit debat ook nog een kort woord te moeten zeggen. Ik zou
gaarne mijnerzijds hebben bevorderd, dat dit debat spoedig
zou zijn geëindigd, omdat ik overtuigd ben, dat de Minister
zoo vlug mogelijk naar zijn Departement terug moet, om zich
te kunnen wijden aan de taak, die hem daar wacht, en te
kunnen werken aan de beslissingen, die daar in het belang
van de vluchtelingen moeten worden genomen. Ik zal dus zoo
kort mogelijk zijn bij wat ik wil zeggen, maar ik moet mij
toch aansluiten bij hetgeen mijn vrienden Donker en van der
Goes van Naters en wat de heeren Joekes en anderen hebben
gezegd. Ook mijnerzijds moet ik constateeren, dat in zeer vele
kringen van het Nederlandsche volk — men kan zeggen: in
alle kringen op één na — een zeer groote teleurstelling
heerscht; een teleurstelling, die gisteravond op tal van wijzen
merkbaar was en die wij vandaag allen hebben kunnen waarnemen. Met prachtige spontaneïtcit heeft de overgroote meerderheid van het Nederlandsche volk gereageerd op de tijdingen
van de afschuwelijke dingen, die in een naburig land hebben
plaats gehad. E r zijn snel tal van commissies gevormd, allerlei
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vereenigingen zijn actief geworden, er zijn comité's in het leven
geroepen. Een proefje van den grooten weerklank, dien dat
initiatief bij het Nederlandsche volk heeft gevonden, is toch
wel, dat het comité van een aantal professoren, met prof.
Arriëns Kapper an het hoofd, dat een oproep heeft gedaan tot
het Nederlandsche publiek, in enkele dagen 50 000 a d h e s i e betuigingen heeft ontvangen. Zoo iets geschiedt niet, wanneer
niet een algemeene en diepe aandoening, een gelijkgezindheid
in het volk aanwezig is. Ook de gemeenten geven blijk harerzijds veel te willen doen. Groote gemeenten als Amsterdam,
Rotterdam en den Haag hebben met voortvarendheid en unanimiteit het besluit genomen om verblijven beschikbaar te stellen
voor de vluchtelingen. Kleine gemeenten zijn niet achtergebleven. Wij heben b.v. gelezen, dat met even prijzenswaardige unanimiteit in gemeenten als Bussum en Eraneker ook
besluiten zijn genomen.
Men staat overal gereed om de vluchtelingen in grooten
getale met open armen te ontvangen en uitstekend te verzorgen, maar . . . . de vluchtelingen komen niet!
Wij hebben de verklaring van Minister Colijn vernomen, die
verleden Dinsdag namens de Regeering werd afgelegd. Die verklaring, alhoewel zij mij — ik heb daarvan blijk gegeven — niet
ten volle bevredigde, heeft in den lande en in de Kamer een
zekere genoegdoening, ja, zelfs een zekere blijdschap te voorschijn geroepen. I n deze verklaring hoorden wij, dat duizenden
vluchtelingen in ons land zouden worden toegelaten. I n die
verklaring hoorden wij ook, dat de kinderen, die, zooals het
heet, tegen onze grenzen worden aangedrukt, zouden worden
welkom geheeten. Maar wat lezen wij nu in de ochtendbladen
van hedenmorgen? W a t heeft de Regeeringspersdienst aan de
bladen medegedeeld? De heer Joekes sprak er reeds over;
wegens het belang van de zaak moet ook ik er even aandacht
voor vragen. H e t communiqué, dat ik letterlijk voorlees, deelt
het volgende mede:
„Ten onrechte blijkt hier en daar in het buitenland de
meening te hebben postgevat, dat Nederland zijn grenzen
voor Joodsche vluchtelingen zou hebben opengesteld."
Is het ten onrechte, dat deze meening heeft postgevat? Tic
dacht, dat dat ook hier de indruk was, dat de grenzen zouden
worden opengesteld, zij het ook niet in onbeperkte mate.
„ H e t spreekt vanzelf, dat dit niet het geval i s . "
Dat spreekt voor ons heelemaal niet vanzelf, Mijnheer de
Voorzitter!
„Zooals reeds werd bekendgemaakt, zal slechts een zeer
beperkt aantal vluchtelingen in Nederland kunnen worden
toegelaten."
Dat is een voorstelling, die niet geheel overeenkomt met den
indruk, dien wij hier hebben gekregen.
„Voor eiken persoon en voor elk geval afzonderlijk'' —
dat is het ergste — „is een speciale beslissing van den
Minister van Justitie noodig. Elke binnenkomst zonder
voorafgegane vergunning moet dan ook worden geweigerd."
D a t beteekent feitelijk, dat ook onze eigen grens is, zooals
de Minister-President het noemde, potdicht, behoudens in bepaalde gevallen, waarin een speciale vergunning is verkregen
om de grens te overschrijden. Hoe is nu de toestand? De menschen vluchten in wanhoop naar de grens; kinderen worden
naar de grens gebracht en staan voor de grens te jammeren.
Kan nu voor al degenen, wier leven kan worden gered door de
grens te overschrijden, een vergunning worden verleend? Kan
de Minister al die gevallen onderzoeken? H e t is immers ondoenlijk om naar elk individueel geval een onderzoek in te
stellen. Dan sterven de stakkers, wachtende op de toelating,
die in het vooruitzicht is gesteld, aan den verkeerden kant van
de grens. Men kan toch ook niet verlangen, dat die kinderen,
die uit barren nood naar de grenzen zijn gebracht, in het bezit
zijn van een paspoort of een visum, zooals normaal wordt
geëischt van vreemdelingen of vluchtelingen!

Stellen wij ons eens voor, dat hier een dergelijk onheil, een
dergelijke barbaarschheid zou losbarsten. Dan zouden kinderen
van ons eigen volk de wijk moeten nemen naar een ander land.
Komen zulke kinderen dan aan de grens als personen, die een
paar weken lang hun reis hebben voorbereid, in het bezit van
een geldig paspoort en visum ? Die kinderen worden overhaast
op de vlucht gedreven en hebben nauwelijks iets bij zich, zeker
geen identiteitsbewijzen e.d. Wanneer men zulke eischen stelt,
als verondersteld worden in het persbericht, beteekent dit, dat
aan die vluchtelingen, die door de mensehen uit erbarming zouden worden opgenomen, de toegang wordt ontzegd.
H e t perscommuniqué gaat verder:
„Mogelijk mede als gevolg van de verspreiding van geruchten in het buitenland, als zouden Joodsche vluchtelingen op groote schaal hier worden toegelaten, wordt thans
zoodanige druk op onze grens uitgeoefend, dat het noodig
is gebleken de grensbewaking opnieuw te versterken."
Men spreekt hier van geruchten, als zouden Joodsche vluchtelingen op groote schaal hier worden toegelaten, maar het zijn
de woorden van den Minister-President geweest, waarin werd
gezegd, dat duizenden zouden worden toegelaten, en dat wordt
nu gequalifieeerd als geruchten, die in het buitenland worden
verspreid.
Dan besluit het communiqué met den volzin:
„Afgekeurd moet worden het gedrag van Nederlanders,
die per auto of trein Joodsche kinderen naar Nederland
pogen over te brengen. Een dergelijke ongeordende aanvoer
van vluchtelingen kan uiteraard niet worden geduld. Alleen
een geordende toevoer is toelaatbaar en dan nog in zeer
beperkte m a t e . "
Afgekeurd worden de edelmoedige pogingen van personen,
die zich per auto of trein naar Duitschland begeven om kinderen van gezinnen, die zij kennen, in Nederland in veiligheid te
brengen. Indien er gestaan had: afgeraden, tenzij de personen
zich er van hebben verzekerd, dat het kind zal worden toegelaten, ware het iets anders geweest. Maar het uitspreken van
afkeuring over handelingen, die uit edele motieven voortkomen,
acht ik van den Regeeringspersdienst geen gelukkig voorbeeld,
aan do Nederlandsche journalisten gegeven. Ik hoop, en ik ben
er wel van overtuigd, dat de journalisten dit voorbeeld niet zullen navolgen. Gisteren is een groot aantal kinderen teruggestuurd. Men had toch niet kunnen verwachten, dat diekinderen als regelmatige reizigers aan de grens zouden verschijnen, voorzien van papieren.
Te Vaals schijnen zich dieptreurige tooneelen te hebben afgespeeld met volwassenen. Ik weet zeker, dat dit alles op het
Nederlandsche volk een pijnlijken indruk heeft gemaakt.
Als vluchtelingen in grooten getale worden toegelaten, kunnen zij in Nederland niet allen blijvend vertoeven. Maar dat
behoeft ook niet. Over dit vraagstuk is reeds uitvoerig geschreven in_ de bladen van gisteravond. E r zijn opgericht comité's,
die _ zich de emigratie van immigranten ten doel stellen;
comité's, die over groote geldmiddelen beschikken. Gisteravond
hebben wij kunnen lezen over de oprichting van de „Jewish
Coloninl Society", die reeds over een millioen gulden beschikt.;
H e t is mij bekend, dat daarnaast is opgericht een comité,
dat eveneens over reusachtige middelen beschikt. Die comité's
beschikken niet alleen over geld, maar ook over relaties. H e t
zal ongetwijfeld gelukken, voor een groot aantal van hen, die
hier te lande en elders worden toegelaten, elders een bestaan
en hulp te vinden. E r zijn er ook aan de overzijde van den
oceaan, in Amerika, corporaties, comité's en personen, die evenzeer met het lot van de Duitsche Joden begaan zijn als wij en
stellig tot samenwerking bereid zijn.
De oplossing voor deze doorreis zal zijn te vinden met medewerking van andere Staten, vooral van die over den oceaan,
maar op die oplossing kunnen de ongelukkige stumperds niet
wachten aan den verkeerden kant van de grens, wel aan deze
zijde van de grens. Natuurlijk erken ik, hetgeen ik ook een
vorigen keer gezegd heb, dat onbeperkte toelating van vreemde-
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(van der Zaal)

lingen onmogelijk is, maar ik wil ook ditmaal besluiten met te
zeggen: laat toch spoedig op groote schaal vluchtelingen tot
ons land toe; laat de beschikbaar gestelde verblijven, waar zij
een onderkomen kunnen vinden, niet ongebruikt leegstaan; laat
de in grooten getale bijeengebrachte gelden niet ongebruikt liggen en vooral ook, laat de harten van het Nederlandsche volk,
die behoefte hebben om hulp te verleenen, niet onbevredigd.

Volhouden wil ik, totdat eindelijk acht geslagen wordt op hun
ellende.
H e t vorig jaar heb ik gewezen op de uitbreiding van het aantal
woonwagens en woonschepen. Ook dit jaar gingen de opmerkingen in het Voorloopig Verslag die richting uit.
De Minister antwoordde daarop:

De heer van der Zaal: Mijnheer de Voorzitter! Uit hetgeen
door den Minister-President is meegedeeld over de toelating
van vluchtelingen, was er een verwachting, dat er minstens
soepel zou worden opgetreden. De berichten, in de pers verschenen, wijzen echter in een tegenovergestelde richting.
Ik wil mij aansluiten bij de klachten, hierover geuit door de
geachte afgevaardigden de heeren Joekes en Albarda, en hoop,
dat de Minister zulk een antwoord zal geven, dat die gewekte
indruk opnieuw bevestigd wordt.
Mijnheer de Voorzitter! H e t spijt me, dat ik den Minister
moet lastig vallen met een zaak, de uitvoering van de woonwagen- en woonschepenwet, die hem blijkbaar onaangenaam is.
Dit besluit ik uit de wijze, waarop Zijne Excellentie die aangelegenheid behandeld, beter gezegd niet behandeld heeft.
Een vorig jaar was in het Voorloopig Verslag over hoofdstuk
V geïnformeerd onder afdeeling Volkshuisvesting naar den stand
van zaken bij woonwagens en woonschepen. I n do Memorie van
Antwoord wees de Minister van Binnenlandsche Zaken er op,
hoe de uitvoering van de betreffende wet berustte bij zijn ambtgenoot van Justitie. Met uw verlof, Mijnheer de Voorzitter, en
na kennisgeving aan den Minister heb ik toen bij de behandeling
van de begrooting van Justitie daar een en ander over gezegd.
De Minister antwoordde toen:
„ W a t betreft de zaak van woonwagens en woonschepen,
dat is inderdaad een verrassing."
Dit was voor mij een verrassing. Dat een Minister verrast
was, om te hooren spreken over een zaak, waarvan hij te voren
was verwittigd, was een verrassing, zooals ik hier nog nimmer
had meegemaakt.
Tegelijk vreesde ik, dat met een formeele behandeling de
zaak als afgedaan zou worden beschouwd.
In de Eerste Kamer heeft de senator in 't Veld den draad
opgenomen. Hij heeft ook den Minister naar den stand van
zaken gevraagd en op misstanden gewezen.
Doch toen onderging de zaak weer een formeele behandeling.
Op hoffelijke wijze werd nu deze senator weer naar den Minister van Binnenlandsche Zaken verwezen.
Ik moest van Binnenlandsche Zaken naar Justitie, die senator
weer van Justitie naar Binnenlandsche Zaken.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zal trachten lankmoedig te blijven.
Ditmaal stel ik mij voor, om bij beide Ministers aan te kloppen, in de hoop, dat eindelijk recht gedaan zal worden aan die
stakkers van menschen, waarvoor ik het pleidooi voer. Ik weet,
de Minister gevoelt zich niet erg gestreeld, om in de nabijheid
van deze menschen gebracht te worden.
I n de Tweede Kamer verzuchtte hij:
„ I k had niet gedacht, dat ik in een woonwagen deze zaal
zou verlaten."
I n de Eerste Kamer maakte hij de verontschuldiging:
„dat het niet een van de meest dagelijksche objecten van
zorg van den Minister persoonlijk kan uitmaken."
Zou de Minister van Sociale Zaken zich verontschuldigen, dat
hij in een werkkamp van werkloozen zijn beschouwingen moest
eindigen en zeggen, dat de werkloozen niet een van de meest
dagelijksche objecten van zorg van den Minister persoonlijk
konden uitmaken, dan zou men in Nederland te recht diep verontwaardigd zijn.
Hoe groot de nood van de werkloozen ook moge zijn, de nood
van deze menschen is veel grooter. Daarom kan ik en zal ik er
ook niet over zwijgen.

„Ten aanzien van de uitvoering van de W e t op Woonwagens en Woonschepen wordt opgemerkt, dat het doel
van die wet naar ondergeteekende's oordeel niet allereerst
was het aantal woonwagens en woonschepen te beperken.
Als eerste doel der wet moet gezien worden het scheppen
van betere toestanden, zoowel voor de bewoners dier wagens
en vaartuigen als voor hen, die vroeger van die bewoners
overlast ondervonden. Dit doel der wet is ongetwijfeld voor
een belangrijk deel bereikt."
Inderdaad was het doel, waar men bij den opzet van uitging,
niet in de eerste plaats om het aantal te beperken.
De Staatscommissie, ingesteld 22 September 1903, had zich
ten doel gesteld, om bedelarij en landlooperij te weren. Zij wilde
dit doen in het belang van de openbare orde, de zedelijkheid
en de gezondheid. Ook streefde ze naar naleving van de Leerplichtwet. Tegelijk trachtte men het platteland tegen overlast
te beveiligen.
Doch om dit doel te bereiken was wel degelijk het nevendoel,
om het aantal te beperken. Uit de Memorie van Toelichting
bij het wetsontwerp, gedateerd 22 November 1912, blijkt dit
op meer dan een plaats. Daar lees ik:
„ H e t aantal ouders, die een vaste woonplaats missen,
zal verminderen en daardoor zullen minder kinderen aan
de goede werking van de Leerplichtwet worden onttrokken.
Verder lees ik:
„Om al deze redenen is het noodzakelijk, dat een einde
worde gemaakt aan het bewonen van bepaalde woonwagens
en woonschepen door bepaalde personen."
Hoe dit gedacht werd, staat er ook weer duidelijk:
„ H e t uitstervingssysteem wordt hier dus toegepast."
Mij dunkt, dat het overduidelijk is, hoe m e n wel degelijk het
doel had, om het aantal woonwagens en woonschepen te beperken .
I n den tijd van den grooten oorlog ontstond woningnood.
Daardoor werd in 1923 de werking van deze wet tijdelijk voor
een deel buiten werking gezet.
Doch dit doet den opzet niet te niet. E n die tijd van woningnood ligt nu ver achter ons. Zelfs klagen de huiseigenaars over
een teveel in plaats van een gebrek aan woningen.
Wanneer we nu bezien wat van dien oorspronkelijken opzet
na 20 jaar geworden is, dan kom ik niet met den Minister tot
een betuiging, dat het doel van de wet voor een belangrijk deel
bereikt is. Ik zou het tegenovergestelde op grond van de feiten
willen beweren.
H e t aantal woonwagens is niet ingekrompen, maar met 2/3
vermeerderd. Volgens de gegevens van den Minister in de
Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer waren er in 1918
786 woonwagens, in 1937 2480; in 1918 waren er 1087 woonschepen, in 1937 1650.
Ik durf op grond van deze getallen, nadat ik het rapport van
de Staatscommissie herlezen heb, te zeggen: H e t tegenovergestelde is na 20 jaar werking van de wet bereikt van hetgeen
de Staatscommissie er van verwachtte.
Mogelijk zal de Minister mij eenzijdig vinden en antwoorden:
Maar gij vergeet dan toch, hoe sedertdien de keuring is toegepast en dus de bewoning veel beter geworden is.
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben geneigd om ook dit te ontkennen. Blijkbaar is met de keuring na 1923, toen men er nog
maar een aanvang mee gemaakt had, de hand gelicht. Ik wil
hier niet herhalen, wat ik het vorig jaar gezegd heb, maar persoonlijk heb ik mij er van overtuigd, hoe er vele woonwagens
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krotten zijn in vergelijking met afgekeurde woningen. Hoe zelfs
in dezen tijd, om van de armenzorg af te komen, menschen
geholpen worden aan onbewoonbare woonwagens, wees ik reeds
een vorigen keer aan.
E e n nauwkeurig onderzoek zou hier schrikwekkende dingen
openbaren.
H e t komt voor, dat het woonschip onbewoonbaar is. Soms
heeft men daarop een plankenhut gebouwd en die afgedekt met
pannen.
Ook zijn er woonwagens, waar men de wielen heeft afgenomen. Op primitieve wijze heeft men er een bijgebouw tegenaan geplaatst.
I n naam vallen deze woonwagens en woonschepen onder de
Wet op Woonwagens en Woonschepen, metterdaad vindt hier
niet anders plaats dan een ontduiking van de Woningwet en
van het Ketenbesluit.
Zoo ontstaat er langzamerhand een kolonie van zoogenaamde
trekkers, die nimmer trekken. De bewoners raken in grooten
nood. Zelfs gaan hun de noodzakelijke levensbehoeften ontbreken. Dit heeft er weer toe geleid, dat men in sommige gemeenten door middel van armenzorg dezen menschen steun
verleent.

H e t lot van de ouders is zwaar en bijna ondraaglijk. Doch
wat moet er terechtkomen van de kinderen, die opgroeien in
de grootste ontbering en ellende? Die omringd zijn van allerlei
gevaren ?
Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn er getuigen van geweest,
dat heel ons volk en heel deze Kamer en ook de Regeering diep
bewogen was met het lot van menschen, die in het buitenland
in groote ellende geraakten. E n wij hebben ons over dit medelijden hartelijk verblijd. Maar dat de ellende, die vlak bij ons
geleden wordt, onopgemerkt blijft, is toch wel droevig.
Ik hoop, dat dezen keer de zaak niet een formeele behandeling
zal ondergaan, maar dat er maatregelen genomen zullen worden om aan dezen noodtoestand een eind te maken.
De algemeene beraadslaging wordt verdaagd.
De Voorzitter: Tli 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 geschorst tot des avonds 8 uur..
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AVONDVERGADERING.
(Bijeenroepingsuur 8 namiddag.)
Aan de orde is de behandeling van het ontwerp van wet tot
vaststelling van Hoofdstuk V U B (Departement van Financiën)
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1939 (2).
De heer ter Laan, voorzitter
brengt het volgende verslag uit:

der

begrootingscommissie,

I n handen van de begrootingscommissie zijn gesteld de volgende adressen:
een, van de Vereeniging van Poeliers en Wildhandelaren in
Nederland, houdende verzoek te bevorderen, dat de poelierswaren onder de vrijstellingen in de omzetbelasting zullen worden opgenomen;
een, van 35 ingezetenen uit de gemeente de Bilt, houdende
verzoek te bevorderen, dat in de onbillijke vaststelling der belastbare opbrengsten van de gebouwde eigendommen in die gemeente verbetering wordt gebracht, zoo noodig door een partieele herziening.
De commissie stelt voor, deze adressen neder te leggen ter
griffie, ter inzage van de leden.
De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie.
De algemeene beraadslaging wordt geopend.
De heer IJzerman: Mijnheer de Voorzitter! In het Voorloopig
Verslag is de wenschelijkheid betoogd van een herziening van
de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen, die tot
grondslag strekt van de heffing van een deel der grondbelasting.
De bedoeling van dit betoog is niet, de totale opbrengst, den
totalen druk van die heffing te veranderen, maar alleen, te
komen tot een betere verdeeling van den druk. Die bedoeling
moet dezen Minister wel zeer sympathiek wezen. Hij toch heeft
in de Millioenennota verklaard wijzigingen van ons belastingstelsel noodig te achten, niet alleen om méér geld in het laatje te
krijgen, maar ook omdat hij wil streven naar betere verdeeling
van den belastingdruk.
Voor zoover de grondbelasting de gebouwde eigendommen
betreft, is zij eigenlijk geen grondbelasting en komt zij, wat
haar werking betreft, vrijwel neer op een accijns op het gebruiken van huizen. Haar verschil met de werkelijke grondbelasting op de ongebouwde eigendommen kwam in de wet op de
grondbelasting o. a. tot uiting in het feit, dat die wet alleen
voor de gebouwde eigendommen een periodieke algemeene herziening voorschreef.
De herziening, die ongeveer 40 jaar geleden plaats had, is
echter de laatste gebleven. En het voorschrift, dat de belastbare opbrengst elke 20 jaar moet worden herzien, is in 1929
geschrapt. Tegen deze schrapping had niemand bezwaar, omdat
het ook zonder die wetsbepaling mogelijk was, zoodra men het
noodig achtte, tot een algemeene herziening over te gaan. Naar
mijn meening is de tijd voor zoo'n herziening nu aangeboden.
De grondslag van de belastingheffing wordt thans bepaald
door of houdt verband met schattingen, die omstreeks het begin
van deze eeuw hebben plaats gehad.
Handelingen der Staten-Generaal. — 1938—1939. r-, 1I S

H e t gevolg is, dat thans de belasting in den regel wordt berekend naar een belastbare opbrengst, die zeer sterk afwijkt van
de werkelijke opbrengst en vaak niet veel meer dan de helft
bedraagt van de belastbare huurwaarde, waarnaar de personeele
belasting wordt berekend.
Nu zou daartegen geen bezwaar zijn, indien het verschil tusschen de voor de grondbelasting vastgestelde en de werkelijke
opbrengst voor alle gebouwde eigendomen van denzelfden aard
en van ongeveer dezelfde relatieve grootte was.
Dit is echter allerminst het geval. E r zijn zelfs een aantal
huizen, waarvoor de grondbelasting berekend wordt naar een
belastbare opbrengst, die niet lager, maar hooger, soms veel
hooger is dan de huurwaarde. Die gevallen doen zich vooral
voor in gemeenten, die in den loop dezer eeuw zijn achteruitgegaan, maar men treft ze ook elders aan; het bij de Kamer
ingekomen adres uit de Bilt geeft hiervan krasse voorbeelden.
De toestand is dus nu, dat voor sommige huizen veel meer,
soms twee- of driemaal zooveel, grondbelasting moet worden
betaald dan voor andere huizen van dezelfde huurwaarde. Zoo'n
toestand is in strijd met de bedoeling van de wet en spot m e t
elk begrip van juiste verdeeling van belastingdruk.
Om daaraan een einde te maken, is in het Voorloopig Verslag
gepleit voor een spoedige algemeene herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen. De verwachting,
dat dit bij den Minister, als strever naar betere verdeeling van
den belastingdruk, in goede aarde zou vallen, is echter beschaamd. I n de Memorie van Antwoord deelt hij mede, zoo'n
herziening, wegens de daaraan verbonden kosten, in de bestaande omstandigheden niet gerechtvaardigd te achten.
Ik kan dit kostenargument niet als een overwegend bezwaar
zien.
H e t bezwaar zou geheel ondervangen kunnen worden door
bij de vaststelling van het nieuwe heffingspercentage, die na
afloop van de herziening zal moeten geschieden, ook rekening
te houden met de voor die herziening gemaakte kosten.
Bovendien — en dit is van meer belang — de kosten eener
algemeene herziening behoeven niet hoog te zijn, omdat men
nu een andere methode kan volgen dan ongeveer 40 jaar geleden werd toegepast. Toen is van alle gebouwde eigendommen
de belastbare opbrengst door schattingscommissies geschat; dit
heeft verscheidene jaren geduurd en vrij veel geld gekost. Thans
zou voor de overgroote meerderheid van die eigendommen schatting overbodig zijn; men kan tot vaststelling van de belastbare
opbrengst gebruik maken van de gegevens van de personeele
belasting. Slechts voor een kleine minderheid dier eigendommen
is dit niet mogelijk en wanneer men dan deze liet schatten
door de controleurs van de grondbelasting, zoo noodig bijgestaan
door een paar niet ambtelijke deskundigen, zou de geheele herziening binnen korten tijd gereedkomen en weinig kosten.
Een bezwaar van anderen aard is door eenige leden in het
Voorloopig Verslag aangevoerd, nl. dat een algemeene herziening voor zeer vele gebouwde eigendommen tot een belangrijke
verhooging van de grondbelasting zou leiden.
Inderdaad, al zal die verhooging vermoedelijk niet zeer belangrijk zijn, toch zal de door een algemeene herziening te
bereiken betere verdeeling van den druk dezer belasting onvermijdelijk tot gevolg hebben, dat zij, die profiteeren van de
huidige, onjuiste verdeeling van dien druk, dit voordeel verliezen. Onbillijk zou dit zeker niet zijn.
Acht men dit echter een overwegend bezwaar, dan zal men
moeten overgaan tot de door die leden bepleite partieele herziening; een herziening, beperkt tot de gevallen, waarin de
fictieve belastbare opbrengst abnormaal hoog is in verhouding
tot de tegenwoordige huurwaarde. Dit zal boven een algemeene
herziening het voordeel hebben, dat daardoor de belasting voor
sommigen zal dalen, doch voor niemand zal stijgen. Hier staat
tegenover, dat door een partieele herziening de opbrengst van
de grondbelasting zal verminderen, wat in dezen tijd voor den
Minister geen bekorend perspectief kan zijn. De, trouwens meer
rationeele, algemeene herziening lijkt me dan ook een beter
verdedigbare oplossing.
Maar in ieder geval, één van die twee oplossingen is noodig,
wil men een einde maken aan een toestand, die in strijd is met
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de bedoeling van de wet, aan misstanden, als in het adres van de
Be Biltenaren zijn vermeld. Voor een Minister, die naar betere
verdeeling van den belastingdruk streeft, is dit geen zaak, die
hij op haar beloop kan laten. De uitlating in de Memorie van
Antwoord, dat hier geen onmiddellijke voorziening vereischt is,
zal ons aan zijn voortvarendheid doen twijfelen, indien wij niet
mogen hopen en vertrouwen, dat bij hem dit niet onmiddellijk
geenszins beteekent ,,met Sint J u t t e m i s " , doeh wel: „niet
vandaag, maar toeh uiterlijk in het volgend jaar".
Ten slotte eenige opmerkingen over een onderwerp, dat bij
dit hoofdstuk al vaak besproken i s : de opheffing van het bankgeheim. Eigenlijk gaat het hierbij practisch niet om de opheffing van een geheim voor onzen fiscus, maar alleen om de
beëindiging van den singulieren toestand, dat de fiscus soms
doet alsof iets, dat voor hem geen geheim is, voor hem _wèl
een geheim is. W a t men ,,opheffing van het bankgeheim"
noemt, zou men dus gevoeglijk kunnen aanduiden met ,.beëindiging van een zekere fiscale struisvogelpolitiek".
H e t groote bezwaar, dat de Begeering daarvan weerhoudt,
bleek steeds te zijn: het economisch nadeel, dat er van gevreesd
wordt, doordat dientengevolge veel kapitaal naar het buitenland
zou wegstroomen.
Dit argument biedt weinig houvast voor een nadere beschouwing. I m m e r s het doet velerlei vragen rijzen. Kan een groot
deel van het kapitaal van hen, die belastingontduiking kunnen
plegen door het bankgeheim, wel voor verhuizing naar het
buitenland in aanmerking komen? I n hoeverre zou de verhuizing,
die technisch mogelijk is, een reëele schade voor ons economisch
leven beteekenen? Kan deze verhuizing, in de gevallen, dat zij,
m e t het oog op de belastingontduiking, profijtelijk zou_ zijn,
voor de betrokkenen zulke voordeelen opleveren, dat zij inderdaad zal plaats hebben? Is het aantal landen, waarheen men zijn
kapitaal kan laten verhuizen, zonder al te groot risico te loopen,
in onzen tijd niet zeer beperkt? E n is niet in verscheidene landen
het bankgeheim ten aanzien van den fiscus gedeeltelijk of geheel
opigeheven?
Kortom, om te beoordeelen of het voordeel, dat opheffing van
het bankgeheim voor onze Staatshuishouding zou opleveren,
waarschijnlijk wordt overtroffen door de schade, die ze onze
volkshuishouding zou berokkenen, is een nadere uiteenzetting
van het bezwaar van de Eegeering noodig. Natuurlijk is niet te
verlangen, dat zij ons tot op een cent nauwkeurig voortrekent,
hoe groot de door haar gevreesde schade zou zijn. Maar tussehen
dit uiterste en de simpele mededeeling van „groote economische
nadeelen" of „wegvloeien van veel kapitaal naar het buitenl a n d " is toch nog wel een middenweg te vinden.
Vandaar dat in het Voorloopig Verslag gevraagd werd, van
den Minister een uiteenzetting te ontvangen van de in economisch opzicht nadeelige gevolgen, welke naar zijn oordeel van
opheffing van het bankgeheim in de tegenwoordige omstandigheden zouden moeten worden gevreesd.
De Memorie van Antwoord antwoordt met een verwijzing naar
blz. 25 van de Memorie van Antwoord bij hoofdstuk I . Op deze
pagina wordt verwezen naar blz. 567 van de Handelingen der
Eerste Kamer van 1936/1937.
Op deze bladzijde lezen wij, hoe Minister Oud bij de verdediging van een wijziging van de Zegelwet een senator geruststelt, die met zijn ontsteld geestesoog reeds zag, dat belastingambtenaren zijn en anderer safes gingen openbreken. Voorts,
dat tegen een anderen onthutsten senator, die verklaarde, dat,
indien de Eegeering zoo diep zou zinken, dat ze opheffing van
het bankgeheim voorstelde, hij tegen zoo'n wet zou stemmen,
de Minister opmerkte, dat voor die opheffing geen wet noodig is.
De Minister kan dit te allen tijde zelf doen door intrekking van
de voorschriften, die den belastingambtenaren verbieden van de
gegevens betreffende derden, die hun bij de controle op de
naleving van belastingwetten ten aanzien van de banken onder
de oogen komen, gebruik te maken bij de vaststelling van de
aanslagen van die derden. De Minister zeide, tot die intrekking
niet te zullen overgaan omdat — en nu volgt de uiteenzetting
van het bezwaar — „het gevolg zou zijn, dat belangrijke kapitalen naar het buitenland zouden stroomen".
Men kan Minister Oud er geen verwijt van maken, dat hij zich
hiertoe bepaalde. Immers opheffing van het bankgeheim was

niet aan de orde — het ging om een wijziging van de Zegelwet —,
zij was er alleen door enkele schichtig geworden senatoren bij
de haren bijgesleept. Maar men kan toch moeilijk zeggen, dat
dit de uiteenzetting is, waarom in het Voorloopig Verslag was
gevraagd.
Nu kan niemand, dus ook niet de Minister, de gevraagde
uiteenzetting uit zijn mouw schudden. Ik verlang dus niet, dat
hij er straks mee voor den dag zal komen. Maar ik zou het toch
op prijs stellen, wanneer hij ons het volgend jaar een uiteenzetting gaf, die meer licht brengt dan de thans, via een verwijzing naar een verwijzing, gegcvene, die, al verwijzende, ons
niets wijzer heeft gemaakt.
De heer Cohen: Mijnheer de Voorzitter! I n het Voorloopig
Verslag is reeds instemming betuigd met het ruimere standpunt, dat de Minister thans inneemt ten aanzien van omzetbelasting voor periodieken, waaronder blijkens de Memorie van
Antwoord ook de periodieken van vakvereenigingen vallen.
Ik wil den Minister mijn erkentelijkheid betuigen voor de
vlotte wijze, waarop hij aan de geuite bezwaren is te gemoet
gekomen.
Of het met het wegruimen der bezwaren, die hier herhaaldelijk zijn geopperd met betrekking tot de personeele belasting
op bedrijfslocaliteiten, ook zoo vlot zal gaan, is de vraag. De
Minister heeft wel een gunstige! regeling in het vooruitzicht
gesteld, doch de invoering daarvan blijkbaar afhankelijk gemaakt van het lot zijner nieuwe belastingplannen. Dit maak
ik althans op uit hetgeen daaromtrent vermeld is op blz. 27
van de Memorie van Antwoord op hoofdstuk I, waarnaar in
de Memorie van Antwoord over hoofdstuk V U B wordt verwezen. Over de nieuwe plannen krijgen we te zijner tijd te
spreken, wanneer ze in meer vasten vorm voor ons liggen. H e t
lijkt mij weinig doelmatig, na hetgeen hierover reeds bij het
algemeen debat is gezegd, daarover thans in nadere beschouwingen te treden.
Wel zou ik een paar opmerkingen willen maken, zij het
slechts bij wijze van advies.
De Minister stelt zich voor den grondslag dienstboden te
herzien, in dezen zin, dat één dienstbode steeds vrij zal zijn.
Ofschoon ik het toejuich, dat de Minister zich blijkbaar op
het standpunt stelt, dat het in dienst nemen van arbeidskrachten niet moet worden bemoeilijkt door het leggen van
belasting daarop, en ik mij dus zal verheugen als de zakelijke
belasting op het bedrijf uit de gemeentelijke heffingen zal zijn
verdwenen, vraag ik mij toch af, of bij de nog steeds heerschende behoefte aan dienstboden (het groot aantal hier te
lande vertoevende vreemde dienstboden wijst op een aanzienlijk
tekort aan geschikt Hollandsen huispersoneel) het verstandig
is, een zonder bezwaar opgebrachte heffing prijs te geven.
De klacht der huisvrouwen toch is niet, dat ze voor een
dienstbode belasting moeten betalen, doch dat ze geen dienstbode kunnen krijgen. En ik denk, dat zij graag de dubbele belasting zouden willen opbrengen, als de Minister haar aan een
dienstbode zou kunnen helpen. Misschien ligt hier voor Zijne
Excellentie, in overleg met zijn ambtgenoot van Sociale Zaken,
een taak, waarbij zoowel de huisvrouw als de schatkist gebaat
zouden zijn.
Voorts heeft de Minister in overweging de personeele belasting
voor motorrijtuigen aanzienlijk te verminderen of deze heffing
af te schaffen. Wij zouden in het laatste geval dan een heffing
krijgen alleen volgens de motorrijtuigenbelasting, d. i. alleen
naar het gewicht en naar de gebruikte benzine, waarbij de
waarde van den wagen geen factor meer vormt. H e t zou dan
geen verschil meer maken of men in een tweedehandsch Fordje
reed of in een kostbare Eolls Eoyce. Ik meen, dat het verschil
in vertering, dat hieruit naar buiten blijkt, in een verteringsbelasting, zooals de personeele belasting wil zijn, behoort tot
uiting te blijven komen.
W a t de voorgenomen vrijstelling van winkels, hotels, café's
en restaurants betreft, de enkele aankondiging hiervan heeft
de zwaarbeproefde houders dezer inrichtingen reeds met nieuwe
hoop voor de toekomst vervuld, en het zal een zegen zijn, wanneer zij van deze drukkende lasten worden bevrijd. Bi juich dit
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voornemen zeer toe en zou slechts willen vragen of een juiste
toepassing van het begrip „verteringsbelasting" niet meebrengt, dat de vrijstelling wordt uitgestrekt tot alle lokaliteiten,
die dienen voor de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Mijnheer de Voorzitter I Bij de globale besprekingen, die de
vorige week gehouden zijn over de nationale inkomsten- en
winstbelasting, is het bezwaar geuit van het niet aanwezig zijn
van progressie. Is de gedachte om hieraan te gemoet te komen
nu niet te combineeren met de inwilliging van den vroeger meermalen bepleiten wensch om de belastbaarheid voor de Bijksinkomstenbelasting niet meer te doen aanvangen bij een inkomen van f 800, doch bij een hoogcr bedrag, bijv. f 1400. Als
men in aanmerking neemt, dat bij de oude bedrijfsbelasting,
dat is dus vóór 1914, het minimum bedrag reeds f 650 was, dan
is het niet in overeenstemming met de gestegen kosten van het
levensonderhoud, dat dit minimum thans slechts f 800 bedraagt.
Ik heb bovendien eens nagegaan wat het aandeel is, dat de
groep belastingschuldigen, wier inkomen tusschen f 800 en
f 1400 ligt, in de inkomstenbelasting bijdraagt, en dan kom ik
tot een verrassende uitkomst. Volgens de cijfers toch van het
Centraal Bureau voor de Statistiek over 1935/1936 vormt deze
groep van personen ruim 45 pet. van het totaal der aangeslagenen, terwijl het bedrag der belasting, dat zij hebben te
betalen, slechts 4,6 pet. van het totaal der aanslagen bedraagt.
Tk zou willen vragen, of het nu wel economisch is om het zwaar
bezette apparaat van onze belastingadministratie in werking te
blijven stellen om bijna de helft van de bevolking te controleeren, noen, nog veel meer — want om die 45 pet. belastingschuldigen over te houden, heeft te voren het onderzoek zich
over een veel grooter aantal personen uitgestrekt —, terwijl de
opbrengst het magere resultaat van nog geen 5 pet. van het
totaal vertegenwoordigt.
Op een bedrag in hoofdsom van, zeg 50 millioen, scheelt dat
nauwelijks 2J millioen. Hiervan wordt dan nog een deel gecompenseerd door de groote besparing van werk en dus van ambtenaren, die hiervan het gevolg zal zijn.
Doch bovenal, de regeling zal billijker worden, immers meer
in overeenstemming met de draagkracht, terwijl zij een passend
complement zal vormen van do heffing, die de Minister in voorbereiding heeft.
Mijnheer de Voorzitter! Bij het onderdeel „algemeene beschouwingen van dit hoofdstuk is in de stukken een passage
gewijd aan de belooning van verdienstelijke ambtenaren, in het
bijzonder naar aanleiding van het feit, dat telkenjare, en ook
dit jaar, een bedrag wordt uitgetrokken voor buitengewone
traktementsverhoogingen voor ambtenaren van het Departement,
terwijl dergelijke belooningen bij het groote korps ambtenaren
der belastingen blijkbaar niet voorkomen. De Minister heeft het
vorige jaar op een desbetreffende opmerking geantwoord, dat er
bij den belastingdienst andere middelen zijn om verdienstelijke
ambtenaren extra te beloonen. E n naar aanleiding van het verzoek in het Voorloopig Verslag om nadere specificatie geeft de
Minister op blz. 10 van de Memorie van Antwoord enkele voorbeelden. E r zijn eenige ambtenaren bij keuze bevorderd tot
commies en tot verificat-eur, zegt de Minister, e n er zijn verschillende ambtenaren in het genot van een toelage gesteld,
welk toelagenstelsel aan het Departement niet bestaat.
Ik moet opmerken, dat de bedoelde bevorderingen tot commies en tot verificateur geheel voortvloeien uit de organisatie
van het personeel, naar regelen, die omschreven zijn in het
organisatiebesluit van den belastingdienst, op gelijke wijze als
ook bevorderingen zonder examen aan het Departement plaats
vinden. I n beide gevallen is ruimte voor buitengewone traktementsverhooging aan verdienstelijke ambtenaren, en mijn grief
is juist, dat die bij den belastingdienst niet voorkomen.
E n wat de toelagen betreft, deze brengen voor den dienst
geen extra uitgaven mee, doch integendeel een besparing, omdat
men door het geven van een afzonderlijken rang in een hoogere
salarisschaal meer omzeilt. Als voorbeeld noem ik de functie
van chef de bureau, waarmee men bij den belastingdienst een
adjunct-commies belast en hem een toelage geeft, terwijl aan
het Departement deze functie wordt ingenomen door commies
of hoofdcommies. Als voorbeeld kan ik ook noemen de functie
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van deurwaarder, waarvoor vroeger een aparte salarisschaal bestond, terwijl men thans, reeds sinds langen tijd, den afzonderlijken rang van deurwaarder heeft laten vervallen en met de
uitvoering van deze taak lager gesalarieerde ambtenaren heeft
belast, aan wie men een toelage geeft.
Wel verre dus van mij overtuigd te hebben van de juistheid
van des Ministers standpunt, heeft Zijne Excellentie het bewijs
geleverd, dat de regeling niet deugt.
Ik weet niet, of er buitengewone traktementsverhoogingen
gegeven moeten worden. Ik meen, dat men er in het algemeen,
en zeker in dezen tijd, heel zuinig mee moet zijn. Doch, als
de Minister verdienstelijke ambtenaren op deze wijze wil beloonen, hij vergete dan het korps belastingambtenaren niet.
De heer ter Laan: Mijnheer de Voorzitter! Tn de Memorie
van Antwoord heeft de Minister enkele opmerkingen gemaakt
over de verlaging van den accijns op bier en gedistilleerd. De
Minister verwijst daar naar hoofdstuk I, waar medegedeeld is,
dat het in de bedoeling ligt dezen accijns te verlagen. Ik zou
willen vragen, of dit nu noodig is. Het doel, dat de Minister
wil bereiken, is verbetering van het bedrijfsleven, maar dat beteekent in dit geval vermeerdering van het drank- en biergebruik. Moet de Minister dat nu in de tegenwoordige omstandigheden vermeerderen? Kan het op den weg van een positief
Christelijke Eegecring liggen om het drankgebruik en het drankmisbruik op deze wijze te stimuleeren? Bovendien is het de
vraag, of de disülleerderijen en de brouwerijen deze verhooging
noodig hebben. De Minister legge in ieder geval, voor hij met
voorstellen in deze richting komt, de verschillende gegevens,
die noodig zijn om dit te beoordeelen, aan de Kamer over.
Een tweede punt, waarover ik een enkel woord zou willen
zeggen, betreft de inkomstenbelasting, en wel de belasting, die
geheven wordt van inwonende dienstboden, huishoudsters en
dergelijke personen. De Minister deelt mede, dat de belastinginspecteur bij het vaststellen van den aanslag zich naar de door
den Hoogen Eaad in 1917 en 1919 gestelde regelen heeft te gedragen. De Minister betoogt verder, dat kost en inwoning stellig mogen worden berekend bij het bepalen van den aanslag.
Hierover bestond tusschen de Kamer en den Minister geen verschil. H e t gaat er alleen om, dat de waarde van kost en inwoning in vele gevallen wordt overschat en op een te hoog bedrag wordt vastgesteld. I n verband met het geringe geldbedrag,
dat de betrokken personen verdienen, wordt de druk te zwaar
en wordt de belasting hatelijk. Ik heb het bedoelde arrest van
den Hoogen_ Eaad er niet op nagelezen, maar daar zal stellig
niet in te vinden zijn, hoe hoog de geldswaarde moet worden
geschat van kost en inwoning van die personen in de 1070
gemeenten, die ons land rijk is. De waardeering is aan den belastingdienst, en die waardeering is, naar mijn meening, in zeer
vele gemeenten aanzienlijk te hoog; de Minister bevordere, dat
dit worde herzien.
Ik moge een enkele opmerking maken over de personeels
belasting, die trouwens ook in het Voorloopig Verslag is behandeld. De Minister verwijst naar aanleiding van de daar gemaakte opmerkingen naar de door hem bij hoofdstuk I ontvouwde plannen. I n het eigenlijke dekkingsplan, dat de Minister
daar aangegeven heeft, is opgenomen, wat de personeele belasting betreft, vrijstelling van éen dienstbode en verlaging van
de belasting op motorrijtuigen. De Minister geeft verder aan,
dat hij overweegt de belasting op café's, hotels, restaurants,
winkels e. d. op te heffen, en de belasting op motorrijtuigen te
verlagen of op te heffen. Dat staat op een afzonderlijke plaats
in de Memorie van Antwoord op hoofdstuk I. I n hoeverre
dit in verband moet worden gebracht met het algemeen dekkingsplan, is mij uit die Memorie van Antwoord niet duidelijk
geworden, maar in ieder geval, bij het dekkingsplan staan deze
gegevens niet. Voor het geval do grondslag motorrijtuigen gehandhaafd moet blijven in de tegenwoordige regeling, zegt de
Minister, dat is dus, dat de luxo wagens de volle belasting, en
dat de wagens, die bijna geheel voor het bedrijf worden gebezigd
en slechts een enkelen keer voor persoonlijke doeleinden, de
halve belasting betalen, en zijn plannen, ontvouwd in de
Memorie van Antwoord op hoofdstuk I, niet tot stand zouden
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komen, zal de bestaande regeling moeten blijven gehandhaafd.
De Begeering geeft aan, dat de scherpere controle, in 1937 ingesteld, opleverde, dat ruim, 1/8 van de voor de helft belaste
wagens voor het volle bedrag werden aangeslagen. Ik houd mij
overtuigd, dat ook met deze verhouding de werkelijkheid lang
nog niet is benaderd; ook nu nog loopt er een groot aantal
wagens, dat voor de helft is aangeslagen, maar dat volgens de
letter van de personeele-belastingwet voor het volle pond zou
moeten worden getroffen.
Practische controle is bijna niet mogelijk. Maar indien dit
zoo was, bevredigt dan een dergelijke regeling? Naar mijn
meening is dit niet het geval. Iemand, die voor een enkelen
keer een auto des zomers voor persoonlijke doeleinden bezigt,
wat waarachtig geen doodzonde is, wordt bijna onmiddellijk
voor het volle pond aangeslagen. Indien de Minister zijn plannen, bij hoofdstuk I gegeven, niet verwezenlijkt zou zien, zal
naar mijn meening het tarief moeten worden herzien en zal er
een nadere regeling ten opzichte van deze zaak moeten komen.
Ik wil nu nog een enkel woord zeggen over de verhouding ten
opzichte van de directe en indirecte heffingen. De Minister
voert aan, dat de aangekondigde zg. nationale winst- en inkomstenbelasting een directe heffing zal zijn en dat zelfs indirecte heffingen zullen worden verlaagd.
Hij stelt het voor. alsof hierdoor de verhouding tusschen
directe en indirecte heffingen wordt verbeterd.
Naar de letter — daar heeft de Minister gelijk in — is dit
straks ook het geval!
W a t is echter de werkelijkheid?
Tot dusverre werden alleen zij, die een inkomen hadden boven
een minimum grens, aangeslagen naar een progressieve regeling. De minder draagkrachtigen moesten mee betalen door indirecte heffingen, die veel te hoog werden opgevoerd.
Daartegen ging al gedurende een aantal jaren het bezwaar,
omdat het euvel in sterke mate werd verergerd door de crisisheffingen, die op ruime schaal werden toegepast.
De Minister van Financiën, die van jaar tot jaar een nieuw
dekkingsplan moet uitvinden, komt telkens met nieuwe vondsten.
Ten vorigen jare stelde hij verhooging van de omzetbelasting
in uitzicht.
De ontvangst bij de Kamer was verre van prettig en de Minister heeft er blijkbaar van afgezien. I n het nieuwe dekkingsplan
is er althans niets meer over te vinden.
Thans schudt hij — gelijk een spel kaarten — de belastingwetten dooreen en voegt er nieuwe bij.
De nieuwe inkomstenbelasting bij de bron zal, gerekend
naar een totaal inkomen van 3600 millioen van de natuurlijke
personen, 72 millioen opleveren. Uiteraard is dit niet meer dan
een globale schatting. I n de bestaande inkomstenbelasting is
rond 2600 millioen gulden aangeslagen.
Dit beteekent, dat de niet aangeslagenen — de massa der
niet-bezitters — 2 pet. van een milliard inkomen zullen moeten
opbrengen.
Dat komt hierop neer, dat die breede groepen van inwoners
in Nederland, die tot dusverre niet in aanmerking konden komen
om een aanslag in de inkomstenbelasting te verkrijgen, te zamen
niet minder dan 20 millioen gulden zullen moeten opbrengen.
Deze positief-Christeüjke Minister verstaat inderdaad de kunst
veeren te plukken van een kikker, die reeds meer dan eens geplukt is geworden. Ongeveer een derde van de voorheen in de
inkomstenbelasting aangeslagenen daalde in de crisisjaren met
hun inkomens beneden de grens van f 800. Deze groepen en
allen, die daarmede gelijkstaan, zullen nogmaals door die belasting bij de bron worden geplukt. Waarvoor? Mede om het mogelijk0 te maken, dat de accijns op het geslacht worde afgeschaft.
De personen, die ik daar straks noemde, die nu in aanmerking
komen voor een aanslag in de nationale inkomstenbelasting, die
nimmer rundvleesch kunnen et-en, moeten de millioenen opbrengen om voor anderen het vleesch goedkooper te maken; mede
om het mogelijk te maken, dat de vermogenbeslasting en de
verdedigingsbelasting I met 8 millioen kunnen worden verlaagd;
mede om het mogelijk te maken, dat in de personeele belasting
de motorbelasting met 1 millioen kan worden verlaagd. Zelf

mogen zij dan naar den blinkenden auto, wanneer deze langs
's Heeren wegen rijdt, gaan kijken.
Mijnheer de Voorzitter! Ik ga uiteraard niet in op de aangekondigde wetten. Deze kunnen worden beoordeeld, zoodra zij
ingediend zullen worden. H e t gaat nu om de samenstelling van
bet belastingstelsel. Wat de Minister van plan is te doen, komt
hierop neer, dat hij den kleinen man, die reeds bont en blauw is
geknepen, knijpt en al maar knijpt. De bekende J a n Boezeroen
heeft in den letterlijken zin van het woord geen hemd meer aan
het lijf. Hij moet zich de buik vullen met een al of niet zalvende
preek over positief Christendom, dat als grondslag dient voor
zijn ellende! De Minister ga zelf eens een onderzoek instellen
naar de kleeding, naar het linnengoed, naar de voeding, in één
woord naar den toestand van het gezin van Jan Boezeroen. Dan
zal hij tot de conclusie komen, dat hij in den letterlijken zin
van het woord de boterham van de kinderen weggrist en dat
hij, meer nog dan nu, de ouders tot wanhoop zal brengen. Li
den door den Minister aangegeven zin kan en mag naar mijn
oordeel de herziening niet worden gezocht. De oplossing, het is
bij hoofdstuk I aangegeven, kan en moet een andere zijn, waarbij
— anders dan de Minister van plan is — de sterke moet worden
belast en de zwakke broeders moeten worden ontzien.
De heer Hïlgenga: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb het woord
gevraagd om iets te zeggen over de uitvoering van de Landarbeiderswet. Ik doe dat, omdat het mij gewenscht voorkomt,
dat nog eens in het bijzonder op deze wet het licht komt te
vallen en zulks niet alleen in het belang van de ongeveer
11 000 landarbeidersgezinnen, die krachtens de bepalingen van
de Landarbeiderswet een woning met grond in eigendom of een
perceel los land in pacht bezitten, maar ook met het oog op
de algemeene belangen, welke een groot aantal plattelandsgemeenten en de betrokken vereenigingen of stichtingen bij deze
aangelegenheid hebben.
Allereerst een opmerking over het antwoord, dat de Minister
heeft gegeven op de in het Voorloopig Verslag gestelde vraag,
of het niet op den weg der Eegeering ligt om het initiatief van
de gemeenten te prikkelen, ten einde zoodoende te komen tot
een ruimere uitvoering van deze wet. Wat is nu het antwoord
van den Minister op deze m. i. redelijke en logische vraag?
Hij denkt er niet aan, zegt de Minister, dat initiatief te prikkelen.
,,De Eegeering" — aldus de Minister in de Memorie
van Antwoord — „kan bezwaarlijk bevorderen, dat van de
door de Landarbeiderswet geschapen mogelijkheden op
ruime schaal wordt gebruik gemaakt."
Een dergelijk antwoord en een dergelijk standpunt begrijp
ik niet goed. I n de eerste plaats niet, omdat ik meen, dat de
Eegeering toch tot taak heeft een door het Parlement aangenomen sociale wet — en dat bedoelt toch de Landarbeiderswet
te zijn —, zoodanig uit te voeren en te stimuleeren, dat zij zoo
goed en volledig mogelijk aan haar doel beantwoordt. E n in de
tweede plaats begrijp ik vooral dit antwoord van dezen antirevolutionnairen bewindsman niet. Van een sociaal-democratisch
Minister zoo zoo'n antwoord nog min of meer verklaarbaar zijn
geweest. H e t is toch bekend, dat de sociaal-democraten voor de
verbetering van de sociale positie van de landarbeiders door de
Landarbeiderswet weinig hoopvol gestemd waren. Zij hebben
steeds den landarbeiders voorgehouden, dat zij afdoende verbetering niet allereerst moesten verwachten van een stukje
grond, maar van een stevige vakorganisatie, van een economisch
goed gefundeerden landbouw, van sociale wetgeving en van een
goede Woningwet. Het waren juist de partijgenooten van dezen
Minister, die voor de landarbeiders en voor Staat en maatschappij alles en nog wat van het bezit van zg. landarbeidersplaatsjes verwachtten. Wijlen Minister Talma was de ontwerper
van de Landarbeiderswet. H e t waren ook de antirevolutionnaire
Kamerleden, die in 1917 enthousiast en krachtig aan de totstandkoming van het door Minister Posthuma iets gewijzigd
wetsontwerp meehielpen. E n zij deden zulks, omdat zij verwachtten, dat de wet zou brengen, wat er in de Memorie van
Toelichting zooal over te lezen valt:
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,,de economische toestand van den landarbeider te verbeteren;
den landarbeider kapitaalkrachtiger te maken;
den landarbeider te vrijwaren zijn toevlucht te nemen
tot de liefdadigheid;
zijn zorg voor den ouden dag te verlichten;
den landarbeider in de gelegenheid te stellen op te klimmen tot kleinen boer;
de „Aussichtlosigkeit seiner L a g e " te doen verdwijnen",
en ten slotte:
„den landarbeider te maken tot een lid van een krachttigen, welvarenden, aan den bodem gehechten en stabielen
landarbeidersstand.''
Met al dit moois voor oogen zegt de Minister van Financiën
nu nota bene: „Van de Regeering kan toch niet verwacht worden, dat zij zoodanige maatregelen bevordert en neemt, dat op
ruime schaal door de landarbeiders van de wet gebruik wordt
gemaakt"! Overeenkomstig dit volslagen negatieve standpunt
handelt de Minister door eiken maatregel achterwege te laten,
welke in de toekomst meerdere gebruikmaking van de Landarbeiderswet met gunstiger resultaat zou kunnen bevorderen.
E n die meerdere gebruikmaking is in vele plattelandsstreken
ongetwijfeld gewenscht, al was het alleen maar om den grooten
achterstand op het platteland aan goede landarbeiderswoningen
ietwat in te halen. Want die achterstand is groot. De belangrijke artikelen en prae-adviezen, welke zijn opgenomen in het
Octobernummer van dit jaar van het Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw, toonen zulks overduidelijk aan. H e t is
dringend noodzakelijk, dat er op het platteland veel meer en
goede woningen komen. I n de eerste plaats m e t behulp van
de Woningwet, maar laat de Minister van Financiën ook meehelpen, dat door het scheppen van mildere bepalingen een aantal landarbeiders, alsmede gemeentebesturen en stichtingen,
weer meer vertrouwen krijgen in de Landarbeiderswet. Dat kan
gebeuren door verlaging van den rentevoet voor de reeds verstrekte of nog te verstrekken voorschotten, door het aantal
annuïteiten voor landarbeidersplaatsjes te brengen van 30 op
b.v. 50, door een herschatting met Rijkssteun van de waarde
van landarbeidersplaatsjes en van door stichtingen gekochte
complexen grond, door verlaging van het voorgeschreven percentage van de koopsom. Dat is niet alleen noodig om de uitvoering van de Landarbeiderswet weer wat op gang te brengen,
maar ook om vele stichtingen en vooral vele bezitters van
plaatsjes uit den put te helpen. E n dat is dringend noodig.
De Minister zegt nu wel in de Memorie van Antwoord, dat het
ingesteld onderzoek uitwijst, dat ,,de in de betaling ontstane
achterstand betrekkelijk is meegevallen", maar als dat zoo is,
komt dat bovenal hierdoor, omdat de landarbeiders in het algemeen zulke zuinige en solide mensehen zijn. De groote meerderheid van hen stelt er prijs op geen schulden te hebben. Maar
juist daarom hebben zij er recht op geholpen te worden. Nu
wil de Minister — en ik juich zulks natuurlijk ten zeerste toe —
ook de helpende hand uitsteken. Echter niet aan allen, niet
aan de ruim 5000 bezitters van plaatsjes, maar slechts aan hen,
die zg. „aan steun het meest behoefte hebben". Het wordt
dus een individueele steun in de ergste gevallen. Waarin die
steun zal bestaan, deelt de Minister aan de Kamer niet mee.
Blijkbaar niet in een verlaging van den rentevoet van 3 op b.v.
2 pet. De Minister immers noemt een verdere renteverlaging
„ondoeltreffend". Overweegt de Minister steun bij herschatting
van de waarde van de landarbeidersplaatsjes, welke veel te duur
zijn gekocht? We tasten nog in het duister. Maar naar mijn
opvatting kan en mag het bij wat persoonlijken steun in de
ergste gevallen niet blijven. Vrijwel de geheele groep bezitters
van plaatsjes, vooral van die plaatsjes, gekocht vóór 1932, verkeert in nood. Dat blijkt overduidelijk uit de adressen van de
vereeni"in°-en, bedoeld in art. 6 der Landarbeiderswet. Die
spreken van „ontbering, om maar de opgelegde lasten te kunnen betalen". Bij persoonlijken steun, zooals de Minister van
plan is, bestaat het gevaar, dat zij, die het meest hebben kromgelegen, die als het ware het brood uit den mond hebben geHandelingen der Staten-Generaal. — 1936—1939. — H ,
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spaard om rente, aflossing en onderhoudskosten regelmatig te
betalen, niet of weinig geholpen zullen worden. Hetzelfde zien
we immers ook bij de steunregeling. Zij, die zg. het meest
gespaard hebben, onder wie ook bezitters van plaatsjes, moeten
de meeste wachtweken doormaken. Zij krijgen minder steun
dan zij, die niet gespaard hebben.
Om al deze redenen meen ik, dat de Minister een stap verder moet gaan. Allereerst door de rente van de voorschotten
te brengen van 3 op 2 pet. Gezien den thans geldenden lagen
rentestandaard van ongeveer 3-| pet., is die verlaging volkomen
gerechtvaardigd. Een dergelijke verlaging brengt de annuïteiten
in 30 jaar op 4,47 tegen 5,11 naar 3 pet. Ik geef heel graag
toe: een dergelijke verlaging is niet zoo geweldig, maar zij
brengt algemeene vermindering van lasten, en dat is heel belangrijk, in elk geval belangrijker dan wat steun in il allerergste gevallen. Trouwens, wanneer de Minister van meening
is, dat een lagere rente alleen geen doel heeft — een standpunt, dat ik in het algemeen deel —, dan heeft hij het volkomen in de hand daarnaast andere maatregelen te treffen. Ik
wees die maatregelen pas reeds aan: herschatting van de
plaatsjes, gebouwd vóór den duren tijd, en verlenging van den
duur der annuïteiten. I n het belang van de betrokken personen,
5000 oppassende landarbeidersgezinnen, en mede tot verbetering van de woningtoestanden ten plattelande, zou ik er bij den
Minister met klem op aan willen dringen, zich nog eens te verstaan met zijn ambtgenoot den Minister van Economische
Zaken, ten einde te komen tot steunmaatregelen van meer
algemeen karakter. E n ten slotte zou ik den Minister willen
vragen bij de uitvoering van de steunmaatregelen, behalve de
gemeentebesturen, ook in te willen schakelen de besturen van
de vereenigingen en stichtingen krachtens art. 6 der wet. Deze
zijn toch niet alleen met de algemeene, maar ook met de persoonlijke moeilijkheden der bezitters van plaatsjes zeer van
nabij bekend.
De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter! Hetgeen door een
drietal mij voorafgegane sprekers in het midden is gebracht,
geeft mij aanleiding allereerst tot het maken van enkele opmerkingen.
De heer Cohen heeft onder meer er op gewezen, dat bij salarisverhooging wegens bijzondere verdiensten, een systeem, dat
ook door het Departement van Financiën is ingevoerd, onbillijke
verhoudingen in het leven worden geroepen en daarbij blijkt,
dat degenen, die den haver eigenlijk verdienen, dien niet krijgen. I n dit verband noemde hij die belastingambtenaren, in
actieven dienst staande, welke vaak in allerlei dreigend gevaar
verkeeren bij de uitvoering van den dienst en met de meeste
getrouwheid niettemin hun taak waarnemen, en hij meende,
dat ook deze categorie voor een bijzondere erkenning in aanmerking diende te komen.
H e t systeem als zoodanig kan ik niet bewonderen; ik meen,
dat er andere prikkels mogelijk zijn om de betrokken ambtenaren tot goede dienstprestaties aan te sporen, maar nu het
systeem er eenmaal is, wil ik mij gaarne bij den heer Cohen
aansluiten en den Minister in overweging geven, daarbij ook
aan deze ambtenaren te denken.
In de tweede plaats heeft de heer IJzerman eenige opmerkingen gemaakt in verband met de grondbelasting, en hij heeft
daarbij op overtuigende wijze een herziening van de grondbelasting bepleit.
Ik geloof m e t hem, dat het noodzakelijk zal zijn — do
huidige moeilijke financieele omstandigheden leenen zich daar
minder toe —, dat, zoodra de tijden van een verbeterde conjectuur weer eens mochten aanbreken, dan tot algeheele herziening van de grondbelasting dient te worden overgegaan en
dat dit dan het eerste werk moet zijn, dat door de Regeering
wordt aangegrepen, omdat de toestanden, die ook op het gebied
van de grondbelasting zijn geschapen, verouderd zijn en noodzakelijk herziening behoeven.
Uit de geschiedenis, verbonden aan de herziening en voornamelijk de verhooging van de grondbelasting, ongeveer 10 jaar
geleden, is echter wel gebleken, dat op dit terrein ontzaglijk
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(Bakker)
veel voetangels en klemmen liggen en daarom zou een dergelijke
herziening zeer grondig moeten worden voorbereid.
I n de derde plaats moet ik enkele opmerkingen maken naar
aanleiding van hetgeen de heer Hilgenga heeft gezegd over de
gevolgen van de toepassing van de Landarbeiderswet.
Het is bekend, dat ik altijd een groot voorstander was en
nog ben van de Landarbeiderswet en hier ook meermalen een
betere toepassing van de wet heb bepleit.
Eerlijkheidshalve moet ik echter opmerken, dat het beter
ware geweest, indien men te dien opzichte vooral in het tijdperk, waarin de bouwkosten hoog waren, een voorzichtiger
houding had aangenomen; ik geloof ook, dat de gemeentebesturen in dat tijdperk vaak te toegevend zijn geweest en te weinig
selectie op het aantal aanvragers hebben toegepast en daarvan
moet men nu als het ware de gevolgen dragen. Dit neemt echter
niet weg, dat tal van arbeiders met een plaatsje in nood verkeeren, terwijl ook hier en daar executies moeten plaats vinden
en sommige gemeenten ook de plaatsjes van de landarbeiders
moeten overnemen met eenige financieele schade. H e t blijkt
ook, dat de arbeiders, hoewel zij hun uiterste krachten inspannen om aan hun verplichtingen te voldoen, te lage loonen
genieten om onder alle omstandigheden deze taak te volbrengen. Wanneer een weg zou gevonden kunnen worden, waarlangs
men deze menschen zou kunnen helpen, zou ik gaarne den
Minister in overweging geven, dit te doen.
De Minister heeft dienaangaande opgemerkt, dat een onderzoek is ingesteld naar de financieele gevolgen van de toepassing
van de Landarbeiderswet voor de gemeenten. H e t resultaat van
dit onderzoek is den Minister meegevallen; de financieele gevolgen voor de gemeenten zijn niet zoo geweldig groot als men
het zich had voorgesteld.
De gemeenten kunnen — uitzonderingen natuurlijk daargelaten — bovendien in de meeste gevallen niet al te groote
financieele stroppen krijgen, omdat wanneer de arbeiders eenige
jaren de rente en annuïteiten op de voorschotten hebben betaald, bij overneming van dergelijke woningen de financieele
lasten voor de gemeenten in den regel dan niet groot zijn. Dit
geldt althans naar mij bekend is voor een deel van Friesland. Ik
weet, dat het hiermede in Drenthe en de zandstreken eenigszins anders staat.
Nu heeft de Minister opgemerkt in de Memorie van Antwoord, dat hij zal trachten de moeilijkheden, die zijn gerezen,
ook voor de landarbeiders, die plaatsjes bezitten, weg te
nemen. Hij zal trachten een daad te verrichten, waar daadwerkelijke hulp noodzakelijk is, maar hij deelt niet mee, wat
die maatregel inhoudt. De Kamer wordt in dat opzicht niet
voorgelicht. Ik weet niet, of de Minister te dien aanzien reeds
tot een decisie is gekomen, en wanneer het niet al te onbescheiden is, zou ik dan Zijne Excellentie willen vragen, of hij ons in
dit opzicht iets meer licht zou kunnen verschaffen.
Nog een enkele opmerking over het feit, dat in sommige gevallen degene, die arbeidt en niet meer verdient dan degene, die
steun ontvangt, toch belasting moet betalen, terwijl een huisgezin, dat steun ontvangt, en daar, waar steun plus verdiensten een bedrag vormen, dat bij arbeid dan onder de inkomsten
zou vallen, nu niet in de belasting behoeft bij te dragen. Nu
zegt de Minister, m. i. te recht, dat eigenlijk de steun niet het
karakter draagt om voor belasting in aanmerking te komen.
Ik ben dat volkomen met den Minister eens, maar treden
daarbij dan niet onbillijke verhoudingen aan het licht ? Bovendien: de Minister is van plan een loonbelasting, een extra
inkomstenbelasting, voor te stellen, en dan zou volgens deze
redeneering de steun, die verleend wordt aan kleinere of grootere
boeren, feitelijk niet in aanmerking komen voor een dergelijke
belasting. Wanneer dit inderdaad vaststaat, wanneer dit het
standpunt is, dat de Minister heeft ingenomen, en wanneer
hij dit ook handhaaft bij de komende belastingontwerpen, dan
is daarmede ook uitgesproken, dat degene, die onder de steunregeling valt, niet onder een dergelijke extra inkomstenbelasting
zal worden opgenomen. Ik hoop, dat de Minister zich alsnog
te dien opzichte duidelijk zal willen verklaren.
Ten slotte een enkele opmerking over het bankgeheim, een
punt, dat elk jaar bij dit hoofdstuk wordt aangeroerd. De
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Minister antwoordt op dit punt in de Memorie van Antwoord
zeer beknopt en ik kan mij dat begrijpen, omdat hier in deze
Kamer meermalen, zoowel door Minister Oud als door Minister
de Geer, uiteengezet is, dat opheffing van het bankgeheim in
de eerste plaats kapitaalvlucht zou bevorderen, maar dat, zelfs
wanneer deze kapitaalvlucht niet zou plaats vinden, daarmede
toch niet de quaestie van de belastingontduiking zou zijn opgelost. Nu weet ik niet, of op dit punt vanavond nog gereageerd zal
worden, maar wanneer dit wel het geval zal zijn, dan acht ik
het voor die leden en voor ons geheele volk noodig, dat de
Minister nog eens duidelijk zijn standpunt ten aanzien van
het bankgeheim hier uiteenzet. Bij hen, die dienaangaande een
vraag in het Voorloopig Verslag gesteld hebben, gaat het er ten
slotte om, belastingontduiking tegen te gaan, en dat is een zeer
voornaam punt. Ik hoop, dat de Minister alle mogelijke pogingen zal aanwenden om de belastingontduikers te treffen, want
dit zijn de parasieten, die leven ten laste van de gemeenschap.
De heer de Marohant et d'Ansembourg: Mijnheer de Voorzitterl Gelijk onzerzijds reeds bij verschillende gelegenheden is
opgemerkt, hebben wij groote bezwaren tegen de ontwikkeling
van ons belastingstelsel, dat meer en meer uitgroeit tot een
fiscale zuigpomp op de levenssappen onzer volkshuishouding.
Juist in een tijdsgewricht als het tegenwoordige zou het noodig
zijn, dat ook het belastingstelsel tot een constructieven schakel
gemaakt worde in de wederoplevingspolitiek van onze volkshuishouding.
Onder den drang, van verschillende zijden op hem uitgeoefend,
heeft de Minister eenige aarzelende schreden in de door ons
voorgestane richting gedaan en in de Memorie van Antwoord,
als aanvulling op de Memorie van Toelichting, eenige aanduidingen gegeven, hoe hij van plan was in sommige opzichten het bedrijfsleven fiscaal te zullen ontlasten, terwijl hij verder verwees
naar de belastinghervorming, die de Kamer, naar hij hoopte, nog
vóór het einde van het jaar zou bereiken.
W a t de Minister reeds thans omtrent zijn desbetreffende plannen heeft losgelaten, kan ons echter slechts teleurstellen en doet
ons het ergste vreezen voor de draagwijdte zijner plannen.
Zoo schijnt de Minister de progressiviteit in het tarief der belastingheffing van het inkomen nog meer te willen gaan verzwakken door de proportioneele heffing van de winsten, renten,
pachten enz., een wijze van heffing dua, die geenerlei rekening
houdt met de draagkracht van de betrokkenen. Deze funeste
werking zal nog verhoogd worden door de belastingheffing bij
de bron, waardoor het practisch onmogelijk zal worden gemaakt,
met persoonlijke omstandigheden van den belastingplichtige
rekening te houden.
Doordat voorts de aangekondigde winstbelasting naast de bestaande inkomstenbelasting en dividend- en tantièmebelasting
en couponbelasting zal worden geheven, zal men de onevenwichtigheid van ons belastingstelsel nog vermeerderen.
Wij zullen ons eindoordeel over de belastingplannen van den
Minister uit den aard der zaak opschorten tot na de indiening
zijner desbetreffende wetsvoorstellen, doch het tot nog toe dooiden Minister gevoerde financieele beleid, zoowel als zijn belastingpolitiek, vervullen ons met het grootste wantrouwen in zijn
verdere werkzaamheid op het zoo gewichtige Departement van
Financiën.
Op maatregelen tot fiscale ontlasting van het bedrijfsleven
en tot verzwaring van heffing, waar werkelijk winst gemaakt
wordt, en waar verhoogd inkomen niet leidt tot verhoogde investeering, wachten wij reeds sedert jaren tevergeefs. Ieder langer
uitstel van zulke maatregelen leidt tot verdere verzwakking van
onze volkshuishouding.
Eeeds herhaaldelijk hebben wij, in en buiten deze Kamer, gewezen op de noodzakelijkheid om in al die gevallen belastingverlichting te verleenen, waar de mindere belasting terstond
zou worden omgezet in actieve koopkracht, d.w.z. in vermeerderde productie. Wij behoeven slechts te verwijzen naar tal van
dergelijke maatregelen, die in 1933 en 1934, terstond na het
optreden van het tegenwoordig bewind, in Duitschland zijn genomen. Voor een bedrag van omstreeks 1285 millioen E.M.
werden belastingverlichtingen ingevoerd, die echter te zamen
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met de werkverruiming het meervoudige van dit bedrag aan
meerdere opbrengst hebben opgeleverd. Ik verwijs hiervoor nanr
het artikel over „Nationaal-Socialistische Belastingwetgeving"
in het maandschrift Nieuw Nederland van Augustus en September van den loopenden jaargang.
Laten wij ons hier toch niet laten verleiden door den afkeer,
dien sommigen voelen tegen bepaalde methodes bij onze Oosterburen, maar laten wij willen zien het geweldige opbouwende
werk, dat op het gebied van sociale zorg, economie en financiën door het nationaal-soeialisme is gepresteerd, en laten wij
daaruit leeren voor ons volk. Wel moet ik daarbij waarschuwen
tegen de opvatting, alsof het voldoende zou zijn de voorschriften
en maatregelen te dien aanzien eenvoudig over te nemen. Voorwaarde voor het slagen dezer maatregelen, hier evenals over
de grens, is een radicale vernieuwing van de geestesgesteldheid,
het zich afwenden van het individualisme en het zich één voelen
met de volksgemeenschap.
E e n groote lacune in onze belastingwetgeving achten wij, dat
er niet voldoende verschil in heffing wordt gemaakt ten aanzien van inkomens en vermogens van ongehuwden en gehuwden, terwijl wij de huidige regeling van den kinderaftrek eveneens als uitermate onvoldoende meenen te moeten aanmerken.
Ook in dit verband raad ik den Minister de lezing van het zooeven aangehaalde tijdschriftartikel ten zeerste aan.
W a t wij denken van de belastingheffing van het motorrijtuigen rijwielverkeer hebben wij in verband met het door ons ingediende wetsontwerp 183 reeds tot uitdrukking gebracht.
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen met deze korte opmerkingen
te kunnen volstaan en met de meer uitvoerige principieele beschouwingen ten aanzien van het belastingstelsel te moeten
wachten totdat de meergenoemde nieuwe belastingvoorstellen
zullen zijn ingediend. Ik hoop, dat deze voorstellen zoodanig
zullen worden samengevat, dat ze als één geheel zullen kunnen
worden behandeld.
Natuurlijk verwacht ik niet, dat het mij daarbij, evenmin als
nu, zal lukken den Minister te bewegen de belastingpolitiek in
nationaal-soeialistischen zin te wijzigen. Al te zeer is deze bewindsman immers vastgegroeid aan de leer van het economisch
liberalisme; daarom kan hij zich evenmin voorstellen, dat een
ander financieel beleid mogelijk is, als velen m e t hem weigeren
te gelooven, dat een ander politiek systeem onvermijdelijk is.
Wanneer wij onze denkbeelden tegenover de zijne zetten,
doen wij dit, omdat wij ons voelen de verkondigers van het
nieuwe tijdperk, dat op het stervende kapitalistische volgt e n
omdat wij den plicht voelen het volk den weg uit de aanstaande debacle nu reeds te wijzen.
De heer Bierema: Mijnheer de Voorzitter! I n het Voorloopig
Verslag is door verschillende leden de klacht geuit, dat verscheidene uitgaven op hoofdstuk V U B hooger zijn geraamd
dan verleden jaar. Voor den Dienst der Belastingen b.v. is
ruim f 680 000 meer geraamd. De Minister antwoordt daarop
in de Memorie van Antwoord, begrijpelijk, dat de noodige
zuinigheid op het Departement van Financiën wordt betracht
en dat nu eenmaal de werkzaamheden een groote uitbreiding
hebben ondergaan, in verband met de uitvoering van meer
wetten. Dit alles is natuurlijk volkomen begrijpelijk. Dat neemt
echter niet weg, dat ik toeh dit vraagstuk gaarne zou willen
bekijken in het licht van de herziening van ons belastingstelsel,
welke de Minister op het oogenblik overweegt. De Minister
zegt in de Memorie van Antwoord, dat hij op het oogenblik
nog niet in staat is mede te deelen, op welke wijze in de toekomst de bestaande belastingen op het inkomen en de waarschijnlijk komende nationale winst- en inkomstenbelasting naast
elkaar gecoördineerd zullen moeten worden en dat hij ook nog
niet in staat is aan te geven, welke wijzigingen in de inkomstenbelasting aangebracht zullen moeten worden. Dit alles is volkomen begrijpelijk, maar ik wil er dan toch aan herinneren,
dat in de Memorie van Antwoord op hoofdstuk I der Rijksbegrooting is gezegd, dat de Minister van oordeel is, dat de
bestaande wetten in de naaste toekomst gehandhaafd zullen
moeten worden naast de nieuwe wet, welke zal komen. De
Minister geeft een duidelijk beeld om aan te geven, waarom dit
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noodig is: omdat de Regeering tot de conclusie is gekomen,
dat men geen oude schoenen moet wegwerpen vóórdat men
nieuwe heeft en dan uiteraard goed passende. Dit alles getuijrt
natuurlijk van groote voorzichtigheid en wijsheid, maar dat
neemt niet weg, dat ik toch gaarne den Minister de vraag zou
willen stellen, of niet te vreezen is, dat naast den bestaanden
belastingdienst een nieuwe dienst gevormd moet worden en
men, wanneer later zou blijken, dat de komende belasting, geheven bij de bron, in de practijk goed hanteerbaar is, tot de
conclusie zal komen, dat het apparaat, dat noodig is voor de
uitvoering van de oude wetten, aanzienlijk verkleind kan worden, aangezien dan waarschijnlijk een groote vereenvoudiging
aangebracht kan worden.
Öp het voetspoor van den geachten afgevaardigde den heer
Cohen zou ik er op willen wijzen, dat op het oogenblik bijna de
helft van de aanslagen in de Eijksinkomstenbelasting betrekking
heeft op zeer kleine inkomens. Ik stel mij voor, dat, wanneer
de nieuwe wet practisch hanteerbaar is, waarschijnlijk al die
kleine aanslagen kunnen vervallen, die toch ten slotte buitengewoon weinig opbrengen, naar ik mij voorstel in vele gevallen
zelfs minder dan de perceptiekosten bedragen. Wanneer het
die richting zou uitgaan, zou het mijns inziens beteekenen een
groote vereenvoudiging van onzen belastingdienst. H e t resultaat
daarvan zou zijn, dat zonder twijfel de belastingdienst, aan
welken nu is opgedragen de uitvoering van de tegenwoordige
belasting naar het inkomen, aanzienlijk ingekrompen zou
kunnen worden. Wanneer de Minister dan de nieuw^e wet invoert
onder handhaving van het apparaat voor de bestaande wet, zal
waarschijnlijk het resultaat zijn, dat wij komen te zitten met
een overcompleet aan ambtenaren, die zullen moeten afvloeien,
zooals wij dat in het verleden ook herhaaldelijk hebben gezien.
Ik kan mij niet aan den indruk onttrekken, dat men op do
Departementen soms wel wat gemakkelijk over dit vraagstuk
denkt. Men deinst er niet voor terug vele ambtenaren te laten
afvloeien, terwijl men dit had kunnen voorkomen, indien men
tijdig maatregelen had genomen en dan zit men gedurende jaren,
met een groot aantal wachtgelders, aan wie uit den aard der
zaak jaarlijks groote bedragen moeten worden uitgekeerd. Ik
meen, dat de gang van zaken, zooals de Minister zich dien
voorstelt, dit gevaar niet denkbeeldig maakt. I k zou het in
hooge mate betreuren, wanneer het resultaat van deze manier
van werken zou zijn, dat wij thans nieuwe ambtenaren aanstellen, maar in do toekomst, door de vereenvoudiging van
belastingstelsel, m e t een groot overcompleet aan ambtenaren
zouden komen te zitten, die gedurende jaren als wachtgelders
door den Staat onderhouden zouden moeten worden.
Ik juich het voornemen van den Minister ten opzichte van
onze accijnzen toe. Ik zou het zeer op prijs stellen, wanneer
binnenkort de accijns op het geslacht en op zout zou kunnen
verdwijnen, daar deze verouderd kan worden genoemd. Wanneer
daarmede gepaard zou moeten gaan eenige verhooging van do
omzetbelasting op het vleesch, zou ik dat prefereeren boven den
tegcnwoordigen vleeschaccijns. Wanneer op den suikeraccijn3,
waarop de heer ter Laan nu wijst, een belangrijke verlaging
zou kunnen worden toegepast, zou ik dat toejuichen, maar ten
slotte kunnen niet allo dingen op één keer komen. Ik stel mij
voor, dat de Minister deze verlaging in petto zal willen houden.
l i e t verheugt mij, dat de Minister ook maatregelen wil nemen
tot verlaging van den accijns op bier en gedistilleerd. Ik denk
daarover iets anders dan de heer ter Laan. Ik zou ook niet het
gebruik van alcohol willen bevorderen, maar een matig gebruik
van bier en zelfs van alcohol kan ik toch niet onder alle omstandigheden als een groot kwaad bestempelen. Men moet er alleen
peen misbruik van maken, want misbruik is altijd verkeerd.
Ik ben van oordeel, dat deze verlaging het bedrijfsleven zal
stimuleeren. Ik geloof, dat wij, die in deze Kamer herhaaldelijk
deze verlaging hebben bepleit, deze kunnen toejuichen. Ik meen
te mogen zeggen, dat wij in het verleden wat al te zeer hebben
verwaarloosd het effect van hoog opgevoerde accijnzen op het
bedrijfsleven. Hetzelfde kan worden gezegd van onze personeele
belasting. Ook deze heeft tot dusver de strekking gehad de werkgelegenheid tegen te gaan. Wanneer nu de Minister ook ten
opzichte van de personeele belasting verschillendo wijzigingen

362
15de VERGADERING. — 17 NOVEMBER 1938.
2.

Vaststelling van hoofdstuk V U B (Departement van Financiën) der Eijksbegrooting voor 1939.

(Bierema e. a.)
wil voorstellen, die juist de werkgelegenheid willen bevorderen,
dan geloof ik, dat die uit dit oogpunt aanbevelenswaardig zijn.
Een enkel woord over de plannen van den Minister ten opzichte
van het invoerrecht op thee. De Minister deelt in de Memorie
van Antwoord mede, dat hij een verlaging van dit invoerrecht
wil bevorderen door het bijzonder invoerrecht, dat krachtens dd
omzetbelasting wordt geheven, te heffen van de waarde, waarin
in het vervolg niet meer het gewone invoerrecht zal zijn begrepen. Ik juich dat toe, want, zooals het nu wordt gehandhaafd,
is het resultaat, dat wij eigenlijk hebben een invoerrecht in het
kwadraat, immers een invoerrecht over een invoerrecht. Deze
verlaging vormt wel is waar een betrekkelijk gering percentage,
maar dat neemt niet weg, dat het toch zal helpen. De Minister
voert in de Memorie van Antwoord aan, dat op het oogenblik
liet invoerrecht op thee, wanneer men uitgaat van den gemiddelden prijs, 82 pet. van de waarde bedraagt en niet, zooals
in het Voorloopig Verslag was gezegd, meer dan 100 pet. Ik zou
zeggen: 82 pet. is ook welletjes. Ik geloof, dat wij in de toekomst
met deze verlaging nog verder zullen moeten gaan.
Mijnheer de Voorzitter! Dit zijn zoo ongeveer de punten, die
ik bij deze begrooting ter sprake wilde brengen. Ik kan mijn
betoog resumeeren m e t de korte opmerking, dat. ik in het algemeen de belastingplannen van den Ministor kan toejuichen.
Ik geloof, dat ik den Minister op dit terrein zal kunnen steunen.
De heer IJsselmuiden: Mijnheer de Voorzitter! Door de uitschakeling van bijna ale geschilpunten op het gebied van belastingheffing kunnen uiteraard de besprekingen van dit jaar beperkt blijven tot eenige minder belangrijke aangelegenheden voor
wat mij betreft.
H e t eerste punt, waaromtrent ik een bemerking zou willen
maken, is de mededeeling, dat de medewerking van het Werkfonds blijkt te zijn ingeroepen voor de verbetering van de huisvesting van de belastingdiensten.
Vooralsnog komt het mij voor een misbruiken van genoemde
instelling te zijn en bovenal een zich onttrekken aan de medezeggenschap van de Staten-Generaal.
Als de reorganisatie van den belastingdienst, naast het verbeteren van bestaande ongeschikte huisvesting, tot nieuwbouw of verbouw dwingt, dan is dat toch zeker geen object voor het Werkfonds. Dit fonds is meer geëigend om die werken te helpen tot
stand brengen, welke onder den drang naar werkverruiming
vooruit geschoven worden of waartoe bij andere lichamen geen
gelden opgebracht kunnen worden. H e t Rijk, dat het Werkfonds
volledig financiert, kan zich dus niet beroepen op geldgebrek,
terwijl het hier blijkbaar normaal en direct noodzakelijk werk
betreft.
Maar bezwaarlijker is nog het gevolg, dat, waar de StatenGeneraal wel oordeelen over aankoop van terrein en aanschaffing
van mobilair, zij over de hoofdzaak, den bouw, niet te oordeelen
krijgen. Wèl zullen zij te zijner tijd de gevolgen van den bouwin den vorm van rente en aflossing te honoreeren krijgen.
Een en ander lijkt mij een ontoelaatbare uitschakeling van de
bevoegdheden der Staten-Generaal en ik zou het zeer op prijs
stellen, indien de Minister tijdig vooraf een discutabele mededeeling aan de Staten-Genraal zou doen, waardoor vooraf de
plannen beoordeeld kunnen worden.
Een geschilpunt, dat ik niet onweersproken mag laten, is
gelegen in de opnieuw door den Minister uitgesproken meening.
dat de kinderaftrek bij de personeele belasting geen verruiming
behoeft.
Wanneer men eenmaal aanvaardt een aftrek voor kinderen,
niet alleen omdat er de meerdere behoefte is, maar ook omdat
er verschil is in draagkracht, dan past daarbij de vorm, dat,
cvenzoo als bij de inkomstenbelasting de progressie een meerdere
draagkracht tot uitdrukking brengt, een soortgelijke_ maatregel
bij de personeele belasting de beteekenis van den kinderaftrek
voor kleinere en ruimere beurzen verschillend tot uitdrukking
brengt. H e t uitsluitend rekening houden met het aantal kinderen
en daarvoor een absoluten aftrek aan te houden, brengt die
meerdere of mindere draagkracht niet tot uitdrukking en corrigeert alleen voor de grootere behoefte.

(Usselmuiden)
Dit zou eerst kunnen bij invoering van een proportioneele vrijstelling, waarbij bijv. voor de eerste twee grondslagen een bepaald percentage per minderjarig kind in mindering wordt gebracht. Ik beveel deze billijke regeling den Minister opnieuw ter
overweging aan.
Ten aanzien van de halveering der personeele belasting voor
auto's, die uitsluitend cf nagenoeg uitsluitend worden gebruikt
in bedrijf en beroep, wordt met eenige voldoening geconstateerd,
dat door scherpere controle het aantal reducties beduidend is
teruggeloopen.
H e t zal een klein kunstje zijn om te dezen opzichte het nog
verder te brengen. E r is feitelijk geen regel of norm te stellen
en nog minder te controleeren, wanneer een wagen uitsluitend
of nagenoeg uitsluitend voor het beroep of bedrijf wordt gebruikt. Is het niet mogelijk deze bron van doorloopend geschil
en moeilijkheid te dempen door aan alle in meer of mindere
mate voor het bedrijf gebruikte wagens een kleinere reductie,
b.v. van 25 pet., te geven?
Door de verwijzing naar hetgeen in § 3 van het Antwoord
betreffende liet wijzigingsontwerp van de wet op de richtige heffing te vinden is, staat dus vast, dat de Regeering naast de
voorgenomen winstbelasting de genoemde wetswijziging op de
richtige heffing wil tot stand brengen.
Al heeft de Minister in theorie gelijk, dat elk der beide voornemens een eigen oorzaak heeft, toch zullen in de uitwerking en
gevolgen de beide wetswijzigingen overeenkomstig zijn, beide
zullen de lasten der N. V.'s betcekenend verhoogen.
H e t komt mij daarom voor, dat het aanbeveling zou verdienen, indien de beide wetsontwerpen gelijktijdig bij de Kamer
in openbare behandeling zouden kunnen worden gebracht.
Misschien zou dan zelfs blijken, dat het feit van de doorvoering der winstbelasting meerdere eenheid van behandeling
zou vragen ten aanzien van de bevoegdheden tot afschrijving en
reserveering, voor zoover deze door de richtige heffing ontzien
worden.
Blijkens het schriftelijk antwoord is discussie met den Minister over de zg. opheffing van het bankgeheim vruchteloos.
Dat zal mij niet beletten opnieuw de aandacht op deze ernstige
tekortkoming te vestigen. H e t is en blijft een onnoodig tolereeren van onrechtvaardige praktijken.
Nadeelige gevolgen van economischen aard zouden het gevolg
zijn van het niet respecteeren van het bankgeheim.
Als men de aangegeven plaats, blz. 567 van de Handelingen
van de Eerste Kamer 1937, opslaat, leest men als het eenige
motief:
,,Maar het algemeen belang verzet zich daartegen uit
dezen hoofde, dat, wanneer wij in Nederland het bankgeheim zouden opheffen, het gevolg zou zijn, dat belangrijke kapitalen naar het buitenland zouden stroomen."
Al moge dit ook al voorheen een gevaar geweest zijn, is dat
thans nog een zoo groot gevaar; zou het zelfs niet een zegen
kunnen worden voor den ordelijken belegger? Is het de overtuiging ook van dezen Minister, dat het over een stroom van
deposito's gaat; en is het dan geen zaak tegen zoo'n omvangrijke ontduiking maatregelen te nemen?
Waarom neemt men op den koop toe de geheimhouding ten
aanzien van het effectenbezit; dat heeft toch weinig of niets te
maken met het aangevoerde motief.
E n vooral is het thans al niet zoover, dat de in het geldverkeer iets betcckenende landen allen die richting uitgaan?
W a t hier ook van zij, deze aangelegenheid komt zoo aanstonds in een schel licht te staan, wanneer de Regeering vasthoudt aan haar belastingplannen. Ik zie het nog niet gebeuren,
dat men van het kleinste loontje 2 pet. gaat heffen en deze
vluchtkans van meestal groote vermogens en inkomens laat
bestaan. In dit opzicht is misschien leerrijk, dat bij herhaling
in het buitenland, bij het voordragen van ingrijpende belastingheffingen, een aanvulling daarvan was een aankondiging van
feilen strijd tegen elke ontduiking, zoodat practisch het bankgeheim niet meer ontzien wordt.
Toen door de invoering van de belastingen op goederen van
de doode hand de mogelijkheid ontstond, dat hier of daar een

363

Vel 95

Tweede Kamer

15de V E R G A D E R I N G . — 17 N O V E M B E R 1938.
2.

Vaststelling van hoofdstuk V U B (Departement van Financiën) der Rijksbegrooting voor 1939.

(Usselmuiden e. a.)

(Schilthuis)

geslaagde poging om aan den fiscus te ontsnappen, zou worden
bloot gelegd, heeft men er te recht niet over gedacht dit te ontgaan. H e t waren practisch slechts kleine smokkelaars, die gesnapt werden.
H e t wordt meer dan tijd, dat nu de groote smokkelaars aangepakt worden.
Ik zou het buitengewoon op prijs stellen, wanneer de Minister
zou overwegen — met als stok achter de deur de aankondiging,
dat zeer binnenkort het zg. bankgeheim niet meer zou worden
ontzien — om ten spoedigste een „pardon" voor deze vergrijpen af te kondigen en zoo den overgang naar een eerlijke aangifte gemakkelijk te maken.
E n afgezien van het pardon, zou ik den Minister dringend
willen aanbevelen niet met de voorgenomen belastingplannen
te komen, zonder daarnaast den waarborg te geven, dat — naar
menschelijk kunnen — ieder en alles het rechtmatige deel in
die overzware belastingen zal gaan dragen.
Met waardeering heb ik kennis genomen van de toezegging,
dat daar, waar steun noodig is, bij de nakoming van verplichtingen, uit de toepassing van de Landarbeiderswet voortvloeiende, deze zal worden verleend.
Daarnaast vind ik het jammer, dat de Regeering niet wenscht
te bevorderen een ruimere toepassingsmogelijkheid van deze
wet. H e t gaat daarbij hoofdzakelijk om de belemmeringen, gelegen in de toetsing van degenen, die tot landarbeiders in den
zin dezer wet gestempeld worden.
Sinds de invoering van deze wet is er op het platteland veel
veranderd. Regelmatige tewerkstelling in bepaalde bedrijven
is uitzondering geworden; herhaaldelijk overloopen van het eene
bedrijf en de een© bezigheid in het andere is regel.
Men heeft te aanvaarden, dat van constanten, regelmatigen
arbeid weinig sprake meer is.
Daar is bijgekomen de noodtoestand, ontstaan uit den opschuivingsdrang van het land naar de stad, welke blijkbaar in steeds
groeienden omvang de kleinen van het land heeft aangegrepen.
Alleen om deze reden reeds moet er alles opgezet worden om
de fatale opeenhooping van de in moeilijkheid verkerende plattelandsbevolking in de steden te keeren. Het groote middel daarbij
is en blijft het scheppen van een mogelijkheid van eigendomsverkrijging. E n om dat te bereiken, kan ons zeer doeltreffend
helpen een ruime toepassing van de Landarbeiderswet.
Een derde reden om ruimere interpretatie van de wet mogelijk te maken, is gelegen in het feit van de veelal droevige
woningtoestanden op het platteland.
Juist in de laatste dagen is op den schrikbarenden achterstand
der volkshuisvesting op het platteland van verschillende zijden
de aandacht gevestigd. Als aanvullende maatregel zou het
geven van een beteekenende uitbreiding van de toepassing der
Landarbeiderswet van groot nut kunnen zijn.
Het is om al deze redenen, dat ik met allen klem bij den
Minister er op aandring, zoo noodig door wetswijziging, het
mogelijk te maken, dat voor groote categorieën van plattelandsbewoners — buiten degenen, die op meer slechte wijze beantwoorden aan de betiteling van landarbeider — de mogelijkheid
wordt opengesteld om zich door de Landarbeiderswet een eigendommetje te sparen.

nog eens nagelezen wat de Minister daarover op 16 Juni van dit
jaar gezegd heeft, toen wij in behandeling hadden het wetsontwerp tot wijziging van de Omzetbelastingwet. Bij die
gelegenheid heeft de Minister ongeveer opgemerkt, dat wel is
waar de poeliers doode dieren verkoopen en dat wel is waar
doode dieren vrijgesteld zijn van de omzetbelasting, maar
dat de Tariefcommissie nu eenmaal beslist heeft, dat de
poeliers aan deze doode dieren zekere werkzaamheden verrichten en zij dus bij den verkoop van die doode dieren onder de wet
behooren te vallen, evenals bij rund- en varkensvleesch het
geval is. H e t komt mij voor, dat de Tarief commissie ook een
andere redeneering had kunnen houden, die logischer en juister
zou zijn geweest. Zij had ook kunnen zeggen: wel is waar verrichten de poeliers zekere werkzaamheden aan de doode dieren,
maar dit zijn heel andere werkzaamheden dan die, welke worden
verricht door slagers aan doode varkens en doode runderen,
voordat zij verkrijgen varkenscarbonade en rundcrrollade. Deze
werkzaamheden komen zelfs overeen met werkzaamheden, verricht aan doode visschen, voordat deze afgeleverd worden aan
de verbruikers, en waar op deze visschen geen omzetbelasting
wordt geheven, zou dus ook op do poeliers geen omzetbelasting
moeten worden verhaald. Waar de Tarief commissie deze redeneering niet heeft gehouden, veroorloof ik mij, haar aan den
Minister voor te leggen en den Minister in overweging te geven
daaraan zijn aandacht te wijden.
Verder heeft de Minister op 16 Juni ook gezegd in den vorm
eener rhetorische vraag: Is het, waar varkens-, schapen-, geitenen paardenvleesch met 4 pet. worden belast, wel juist om reeruggen en geplukte kippen vrij te stellen ? Ik zou op den reeds
aangevoerden grond van meening zijn, dat het beter ware geweest die vraag bevestigend te beantwoorden en niet ontkennend, zooals de Minister deed. Ik heb daar ook nog een andere
reden voor. Wij lezen in de. Memorie van Antwoord betreffende
hoofdstuk I der Rijksbegrooting omtrent de belastingplannen,
dat de Regeering den wensch koestert, dat varkens- en paardenvleesch vrijgesteld worden van omzetbelasting, en dat niet alleen,
want er staat achter: „en dergelijke". Wanneer die vrijstelling
zal zijn tot stand gekomen, is er toch wel een groot en zeer
belangrijk gedeelte ontnomen aan het argument, dat de Minister
verleden jaar heeft aangevoerd bij het bepleiten van het handhaven van de omzetbelasting ook voor de poeliers. Daaraan ontvallen dan immers reeds dadelijk het varkensvleesch en het
paardenvleesch. De overblijvende twee van de vier soorten, dia
de Minister in Juni heeft opgesomd, zijn het geitenvleesch en
het schapenvleesch. Vallen deze of één daarvan misschien te
begrijpen onder de „dergelijke" uit de Memorie van Antwoord
omtrent hoofdstuk I ? Nu weet ik wel, dat het voornemen van
de Regeering om het varkensvleesch en paardenvleesch vrij ta
stellen van de omzetbelasting niet voortvloeit uit de meening
van den Minister, dat die vleeschsoorten eigenlijk niet onder de
werking van de Omzetbelastingwet thuis behooren, maar dat de
Regeering die vrijstelling wenscht, ten einde te zwaren belastingdruk te voorkomen.
Dat neemt intusschen niet weg, dat het niet zoo onplausibel,
niet zoo onlogisch zou zijn, indien men, nadat die vrijstelling
zou zij tot stand gekomen, de redeneering zou houden: Onlang?
heeft de Minister van Financiën in de Tweede Kamer bepleit
het handhaven van de omzetbelasting voor poeliers, op grond,
dat zekere vleeschsoorten, zooals varkens- en paardenvleesch,
belast zijn. Nu worden zij vrijgesteld en nu spreekt het toch
ook vanzelf, dat op de poeliers de omzetbelasting niet meer
wordt toegepast. Dat zou een redeneering zijn, die ik niet onjuist
zou achten.
Nu is de Minister van zins om te laten nagaan, of er aanleiding bestaat om de werkzaamheden aan de doode dieren van
zijn klanten, welke de poelier verricht, niet onder de wet te
brengen. H e t komt mij voor, dat daartoe alle aanleiding bestaat.
Ik meen echter, dat men goed zou doen om nu ook een stap
verder te gaan en te doen, wat al van verschillende zijden gevraagd is, nl. het vrijstellen van het geheele poelicrsbedrijf van
de omzetbelasting.
Ik wil thans een enkele opmerking maken op het gebied van
de personeele belasting. De Regeering koestert den wensch, de

Do heer Schilthuis: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met belangstelling gelezen in de Memorie van Antwoord wat de Minister
daar zegt omtrent de Omzetbelastingwet in verband met de
pochers. De opmerking van den Minister over het betrekken in
de Omzetbelastingwet van de werkzaamheden, die de poeliera
verrichten aan doode dieren, die aan hun klanten behooren,
acht ik volkomen juist. Inderdaad blijft formeel deze opmerking
van den Minister geheel binnen het raam van de Omzetbelastingwet, zooals deze geworden is sedert de wijziging van verleden zomer. Nu heeft de Minister het voornemen om de consequenties, die uit deze formeel juiste stelling voortvloeien, te
toetsen aan de billijkheid. Mij komt het voor, dat men, vooral
wanneer de grondslag voor dat onderzoek iets grooter wordt genomen, tot do conclusie zal komen, dat het beter is deze werkzaamheden niet onder do Omzetbelastingwet te betrekkon,
evenals trouwens den geheelen arbeid van de poeliers. Ik heb
Handelingen der Staten-Generaal. — 1938—1939. — H .
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personeele belasting niet meer geheven te zien van winkels,
hotels, café's en restaurants. Ik kan dit niet anders dan toejuichen.
Dat de winkelbedrijven een verlichting van dezen aard hoog
noodig hebben en dat deze verlichting zou bijdragen tot versteviging der positie van den middenstand, wat in deze moeilijke tijden ten zeerste gewenscht is, behoef ik niet te betoogen,
want als de Minister deze meening niet was toegedaan, zou in
hoofdstuk I niet de mededeeling verschenen zijn, dat de Regeering van plan is de personeele belasting niet meer te heffen
voor winkels.
Hetzelfde geldt voor het overeenkomstige voornemen der
Regeering ten aanzien van hotels, café's en restaurants. Ten
aanzien hiervan zou ik de opmerking willen maken, dat men
wel eens de meening hoort verkondigen, dat de uitwerking van
die vrijstelling ten opzichte van deze inrichtingen niet anders
zou beteekenen dan dat verlichting zou worden gebracht in de
onkostenrekening van deze bedrijven en dat zij het gemakkelijker zouden krijgen.
Deze meening acht ik onjuist.
E r zijn andere zeer gewenschte gevolgen, die er uit zullen
voortspruiten. Dit houdt verband met het feit, dat wij in Nederland niet alleen aan de kust, maar ook in andere mooie streken
onder de hotels, café's en restaurants veel seizoenbedrij ven hebben. De wet op de personeele belasting opent voor zulke bedrijven de mogelijkheid, dat zij alleen belasting betalen voor het
gedeelte van het jaar, dat zij in exploitatie zijn. De duur van
het seizoen is niet in alle streken dezelfde, maar, om een voorbeeld te noemen, voor Scheveningen is die duur vastgesteld op
vier maanden. I n Scheveningen betalen deze bedrijven dus,
omdat zij slechts 1/3 gedeelte van het jaar open zijn, 1/3 van
het bedrag, dat zij anders over een heel jaar zouden verschuldigd zijn. Zij moeten dan echter niet eerder openen en mogen
niet langer geopend zijn dan deze vier maanden. Doen zij dat
wel, openen zij b. v. één of twee weken eerder, of blijven zij
een paar weken langer in exploitatie, dan betalen zij niet een
meerdere belasting over die paar weken, doch zijn zij dadelijk
over een geheel jaar belasting verschuldigd. H u n belasting
wordt verdrievoudigd. H e t gevolg is natuurlijk, dat de bedrijven
niet openen vóór de opening van het officieele seizoen en ook
niet na sluiting daarvan open blijven, want voor die enkele
weken, die kunnen voorkomen, als wij een mooi voorjaar hebben of een mooie Septembermaand, gedurende welke die hotelen cafébedrijven open zouden kunnen zijn, kan de onkostenrekening natuurlijk niet de belasting voor 2/8 gedeelte van een
jaar dragen. H e t gevolg daarvan is, dat ook het personeel gedurende die weken niet werkt. Als geschiedt, hetgeen de Regeering zich voorstelt, dan kunnen die bedrijven gedurende die
weken open zijn en kunnen dus ook de employé's eerder aan
het werk gaan en langer aan het werk blijven, zoodat er een
verbetering in de werkgelegenheid ontstaat, wel niet van geweldige beteekenis, maar dan toch van lang niet onbeteekenende
waarde. Het plan der Regecring zal dus zijn een van die vele
maatregelen, die kunnen leiden tot verbetering van de werkgelegenheid en bestrijding van de werkloosheid.
Ook langs anderen weg is dat nog het geval, want de ontlasting, die de bedrijven zullen ondergaan doordat zij de personeele belasting niet meer hebben te betalen, zullen zij wel niet
geheel, maar dan toch ten deele gebruiken om den in deze
slechte tijden ontstanen achterstand in vernieuwing en verbetering hunner outillage in te halen, en ook daardoor krijgen wij
een verbetering van de werkgelegenheid.
Nog een enkel woord over de plannen der Regeering met
betrekking tot de verlaging van den accijns op het gedistilleerd.
De heer ter Laan voelde niet veel voor die plannen, omdat hij
daarin zag een oorzaak tot vermeerdering van het alcoholgebruik.
Ik meen, dat de opvatting van den heer ter Laan onvolledig,
maar ook onjuist is. Op geheel ander terrein dan dat, hetwelk
door den heer ter Laan betreden is, zijn krachtige argumenten
te vinden, die de voornemens der Regeering te dezen aanzien
volkomen rechtvaardigen. Ik heb verleden jaar reeds gewezen
op verschillende van die argumenten, liggende op het terrein van
de volksgezondheid en volksmoraliteit, en ontleend aan ver-

(Schilthuis e. a.)
schillende verschijnselen, als den smokkelhandel, clandestiene
fabricage en verkoop, zeer weerzinwekkende toestanden aan onze
grenzen. Ik zal de opsomming van die euvelen, die het gevolg
zijn van de hooge accijnzen op gedistilleerd, niet herhalen; niet
omdat zij niet meer aanwezig zijn, want men kan er van verzekerd zijn, dat zij nog in sterke mate voorkomen. De smokkelhandel in spiritus en sterke dranken is nog zeer levendig, hij
doorleeft telkens weer hoogteperioden, nu eens hier dan weer
daar aan onze grenzen; dat de clandestiene fabricage doorgaat,
kan ieder constateeren, die geregeld de gemengde berichten leest.
en als men zich rekenschap geeft van wat er gebeurt op het
gebied van den clandestienen verkoop in het klein, dan zal men
tot de ontdekking komen, dat er een ontstellend aantal clandestiene verkoopplaatsen in ons land is, waar dus de verkoop plaats
vindt zonder vergunning, en men zal verbaasd zijn over de groote
hoeveelheden sterken drank, die daar verkocht worden, zonder
eenige controle van de Overheid op de qualiteit en de quantiteit.
Dat zijn belangrijke zaken en de verlaging van den accijns zal
tot de bestrijding van die euvelen krachtig bijdragen.
Ik zou nog een enkele opmerking willen maken over het plan
dei
' Regeering om het invoerrecht op sigarettenpapier te verlagen.
_ Ik heb dit plan toegejuicht om verschillende redenen, waarvan
ik er hier één wil releveeren. Deze verlaging van invoerrechten
op sigarettenpapier zal met zich kunnen brengen, dat een nadeel,
hetwelk de tabaksfabrieken van dat invoerrecht ondervonden,
verzacht wordt. Wel is waar moge de smokkelhandel in sigarettenpapier zeer verbreid zijn, maar eenige prijs verhoogende
invloed ging toch wel van het invoerrecht uit, hetgeen er toe
leidde, dat degenen, die gewoon waren hun eigen sigaretten
te draaien met het papier, dat ze kochten, dit niet meer doen
en tot gefabriceerde sigaretten overgaan.
Hierbij moge ook iets anders nog worden vermeld. Wanneer
het invoerrecht op een redelijk peil wordt gebracht, zoodat het
smokkelen met meer de voordeelen belooft, die het thans biedt
en dus vermindert, dan bestaat de mogelijkheid, dat wij ook
]n . iN , c ?f!and zullen krijgen een sigarettenpapierindustrie. Ongety/ijield is de Minister op de hoogte van de plannen, die e r o p
dit gebied bestaan en die men wil uitvoeren zoodra een andere
regeling van het invoerrecht daartoe de mogelijkheid biedt.
De heer Posthuma: Mijnheer de Voorzitter! De Minister van
± mancien staat voor de geweldige taak in den komenden tijd
ordening te brengen in onze belastingen en te zorgen dat er
meer binnenkomen.
H e t is hier niet de tijd en de plaats om te spreken over het
ontstaan van de tekorten, al moge ik terloops opmerken, dat
een zeer belangrijk deel daarvan veroorzaakt wordt door de
vernoogde defensiekosten.
Wel mogen aangesneden worden de plannen van den Minister, zooals hi] die in den komenden tijd denkt te ontwikkelen,
i" 7
' n o e . l k constateeren, dat het belangrijkste object zal
wezen de nationale inkomsten- en winstbelasting. Dat woord
nationaal zal er wel onopzettelijk bijgevoegd zijn en ik stel mij
voor, dat de Minister aldus redeneert: daar moet de pansche
gemeenschap aan meebetalen. Oogensehijnlijk is dat een zeer
goede gedachte, a leen zal men er bij moeten denken: voor
zoover dat mogelijk is, want bij rustige nalezing der plannen
blijkt, dat ieder üie verdient, zal moeten bijdragen in deze belasting waarbij iedere progressie is uitgesloten en het zelfs
mogelijk is, dat heel wat menschen moeten meebetalen die tot
nu toe van de gewone inkomstenbelasting waren vrijgesteld
J-k vind dit een van de onsympathieke zijden van deze'beastmg. Bij het beoordeelen van het beleid in zak-e belastingen
iaat men zich natuurlijk leiden door het gevoel, dat men heeft
ten opzichte van de menschen, die hebben bij te draeen en de
mogelijkheid die zij daartoe bezitten.
E n dan meen ik, dat voor de kleine luiden, die reeds door
allerlei indirecte belastingen en crisisheffingen een beduidend
groot bedrag aan belasting betalen, het niet oorbaar is nog een
deel te doen bijdragen in de nationale inkomsten- en winstbelasting.
Dit is dan ook de reden, dat wij vrij zeker ons daartegen
zullen moeten verzetten.
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De heer Bakker heeft zooeven gezegd, dat het wel wenschelijk is, dat de Minister van Financiën nog eens een uiteenzetting geeft, waarom hij tegen de opheffing van het bankgeheim is. Daarover wordt inderdaad veel gesproken en naar
mijn overtuiging te recht, want het bankgeheim is oorzaak,
dat het niet mogelijk is na te gaan, of de opgaven voor de
belastingen nauwkeurig en eerlijk geschieden. Dat betreft dan
natuurlijk alleen de menschen, die belang hebben bij het bankgeheim, de bezitters van het geld.
Dat is voor mij persoonlijk een zaak van zoo groote beteekenis, dat ik daarom alleen reeds voorstander zou zijn van opheffing van dat geheim. Bovendien staat het voor mij vast, dat
opheffing van dat geheim zou beteekenen een grootere opbrengst
van de belastingen, te betalen door hen, die belang hebben bij
het bankgeheim en het kunnen betalen.
Waar het zoo staat, schaar ik mij onvoorwaardelijk aan de
zijde van hen, die ook vanavond hebben bepleit de opheffing
van dit bankgeheim. Bovendien sluit ik mij aan bij de opmerkingen van den heer Bakker: laat de Minister vanavond zoo
goed zijn uitvoerig uiteen te zetten, welke economische bezwaren eigenlijk bestaan, die dit feit, dat een moreelen en
financieelen kant heeft, zouden kunnen rechtvaardigen.
De Minister heeft ook andere plannen ten opzichte van de
belastingen aangekondigd. Ik denk aan de verlaging van de
tarieven voor de vermogensbelasting en de verdedigingsbelasting I, een ontheffing ten behoeve van de menschen, die het
hoogst kunnen worden aangeslagen in verband met den stand
van hun vermogen.
Ook wordt aangekondigd de afschaffing van den accijns op
het geslacht. De heer ter Laan heeft er zooeven reeds op gewezen, dat dit den kleinen luiden niet zal baten, evenmin als
de afschaffing van de omzetbelasting op het varkensvleesch,
omdat het spek reeds is vrijgesteld.
Dan de afschaffing van den accijns op bier en gedistilleerd.
I n dezen sta ik geheel aan den kant van den heer ter Laan,
die zegt: dat is een van de onsympathiekste maatregelen, en
dus tegenover den heer Schilthuis, die zoooven de verlaging
verdedigde, want als een enkele afschaffing niet noodzakelijk
is, is het deze.
Waar het zoo staat en de plannen van de Regeering gaan
in de richting van belastingverhooging, waaraan, zooals ik ook
weet, de Regeering niet kan ontkomen, maar deze belasting
wordt verkregen door opnieuw lasten te leggen op de minst
draagkrachtigen, t-erwijl er verlichting zal komen voor de
grootere inkomens, wil ik u wel zeggen, Mijnheer de Voorzitter,
dat ik, hoewel wij de plannen nog niet volledig weten en dus
nog moeten afwachten, er zeer onsympathiek tegenover sta.
Mijnheer de Voorzitter! Er zijn in het Voorloopig Verslag
een paar vragen gesteld, waarover vanavond reeds is gesproken,
en kortheidshalve sluit ik mij bij het gesprokene aan. Ik stel
er prijs op van den Minister te vernemen, waaruit de steun
zal bestaan, dien hij zal verleenen aan de houders van plaatsjes
krachtens de Landarbeiderswet. Er zijn twee factoren, waardoor de menschen in het ongereede zijn geraakt: de prijsdaling
en de algemeene inkomstenverslechtering. Ik hoop, dat de
Minister zoo welwillend zal zijn, daarop een uitvoerig antwoord
te geven.
Een enkel woord over de rijwielbelasting. Een van onze
medeleden is zoo vriendelijk geweest ons in de gelegenheid te
stellen straks onze meening er geheel over te zeggen, maar
aannemende, dat zijn wetsvoorstel geen wet zal worden, zou
ik een opmerking willen maken over de heffing van deze belasting.
Het is zoo, dat deze heffing groote moeilijkheden met zich
medebrengt. Niet de betaling als zoodanig, niet de ontvangst,
de quitantie in den vorm van een rijwielmerk als zoodanig,
maar wel de mogelijkheid van diefstal en de onaangename gevolgen daarvan voor den bestolene. Deze is niet alleen gedupeerd doordat hij een nieuw belastingmerk zal moeten koopen,
maar ook in tal van gevallen omdat hij geen enkel bewijs heeft
om aan te toonen tegenover de belastingambtenaren, dat hij
inderdaad aan zijn belastingplicht heeft voldaan. Ik vraag daaromtrent hedenavond geen toezegging van den Minister; ik zou

(Posthuma e. a.)
alleen gaarne vernemen of het mogelijk is, dat hij tegen de
komende heffing zoodanige plannen overweegt, dat aan dit
euvel eenigermate of geheel wordt te gemoet gekomen.
De heer Smeenk: Mijnheer de Voorzitter! Het is nu zeker niet
de gelegenheid om breedvoerig te spreken over voornemens, die
de Minister van Financiën heeft op belastinggebied, en ik zou
er geen enkel woord over gezegd hebben, ook omdat de zaak feitelijk in het Voorloopig Verslag niet is behandeld, ware het niet,
dat men van meer dan éón kant den Minister gesterkt heeft in
een voornemen, dat bij hem bestaat, en ik hem toch niet in
twijfel wil lnten hierover, dat tegen dit voornemen bij mij vooralsnog ernstige bezwaren bestaan. E r is door den heer Bierema.
o. a. betoogd: Minister, ga vooral voort op den weg, dien gij
meent te moeten inslaan en zorg er in het belang van het bedrijfsleven voor, dat de accijns op bier en gedistilleerd verlaagd
wordt, want daardoor zal het bedrijfsleven ten zeerste gebaat
worden. Nu begrijp ik een redeneering in dezen geest: in verband
met de groote smokkelarij is het gewenscht, den accijns op
gedistilleerd te verlagen, ten einde dat kwaad tegen te gaan. Die
redeneering zal men echter niet kunnen volgen ten aanzien van
het bier, want hierbij is nooit van smokkelarij sprake geweest.
Dit argument zou nader bezien kunnen worden. Maar het
argument, dat deze accijnsverlaging gewenscht is in het belang
van het bedrijfsleven kan op mij geen indruk maken. H e t gaat
hier, wanneer het in het belang van het bedrijfsleven zou zijn,
om het aanmoedigen van een vertering, een vertering waarover
men verschillend kan denken, maar waarvan toch ieder zal
toestemmen, dat het niet de economisch meest nuttige is. Zij
komt bovendien ten koste van andere bedrijven. Ieder, die op
de hoogte is van de verhoudingen, weet, dat een zeker kapitaal,
omgezet in gedistilleerd, voor de uitbreiding van de arbeidsgelegenheid veel geringer beteekenis heeft dan wanneer men dat
zelfde kapitaal zou omzetten in welk ander bedrijf ook. Daarom
kan men nooit betoogen, dat deze accijns op gedistilleerd moet
worden verlaagd om het bedrijfsleven in Nederland te stimuleeren. Wanneer men dit wil stimuleeren, moet men deze vertering niet aanmoedigen, maar het verbruik wenden naar andore
verteringen, die meer economisch zijn. Ik heb deze opmerking
willen maken, omdat in dit debat o. a. door den heer Bierema
zoo sterk de nadruk is gelegd op deze verlaging in verband
met het bedrijfsleven.
Bij deze gelegenheid wil ik ook iets zeggen over de Landarbeiderswet. Ik erken, dat het initiatief om van die Landarbeiderswet gebruik te maken, behoort uit te gaan van de
vereenigingcn, die zich daarvoor gevormd hebben, en van de
gemeenten, maar ik wil toch ook van af deze plaats mijn leedwezen uitspreken, dat in den laatsten tijd, al begrijp ik, dat de
omstandigheden een groote verhindering waren, van de mogelijkheden, die deze wet biedt, in zoo geringe mate gebruik is
gemaakt. De woningtoestanden ten plattelande zijn in tal van
gevallen buitengewoon slecht.
Ik heb dezer dagen kennis genomen van een enquête, die
daaromtrent is gehouden in de provincie Gelderland. In die
enquête wordt een groot aantal gemeenten genoemd, waar
woningen voorkomen, die. behooren te worden afgekeurd, daar
zij volstrekt onvoldoende zijn. Daarom is het noodig, dat in
het belang van de volkshuisvesting ten plattelande meer dan
tot dusverre ook gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid,
die do Landarbeiderswet biedt. Ook in andere deelen van bet
land zijn de toestanden ten plattelande op woninggebied buitengewoon slecht. Ook wanneer men matige eisehen stelt aan de
woningen, wanneer men aanneemt, dat scheiding naar geslacht
bij de slaapplaatsen alleen moet plaats hebben bij kinderen
boven 14 jaar, zooals het uitgangspunt is geweest bij de onla
gehouden enquête, komt men nog tot de conclusie, dat meer
dan 20 pet. van de woningen in een groot deel van do plaüelandsplaatsen volstrekt onvoldoende zijn; ook wanneer men dus
lage maatstaven daarbij aanlegt. Van de mogelijkheid, die de
Landarbeiderswet biedt, moet dus in meerdere mate gebruik
worden gemaakt dan tot dusverre is geschied. Nu zijn de moeilijkheden, waarin tal van landarbeiders, die eenige jaren
geleden een plaatsje haden gekregen, verkeerden, daarvoor een
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rem geweest. Ik heb tot mijn genoegen in de Memorie van
Antwoord gezien, dat de Minister hier hulp wil verleenen.
Indien het den Minister mogelijk is, zou ik gaarne van hem
vernemen, op welke wijze hij zich die hulpverleening denkt. Er
zijn reeds executies voorgekomen en, ben ik wel ingelicht, dan
dreigen vooral in het noorden van ons land verschillende executies. Er moet mijns inziens daarom met spoed worden gehandeld. Ik hoop dan ook, dat de regeling, die den Minister
blijkbaar reeds voor den geest staat, zoo zal zijn, dat hulp
gebracht wordt waar dat noodig is en executies worden voorkomen. Voor zoover de Begeering — en zij kan tegenwoordig
heel veel, zij werkt met circulaires in zake den woningbouw
voor groote gezinnen — den woningbouw wil bevorderen, kan
zij anderzijds ook iets doen in de richting van het bevorderen
van de mogelijkheid, die het gebruik van de Landarbeiderswet
biedt.
De heer Stelnmetz: Mijnheer de Voorzitter! I n het Voorloopig Verslag is een vraag gesteld betreffende het opleggen
van een aanslag in de inkomstenbelasting voor inkomsten van
werkloozen. Zooals de vraag daar is opgenomen, is zij echter
niet gesteld, indien althans bedoeld is weer te geven, wat ik
daaromtrent in de afdeelingen heb gezegd.
Niettemin, Mijnheer de Voorzitter, de Minister heeft blijkbaar wel begrepen, waar het om gaat, want de Minister deelt
mede, hoe het gaat indien ook crisissteungelden worden medegerekend bij het vaststellen van de aanslagen. Nu gaat het er
bij mij niet om, te weten, hoe men de aanslagen in die omstandigheden vaststelt, maar wel om te vernemen, of de Minister
de wijze van aanslaan ten opzichte van georganiseerde arbeiders
en ongeorganiseerde arbeiders, onder overigens gelijke omstandigheden, voor georganiseerde arbeiders billijk vindt, als ongeorganiseerden niet worden aangeslagen.
H e t moge al overeenkomstig de wet zijn, indien ik den
Minister kan overtuigen van de onbillijkheid, bestaat er wellicht
kans, dat de Minister bereid is een correctie te overwegen.
Hoe is nu op het oogenblik de practijk, welke de Minister
bevestigt in zijn Memorie van Antwoord?
Werkloozen, die gelijk inkomen hebben, b.v. gedeeltelijk uit
loon en gedeeltelijk uit steun, worden niet gelijk behandeld.
Ongeorganiseerde werkloozen verkeeren in een bevoorrechte
positie tegenover georganiseerde, want deze laatsten moeten
over steungelden, voor zoover het kasuitkeeringen betreft, wel
inkomstenbelasting betalen, terwijl ten opzichte van ongeorganiseerden, bij gelijken steun — waarin geen kasuitkeering zit
—, deze gelden niet in aanmerking worden genomen voor de
inkomstenbelasting. Ik wil dit met een kort voorbeeld duidelijk
maken.
A. is georganiseerd, verdiende f 800 — ik neem hetzelfde
bedrag als de Minister genoemd heeft —, kreeg als georganiseerde kasuitkeering f 12 per week, als supplement — omdat
die kasuitkeering te laag was — crisisuitkeering f 4 per week,
dus f 16 steun per week. Voor hem wordt als belastbaar
inkomen aangemerkt de f 800 loon, plus de weken van kasuitkeering ad f 12, maar de f 4 crisisuitkeering blijft buiten
beschouwing. B . , als ongeorganiseerde, heeft ook een inkomen
als loon, groot f 800, maar was ongeorganiseerd, kreeg dus geen
kasuitkeering, maar f 16 steun per week; voor hem wordt als
belastbaar inkomen aangemerkt de f 800, maar het x aantal
weken maal f 16 blijft buiten beschouwing. Ik vind het op zich
zelf juist, dat men van steun geen belasting betaalt, want deze
steun is berekend naar de allernoodzakelijkste levensbehoeften.
Maar waarom dit onderscheid ? Dat onderscheid vloeit daaruit
voort — ik begrijp dat —, dat men die kasuitkeering ad f 12
per week beschouwt als iets, dat voortkomt uit werkloozenverzekering. De georganiseerde betaalt daar werkloozencontributie
voor, leunt dus niet als een ongeorganiseerde tegen de Overheid
en uit dankbaarheid mag hij nu over die steungelden belasting
betalen.
De ongeorganiseerde laat vadertje Staat, of in het algemeen,
de Overheid voor hem zorgen en wordt beloond met volledigr
vrijstelling van belasting over de uitgekeerde steungelden.

(Steinmetz)
Nu geloof ik, dat elk redelijk mensch, — en dus ook de
Minister — moet voelen, dat een dergelijke toepassing van de
wet onbillijk werkt.
H e t gaat er mij dus niet om te weten, dat de toepassing zoo
is, maar ik heb deze zaak aan de orde willen stellen, om den
heer Minister te bewegen, maatregelen te nemen, waardoor aan
deze onbillijke toepassing een einde komt. Ik vertrouw, dat de
Minister deze zaak nog eens zal willen bekijken en geen
theoretische bezwaren zal laten gelden, waardoor practische
onbillijkheden blijven bestaan in de verhouding van die beide
categorieën van menschen, die steun krijgen. Of het een kasuitkeering is of gewone steun, het is uiteindelijk hetzelfde.
Mijnheer de Voorzitter! H e t zij mij veroorloofd ook nog eenige
opmerkingen te maken naar aanleiding van hetgeen in de
stukken behandeld is onder het hoofd Eijwielbelasting. De
Minister is van oordeel, dat het aantal diefstallen van rijwielbelastingmerken niet toeneemt. Aangenomen, dat er geen sprake
is van verdere toename, dan is de klacht nog altijd zeer groot^
zoowel omtrent diefstal, als verlies van belastingmerken.
E e n rijwielbelastingmerk kost f 2,50, maar allerlei veiligheidsmaatregelen, om diefstal, respectievelijk verlies te voorkomen,
zooals naamstempelen, een etuitje, bepaalde bevestiging aan
het rijwiel, het zijn allemaal extra onkosten, die de bezitter van
een belastingmerk zich moet getroosten boven de f 2,50.
Mijnheer de Voorzitter! Ik zou willen vragen: heeft de
Minister al eens overwogen, als Zijne Excellentie bezwaar maakt
tegen het Belgische stelsel, dat zijn stelsel extra-kosten meebrengt, althans voor de belastingplichtigen, zonder dat hier
voldoende sprake is van beveiliging tegen verlies en diefstal?
Ik zou daarom den heer Minister willen verzoeken bij een en
ander nog eens dringend te willen overwegen of wijziging
mogelijk is.
Ten slotte ben ik eenigcrmate teleurgesteld over hetgeen de
Minister zegt over de kostelooze beschikbaarstelling van rijwielbelastingmerken, in het bijzonder ten behoeve van groote
gezinnen.
H e t is toch zoo, dat 4 of 5 plaatje? dikwijls een onbillijk
zwaar drukkenden last, als de rijwielbelasting is, op het gezin
leggen. Nu zegt de Minister, dat de rijwielbelasting een bestemmingsbelasting is. Wat die bestemmingsbelasting betreft,
moge ik er op wijzen, dat heel wat fietsen uitsluitend voor
locaal verkeer worden gebruikt. Doch afgescheiden daarvan,
Mijnheer de Voorzitter, meen ik toch, dat het mogelijk moet
zijn, dat bijv. een zekere reductie wordt gegeven.
De bezwaren, die de Minister oppert, in verband met de
controle, lijken mij niet steekhoudend, want een bewijs van
schoolhoofd of werkgever kan als bewijs gelden, dat in het
betrokken gezin het aantal rijwielen aanwezig is en dus in
gebruik, overeenkomstig de benoodigde rijwielbelastingmerken.
Een algemeene verlaging, zooals de Minister zegt, is derhalve niet nocdig, maar men kan toch wel op een bepaald
bewijs degenen, die te zwaar worden belast door een groot
aantal belastingmerken, te gemoet komen.
Ten slotte hapert er ook nog wel het een en ander aan het
kosteloos beschikbaar stellen van merken voor werkloozen.
H e t komt meermalen voor, dat een werklooze geen kosteloos
merk kan krijgen, omdat de betrokken ontvanger hem mededeelt: „Naar aanleiding van uw vraag van een kosteloos rijwielmerk, deel ik u mede, dat daaraan niet kan worden voldaan,
omdat U in de Eijksinkomstenbelasting zijt of wordt aangeslagen".
Bovendien, als de belanghebbende wel wordt aangeslagen,
maar in verband met zijn financieele omstandigheden „afschrijving" krijgt van den directeur van de belastingen, dan bekomt
hij toch geen kosteloos rijwielmerk, wijl zijn aanslag in de
inkomstenbelasting als zoodanig niet is ingetrokken, doch de
belanghebbende slechts afschrijving heeft bekomen, wat voor
den man hetzelfde is. Ook dit zal men theoretisch weer kunnen
verklaren, maar het gaat voor den belanghebbende om de
practijk. Hij betaalt geen inkomstenbelasting, en of clit nu
voortspruit uit het feit, dat hij niet wordt aangeslagen, of dat
hij wel wordt aangeslagen, maar hem afschrijving wordt ver-
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leend, het gaat er om, dat hij geen belasting betaalt wegens
de omstandigheden, waarin hij verkeert, en dat hij evengoed
als de anderen, die toevallig geen aanslag krijgen, ook een
kosteloos rijwielmerk krijgt. Ik verzoek den Minister clan ook
vriendelijk deze zaak nog eens ernstig te bezien en dan tot
maatregelen te komen, waardoor de bezwaren worden
opgeheven.

mijn onderzoek kunnen mededeelen en dat zou dan iets breedvoeriger zijn dan op het oogcnblik het geval is.
Wat aangaat de opmerkingen van den heer Cohen, hij heeft
met vele andere leden gesproken over de personeele belasting
en toegejuicht, dat het in het voornemen van de Begeering ligt
winkels, café's, restaurants in de toekomst vrij te stellen van
de personeele belasting. Hij heeft zelfs aangedrongen om verder
te gaan en alle bedrijislocaliteiten er onder te betrekken. Deze
zaak is op de helling. Ik wil gaarne zien, hoever ik gaan kan.
Alleen één opmerking heeft de heer Cohen gemaakt in verband
met de belastingplannen van de Regeering, waarop ik even moet
antwoorden. Dezerzijds is ook in de Memorie van Antwoord op
hoofdstuk I aangekondigd, dat wij er voor zouden voelen om
voortaan één dienstbode altijd vrij te stellen. Aanvankelijk heb
ik het voornemen, de verhooging van belasting, die van de vermeerdering van dienstboden het gevolg is, zoo weinig mogelijk
te doen zijn. Daarbij is het motief van de Regeering om de
werkvcrruiming zooveel mogelijk te bevorderen.
E r is opgemerkt, dat op het oogenblik vele Duitsche dienstboden in ons land werkzaam zijn. Dat is een zeer bedenkelijk
verschijnsel, dat ik niet toejuich. Wanneer men in den Haag
en in andere plaatsen over straat loopt en men ziet dienstboden,
den hoort men in vele buurten bijna niets dan Duitsch spreken. Dat is jammer. Waar er steen en been geklaagd wordt over
den slechten toestand in de gezinnen der werkloozen, is het een
droevig verschijnsel, dat men slechts met de grootste moeite
Hollandsche dienstboden kan krijgen. Dat moet beter worden.
Misschien kan mijn ambtgenoot van Sociale Zaken daaraan iets
doen. H e t ligt voornamelijk aan de meisjes zelf. Toch zal het
op zich zelf aanbeveling verdienen, te zorgen, dat bij de uitbreiding van personeel de belasting niet al te hoog wordt. Ik
denk hierbij ook aan het mannelijk personeel.
Knechts zouden meer werk kunnen vinden, wanneer er voor
hen niet zulk een hooge belasting zou moeten worden betaald.
Dit is een onderwerp, dat straks bij de behandeling van het
groote belastingontwerp meer breedvoerig zal kunnen worden
besproken.
Ik zal niet diep ingaan op de motorrijtuigenbelasting. Bovendien komt er binnenkort een wetsontwerp, dat daarmede in verband staat. Ik geloof, dat wij beter doen de discussie daaromtrent uit te stellen, totdat de zaak zelf aan de orde is.
De heer Cohen heeft voorts betoogd, dat, wanneer er zal
worden ingevoerd een proportioneele loonbelasting van 2 pet.,
het wel wenschelijk is de Rijksinkomstenbelasting niet te doen
aanvangen bij f800, maar b.v. bij f1400. De Gemeentefondsbelasting staat daarnaast, Een van de moeilijkste punten bij de
reorganisatie van de belastingen is juist, dat men telkens stuit
op de eonnexiteit met de belastingen, die de gemeenten ten
goede komen. Ik bekijk alleen de Rijksinkomstenbelasting,
daarbij zijn de inkomens beneden f800 vrij. De heer Cohen
heeft nu het denkbeeld geopperd te komen tot een vrijstelling
tot f 1400. Ik heb er ook over gedacht en ik denk er nog over,
maar er is aanstonds één groot bezwaar. Men kan niet eenvoudig zeggen: beneden f 1400 is alles vrij en dan gaan wij gewoon
in de toekomst verder boven de f 1400 heffen, wat nu geheven
wordt. E r zou een overgangspositie moeten zijn. Ik heb daarvan een schaal laten maken. Anders zou de tegenstelling tusschen iemand, die f 1399 en iemand, die f 1400 verdient, te
groot zijn.
De heer Cohen zegt nu: een nieuw tarief! Maar het gevolg
daarvan is, dat men niet eenvoudig verliest diegenen, die op
het oogenblik een inkomen hebben van tusschen de f 800 en de
f 1400, als zij geen kinderen hebben, maar ook een gedeelte van
degenen, die liggen tusschen de f 1400 en bijv. f 3500. Ik heb
een schema laten maken. Dat schema sprong geweldig op en
neer, eigenlijk zoo, dat het uit belasting-technisch oogpunt niet
te handhaven was. Intusschen is het een denkbeeld, dat ik in
overweging wil nemen en reeds in overweging heb.
Daarnaast heeft de heer Cohen ook gesproken over belooning
van verdienstelijke ambtenaren. De ambtenaren, aan het Departement verbonden, zouden in gunstiger conditie zijn dan die,
welke werkzaam zijn in den belastingdienst. Zooals ik reeds in

Be heer de Wilde, Minister van Financiën: Mijnheer de
Voorzitter! Ik heb niet groote belangstelling geluisterd naar
hetgeen de verschillende sprekers hebben gezegd, en het is mij
daarbij gebleken, dat er nog wel zeer veel in deze Kamer zal
moeten worden gesproken, voordat de voornemens, die de
Begeering heeft tot herziening van het belastingstelsel, kracht
van wet zullen hebben verkregen. Ik meen, Mijnheer de Voorzitter, dat het het beste is, wanneer ik de verschillende sprekers
zooveel mogelijk op den voet volg.
Ik kom dan in de eerste plaats tot hetgeen de geachte afgevaardigde de heer IJzerman heeft gezegd over de grondbelasting. Hij heeft er over geklaagd, dat de schattingen bij de grondbelasting op verschillende plaatsen niet meer voldoen aan de
realiteit. Ik moet toegeven, dat dit juist is. Ik heb in de
Memorie van Antwoord al gezegd, dat inderdaad dat bezwaar
bestaat, maar dat aan herschatting groote kosten zijn verbonden. Nu heeft de geachte afgevaardigde gezegd: men kan toch
eenvoudig nemen den grondslag van de personeele belasting,
maar gelooft de geachte afgevaardigde dan, dat de klachten dan
werkelijk zullen verstommen? Intusschen wil ik nog weleens
nagaan, of er inderdaad aanleiding toe bestaat. Tal van gebouwde eigendommen zijn naar den tegenwoordigen toestand te
hoog geschat, maar ook vele te laag. Ik zou er in geen geval in
kunnen toestemmen, dat alleen verlaging er het gevolg van
zou zijn. De te lage schattingen — en dat zijn er ook vele —
zouden dan verhoogd moeten worden. Die consequentie moet
men dan ook aanvaarden. Ik weet dus niet, of, wanneer de
stoot, dien de geachte afgevaardigde hedenavond gegeven heeft,
effect zou hebben, alle menschen hem dankbaar zouden zijn.
Voorts heeft deze geachte afgevaardigde, en ook andere heeren
hebben er over gesproken, gesproken over de opheffing van het
bankgeheim. De geachte afgevaardigde de heer Bakker heeft er
zelfs op aangedrongen, dat ik daarover een breedvoerig betoog
zou houden, hoe deze zaak eigenlijk zit. Mijnheer de Voorzitter!
De zaak is op zich zelf eenvoudig. H e t is voor een groot deel
een quaestie van fceling; het is niet maar een liefhebberij van
mij, maar een van de naaste geestverwanten van den heer
Bakker, de heer de Geer, heeft, toen hij Minister van Financiën
w a s — en hij is het veel langer geweest dan ik — het bankgeheim niet opgeheven. E n een van de geestverwanten van den
geachten afgevaardigde den heer Cohen, de heer Oud, die ook
4 jaren Minister van Financiën is geweest, heeft het evenmin
gedaan.
. ,
De heer Cohen zegt, dat hij met over het bankgeheim heeft
gesproken, maar ik zeg dit alleen maar om uit te doen komen
van welke geestesrichting de heer Oud. was, nl. van de geestesrichting van den heer Cohen.
,
E r bestaat een ernstig bezwaar tegen opheffing van het bankgeheim nl. dit, dat men bang is, dat daardoor kapitalen aan
de banken zullen worden onttrokken. Nu kan de geachte afgevaardigde de heer IJsselmuiden wel zeggen, dat dit thans een
voordeel zou zijn, maar dat betwijfel ik. Maar ook al is dit
mogelijk het geval in abnormale tijden, zooals die, waarin wij
n u l e v e n , dan vergete men toch niet, dat wanneer het bankgeheim wordt opgeheven, dit ook zal gelden voor normale tijden.
Men komt er echter steeds weer op terug, Mijnheer de Voorzitter, en ik ben wel bereid om aan een lichaam als den Economischen Baad eens te vragen, wat deze er van denkt Dat is
een lichaam, dat dunkt me daarvoor aangewezen is. Als Minister
van Financiën moet ik toch wel opzien tegen de verantwoordelijkheid om het bankgeheim op te heffen. Wel wil ik een
eenigszins objectief daartegenover staand lichaam raadplegen,
wat dat er van denkt. Indien ik de eer zou hebben, volgend jaar
bij leven en welzijn hier nog te staan, zou ik de resultaten van
Handelingen der Staten-Generaal. — 1938—1939. — I I ,
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mijn Memorie van Antwoord heb opgemerkt, wordt ten aanzien
van de laatstgenoemden een andere methode toegepast, het
verstrekken van toelagen. Ik ben in het algemeen geen voorstander van het geven van extra verhoogingen en toelagen.
Wijlen de heer Ketelaar, een partijgenoot van den geachten
afgevaardigde, heeft indertijd een motie voorgesteld om de
extra toelagen geheel af te schaffen. Ik geloof, dat er onderscheid moet worden gemaakt in de wijze van waardeering van
hen, die op het Departement werkzaam zijn, en van hen, die
werkzaam zijn in den belastingdienst, en meen niet, dat het
leidt tot onbillijkheden. In het algemeen zou ik het niet willen
stimuleeren. In het Voorloopig Verslag is gezegd, dat het meer
tevredenheid zou wekken, wanneer men buitengewone belooningen toekent. Maar zoo is het toch niet. Men kweekt dan bij
degenen, die iets extra's krijgen, tevredenheid, maar bij degenen,
die het niet krijgen, ontevredenheid.
Mijnheer de Voorzitter! Ik keer weer terug tot onze belastingen en dan kom ik aan den heer ter Laan, die gesproken
heeft over de verlaging van den accijns op bier en gedistilleerd.
Andere geachte afgevaardigden hebben daar ook over gesproken,
o. a. de heer Smeenk, die zich heeft geschaard aan de zijde van
den heer ter Laan. Ik geloof toch, dat men deze zaak moet
bekijken uit belastingoogpunt en ook de bedoeling van dezen
accijns als belasting moet bezien. Deze heeft niet ten doel om
de drankbestrijding te bevorderen. Men kan natuurlijk in de
Drankwet of op andere manieren het drankmisbruik bestrijden,
zelfs het gebruik van drank tegengaan — er zijn landen, die dat
hebben gedaan en er weer van teruggekomen zijn — en eenvoudig
verbieden het gebruik van alcoholica, maar moet men nu de belastingwetgeving gebruiken om dat doel te bereiken? Ik geloof,
dat de heer Smeenk een te logisch man is om een zoodanig gebruik van onze belastingen te maken.
Is deze accijns te hoog? Ik geloof, dat de accijns inderdaad te
hoog is en dat verlaging daarvan in het begin ten gevolge zal
hebben een verlaging van de inkomsten, maar op den duur een
verhooging. Ik ben er dan ook van overtuigd, dat wanneer wij
een verlaging van den accijns tot stand brengen, dit, ook in
verband met de beteugeling der smokkelarij, op den duur aan
de schatkist ten goede zal komen. Als de heer Smeenk op het
standpunt staat, dat de Overheid met deze Accijnswet drankmisbruik moet tegengaan, antwoord ik, dat dit moet geschieden
door andersoortige wetten en niet door belasting. I n de tweede
plaats, en daar zal de heer Smeenk nog meer aan hechten, de
heer Schilthuis heeft er verleden jaar bij hoofdstuk V I I B ook
over gesproken. Hij was voor verlaging uit moreele overwegingen,
want het is zoo, dat de hooge accijns tot gevolg heeft smokkelhandel. De heer Schilthuis heeft in den breede uiteengezet,
wat zich afspeelt aan de Belgische grens en welke moreele
gevaren dat meebrengt. Dat kan de heer Smeenk noch de heer
ter Laan ontkennen en wanneer dat zoo is, hoop ik, dat zij uit
een oogpunt van belastingwetgeving en uit moreele overwegingen zullen medehelpen om deze verlaging tot stand te brengen.
De heer ter Laan heeft ook gesproken over de inkomstenbelasting, opgelegd aan dienstboden en huishoudsters, aan menschen, die soms een betrekkelijk klein inkomen hebben. Dezen
vallen onder de belasting, omdat volgens artikel 7 van do
Inkomstenbelastingwet niet alleen in aanmerking komt datgene,
wat iemand in baar geld ontvangt, maar ook kost en inwoning.
Nu heeft de heer ter Laan er over geklaagd, dat er te hoog
wordt aangeslagen, maar hij heeft geen cijfers genoemd. Ik kan
het niet controleeren. H e t spreekt vanzelf, dat de belastingambtenaar, die dat nagaat, dat doet in verband met de gegevens,
die hij heeft. Indien de heer ter Laan nu cijfers had genoemd en
bad gezegd: die en die gevallen zijn mij bekend, daar heeft men
voor kost en inwoning zooveel gerekend, dan had ik het kunnen
onderzoeken, hetgeen mij nu onmogelijk is.
De heer ter Laan vergeet echter één ding. Er zijn gemeenten,
waar bij een betrekkelijk laag bedrag aan inkomen belasting
wordt geheven voor de gemeentefondsbelasting. Wanneer in
zoo'n dorp een dienstbode een inkomen heeft van bijv. 30 gulden
pet maand, dat is dus 360 gulden per jaar, en men voegt daaraan een bedrag toe voor kost en inwoning, dan valt zij reeds
heel spoedig onder de belasting. Wil men art. 7 van de Wet op

de inkomstenbelasting wijzigen, het is mij wel, maar ik geloof,
dat men zonder nadere gegevens niet kan zeggen, dat de administratie kost en inwoning op te hoog peil waardeert.
Voorts heeft de heer ter Laan gesproken over de verhouding,
die bestaat tusschen de directe en indirecte belastingen. E r is
in het Voorloopig Verslag gezegd, dat de belastingplannen van
de Regcering den verkeerden kant uitgaan, want dat de reeds
ongunstige verhouding nog verergerd wordt, d. w. z. dat proportioneel nog meer indirecte belasting zal worden geheven dan
op het oogenblik reeds het geval is. De heer ter Laan heeft gepoogd di© stelling vol te houden, maar zij is niet vol te houden.
Men kan er over denken, zooals men wil, maar de in wording
zijnde loonbelasting is een directe belasting. Nu heeft hij wel
gezegd, dat hij die heffing van 2 pet. niet goedvindt, maar dat
is heel iets anders. Vaststaat, dat met die belasting de verhouding tusschen de directe en de indirecte belastingen in de richting van de directe belastingen wordt verschoven. Ik zie aan
het gezicht van den heer ter Laan, dat hij het met mij eens is.
De heer ter Laan heeft ook nog een andere opmerking gemaakt. Hij zei: ik vind het verkeerd om die 2 pet. van iedereen
te heffen. Deze quaestie zal zonder twijfel een punt van ernstig
debat uitmaken. Ik sta op het standpunt, dat die 2 pet. over de
heele linie moet geheven worden, mits men het doet op een
behoorlijke manier. H e t is een heel groot verschil, of men in
eens f 10 moet betalen, of dat dit bedrag in kleine gedeelten
van het loon wordt afgehouden. H e t is heel iets anders, of
iemand, die b.v. 20 gulden per week verdient, slechts f 19,60
ontvangt, of in eens 10 of 12 gulden moet betalen. De heer ter
liaan vindt dit erg, maar ten onrechte. E r worden veel grootere
bedragen betaald voor de vakorganisaties. Ik vind dat wel goed,
maar moet de Staat der Nederlanden, die zoo enorm veel doet,
ook voor den kleinen man, dan maar niets ontvangen? Ik geloof,
dat dat een onjuist standpunt is. H e t moet voor iederen burger
een eer zijn, naar de mate van zijn krachten bij te dragen. Ik
geloof, dat het standpunt om wèl vrijwillig te geven voor allerlei
organisaties en niet bereid te zijn die 2 pet. voor de kosten van
den Staat te betalen, niet vol te houden is.
Ik stap van de belastingen af en kom tot de uitvoering van
de Landarbeiderswet, waarover door de heeren Hilgenga,
Smeenk en IJsselmuiden gesproken is.
Dit is een zaak, die van groot belang is voor tal van gemeenten, stichtingen en vereenigingen, die in die gemeenten zijn.
Nu heeft men mij gevraagd, of de Regeering er niet op uit
moet zijn het initiatief zoo veel mogelijk te prikkelen en te
zorgen, dat van deze wet meer gebruik wordt gemaakt. Ja,
op dat gebied moet men toch wel zeer voorzichtig zijn; daar
hebben wij eenige ervaring mee. De heer Hilgenga heeft reeds
aangegeven, dat er op het oogenblik ongeveer 5000 van die
plaatsjes zijn, maar als men nu nagaat, in wat kommervolle
omstandigheden sommige van die menschen, die ze bewonen,
zijn geraakt, als men nagaat den achterstand, die er is en die
mij wel is meegevallen, maar die toch b.v. in December 1937
nog f 292 000 bedroeg, dan blijkt, dat op dit gebied niet altijd
even verstandig is opgetreden. H e t Rijk draagt daar geen
financieele verantwoordelijkheid voor, het rekent 3 pet. van het
geld; dat is toch werkelijk niet te hoog. Maar als wij al te
veel gaan prikkelen, dan konden wij de gemeenten en stichtingen wel eens in heel grcote moeilijkheden brengen. Daarom
moet hier met grcote voorzichtigheid gehandeld worden en
daarom zou het ook verkeerd zijn er Rijkszaak van te maken.
Dit is iets, wat plaatselijk moet worden bekeken. Ik begrijp
niet, hoe de heeren Smeenk en Hilgenga hier zoo nauw verband
hebben kunnen leggen met de volkshuisvesting ten plattelande. Ik behoef den heer Smeenk niet te zeggen, dat het doel
van de Landarbeiderswet niet in hoofdzaak is geweest verbetering van de volkshuisvesting ten plattclando. Neen, het
doel van de Landarbeiderswet is geweest, te zorgen, dat de
menschen een eenigszins zelfstandig bestaan kregen en dat zij
gehecht bleven aan den bodem, zooals een van de sprekers
te recht heeft gezegd. Wil men verbetering van de volkshuisvesting bevorderen, dan hebben wij daarvoor in de eerste
plaats een andere wet, nl. de Woningwet, en op dit gebied
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hebben allerlei vereenigingen, zooals Patrimonium e. a., zeer
veel en goed werk verricht.
Nu is de Regeering, ondanks den slecht-en toestand van
's lands financiën, toch tot de overtuiging gekomen, dat er iets
gebeuren moet en binnenkort zal dan ook een circulaire uitgaan
naar de gemeentebesturen. Men wil graag weten, wat daar in
zal komen te staan. Ik kan er op het oogenblik alleen van
zeggen, dat het voor de plaatsjes, die er al zijn, individueel zal
worden bekeken. Want ook hier moet m e n oppassen voor
onbillijkheden. E r is zooeven gezegd, dat al die menschen braaf
zijn. Laten wij aannemen, dat 90 pet. van hen braaf zijn, maar
dan zullen er toch nog altijd 10 pet. zijn, die niet zoo braaf
zijn. Nu kan het gebeuren, dat A, B , C en D naast elkaar
wonen onder precies dezelfde omstandigheden, met dezelfde
gezinssterkte, enz., en dat A, B en C het uitnemend doen en
geregeld hun verplichtingen nakomen, terwijl D niet aan zijn
verplichtingen voldoet, niet omdat hij minder welvaart heeft,
maar b.v. omdat hij het over den balk gooit. E n nu moeten wij
voorzichtig zijn met geld aan D cadeau te geven, want dat zou
scheeve oogen geven bij de anderen, die het al die jaren wel
betaald hebben en daarvoor misschien krom hebben gelegen.
Daarom moet ieder geval afzonderlijk worden bekeken. Ik ben
bereid, te bevorderen, dat dat zal gebeuren, met hertaxatie,
waar dit noodig is, waardoor de lasten, die op het plaatsje
drukken, verminderd worden.
De heer de Marchant et d'Ansembourg is het met ons belastingstelsel niet eens en hij heeft er een ander land bij gehaald.
Ik zal dat niet doen. Maar ik sta toch verbaasd, dat hij ons vertelt, dat daar alles zooveel beter is. Ik heb daar verleden jaar
al het een en ander van gezegd. Men heeft daar een winstbelasting tot 42^ pet. Men heeft daar reeds een winstbelasting, die
wij hier nog moeten krijgen. Dat is geen verwijt aan Duitschland,
heelemaal niet, dat moeten de heeren daar zelf weten. Maar
om als voorbeeld van een land met lichte belastingen te noemen
een land als Duitschland, dat gaat mijn verstand te boven. Daar
worden enorm zware belastingen geheven, waar wij gelukkig
nog geen weet van hebben en waar wij, naar ik hoop, ook nooit
weet van zullen krijgen. Daarom is het onjuist te zeggen, dat
hier ,,de fiscale zuigpomp op de levenssappen van ons volk
wordt gezet". De heer de Marchant et d'Ansembourg is ook
tegen de proportioneele heffing. Ook daar zullen wij te zijner
tijd over debatteeren. Maar ik wil alleen opmerken, dat naast
de proportioneele heffing de progressieve Rijksinkomstenbelasting blijft bestaan. Mijn ideaal zou zijn, dat wij langzamerhand
ook het karakter der Rijksinkomstenbelasting zouden kunnen
veranderen en konden komen tot het stelsel van heffing bij de
bron, maar dat kan niet in eens, ook in verband met de verhoudingen bij provincie en gemeente. Maar voorloopig blijft naast
die belasting van 2 pet. de inkomstenbelasting, die zeer progressief is, nog bestaan en bovendien de gemeentefondsbelasting.
De heer Bierema vreesde, dat er te veel personeel aangesteld
wordt aan het Departement, maar ik geloof toch, dat hij zich
daarin vergist. Ik heb zelf opgemerkt in de Stukken, dat aan
het Departement van Financiën in de laatste jaren het werk
enorm is vermeerderd. Alleen reeds de invoering van de omzetbelasting en de doodehandbclasting e.d. hebben een zeer groote
verzwaring van het werk ten gevolge gehad en van de lasten,
die op het Departement drukken.
I n het algemeen zijn wel is waar de kosten gestegen, maar
er hebben ook groote verschuivingen plaats gehad, die in vele
branches zelfs een aanmerkelijke verlaging ten gevolge hebben
gehad.
Nu vreest de geachte afgevaardigde, dat er op den duur zal
komen een overcompleet aan ambtenaren, wanneer nl. het belastingsysteem wordt verbeterd.
Vooi-loopig denk ik dat nog niet. Ik weet natuurlijk niet hoe
het zal gaan met de in te dienen Tariefwet. Stel, dat die wet in
matig beschermende richting zal wezen, en daardoor dus ook
het karakter van ons tarief zou veranderen, dan zal ongetwijfeld
daarvan het gevolg zijn, dat er een scherpere controle komt aan
de grens, wat eenige vermeerdering van personeel zou veroorzaken, en zooals de geachte afgevaardigde uit de Stukken heeft
gezien, heb ik ook berekend, dat er vermeerdering van personeel

moet komen, wanneer mijn belastingvoorstel straks wet zal
worden.
Ik meen dus, dat voor een overcompleet komen van ambtenaren voorloopig geen vrees behoeft te bestaan. I n het algemeen
geloof ik, dat het noodzakelijk is, dat voor alle zaken, die een
tijdelijk karakter moeten dragen, ambtenaren worden aangesteld
in tijdelijken dienst, welke men kan ontslaan zoodra dit noodig
is, zooals ook bij de omzetbelasting is gebeurd.
Wat betreft het invoerrecht op thee, heeft de heer Bierema
zich in waardeerenden zin over de Eegeering uitgelaten. Inderdaad is dit invoerrecht hoog, 75 gulden per 100 kilo, en daar
komt nu bij een bijzonder invoerrecht, dat geheven wordt over
den prijs van de thee plus het invoerrecht en nu zal dit zoodanig
worden gewijzigd, dat dat invoerrecht wordt beschouwd als een
accijns, die er voor de berekening van het bijzonder invoerrecht
niet wordt bijgeteld, waardoor het invoerrecht in zijn geheel op
thee eenigzins zal worden verlaagd.
De heer Usselmuiden heeft gezegd, dat er tal van belastingkantoren zijn verbeterd op een wijze, die eigenlijk ontsnapt aan
het budgetrecht der Staten-Generaal. Inderdaad is dat het
geval, i k geloof echter, dat die opmerking in dit verband niet
gerechtvaardigd is. De geachte afgevaardigde is natuurlijk een
voorstander van het Werkfonds, dat in het leven geroepen is
om werken uit te voeren, die de economische weerkracht van
het volk verhoogen en om te bevorderen, dat werken, die
anders niet of nog niet zouden worden uitgevoerd, nu wel
worden uitgevoerd.
Nu is het zoo, dat er in den lande vele belastingkantoren zijn,
die in droevigen staat verkeeren evenals het Departement van
Financiën, dat niet het meest aanlokkelijke Departement is
om er te komen. Wanneer nu die belastingkantoren op de gewone wijze moesten verbeterd worden, dan zou dat moeten
zijn gebracht in den gewonen dienst en dan had ik gezegd,
dat kan niet, daar is thans geen geld voor disponibel.
Nu heeft men gelukkig het Werkfonds, dat bedoelt om
werken van economisch nut te maken en werken, die anders
niet plaats zouden vinden, wel tot uitvoering te brengen en nu
meen ik, dat de belastingkantoren ook daaronder vallen en het
is dus in zekeren zin gelukkig, dat wij van dat Werkfonds
gebruik kunnen maken om die verbeteringen tot stand te
brengen.
Ik ben het met den geachten afge«nardigde eens, dat dit
buiten het budgetrecht der Staten-Generaal valt. Die kunnen
aan het Werkfonds 160 millioen toestaan, en dan kan er verder
over worden beschikt. Maar dit geldt niet alleen voor de belastingkantoren, doch voor alle werken van het Werkfonds.
Op het oogenblik zijn voor verschillende werken ruim 150 millioen van het Werkfonds vastgelegd. Het bedrag, dat vastgelegd
is, is gegaan buiten het budgetrecht van de Staton-Generaal.
De heer Schouten heeft er bij de algemeene beraadslagingen
over gesproken en heeft daarbij de vraag gesteld, of dit op den
duur wel kan voortgaan. Maar dit geldt voor het Werkfonds
in het algemeen, niet in bij zonderen zin voor de belastingkantoren.
Den kinderaftrek bij de personecle belasting zou de heer
IJsselmuiden meer ingericht willen zien op de wijze, als ze in
de wet op de inkomstenbelasting geschiedt. H e t is een denkbeeld, dat ik wil overwegen, nu ik toch bezig ben ook de wet
op de personecle belasting ernstig onder handen te nemen.
Voorts heeft de heer IJsselmuiden gevraagd, of het niet
wenschelijk is in de wet op de personeele belasting het onderscheid te laten vervallen in verband met de bedrijfsauto's. Het is
op het oogenblik zoo, dat een dokter of een boterhandelaar, die
een luxe auto heeft, dien hij alleen voor zijn bedrijf gebruikt,
slechts de helft van de belasting behoeft te betalen, terwijl hij de
volle 100 pet. moet betalen, indien hij den auto ook gebruikt voor
zijn plezier. H e t is gebeurd, naar mij is medegedeeld — ik heb
het niet zelf gecontroleerd —, dat men bij den uitgang van een
kerk of schouwburg belastingambtenaren zag staan, die keken,
of de vrouw van den dokter er uit kwam en met den auto van
baar man naar huis reed. Wat dat het geval, dan was de dokter
er bij en moest hij 100 pet. betalen.
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H e t is een moeilijk geval. Ik kan mij voorstellen, dat, als men
dokter is en men moet van den Haag naar Wassenaar, men ook
voor zijn familie gebruik maakt van zijn auto. Daarom gevoel
ik iets voor het denkbeeld van den heer Usselmuiden, die zegt:
laten wij eenvoudig 75 pet. heffen, indien iemand een gebruiksauto heeft, en dan kan zoo'n dokter met zijn auto doen, wat
hij wil. Het is een denkbeeld, dat ik gaarne in overweging wil
nemen en dat ik reeds op mijn Departement heb besproken.
Voorts heeft de heer Usselmuiden gevraagd, hoe het staat met
de richtige heffing. Ik heb geantwoord, dat die noodig blijft.
Bovendien vroeg hij, of het niet wenschelijk is, het desbetreffende
wetsontwerp tegelijk met de wetsontwerpen, die straks komen,
te behandelen. Dat kan, maar het is niet noodig. De richtige
heffing blijft ook in de toekomst van waarde, want als men krijgt
een winstbelasting van 8 pet., is het nog voor tal van menschen
van groote betcekenis te zorgen, dat er extra reserveeringen
zijn in hun vennootschappen. Van de winst moeten zij 8 pet.
betalen, maar van de inkomstenbelasting moeten zij misschien
15, 16 pet. betalen. Daarom blijft de wet op de richtige heffing
een wet, die in de toekomst haar goede werking zal kunnen
uitoefenen, en ik wil gaarne het debat over deze zaak m e t de
Kamer voortzetten.
Dan zijn ook ten tooneele verschenen de poeliers. Over hen
wordt ook elk jaar gesproken.
Mijnheer de Voorzitter! ik moet u eerlijk zeggen: ik wil wel
eens kijken, of zij van de omzetbelasting vrijgesteld kunnen
worden, maar of dit op zich zelf geheel en al billijk is, weet ik
nog niet. Zij klagen er over en beroepen zich er op, dat ,,doode
dieren" zijn vrijgesteld en dat de khppen en fazanten, die zij
verkoopen, doode dieren zijn. Maar die ondergaan toch een
bewerking! Daarom is een kip, die door den poelier wordt afgeleverd, feitelijk een soort van fabrikaat. Hoe het zij: de Tariefcommissie heeft in dien zin beslist en ik geloof, dat haar beslissing juist is. Kan men hen uitschakelen? Daaromtrent aarzel
ik. Men moet toch letten op de producten, die door hen afgeleverd
worden. Straks komt de vrijstelling van het varkens- en paardcnvlcesch, volksvoedsel, maar poeliers leveren kippen, fazanten,
reeën. Waar worden die gegeten? Door den kleinen man? Men
ziet ze op de tafels der rijken. Is het nu zoo onbillijk, dat er
omzetbelasting voor betaald wordt? Ik geloof het niet.
Intusschen: ik heb reeds in de Memorie van Antwoord gezegd, dat ik deze zaak gaarne nader wil bekijken.
Wat de verlaging van het invoerrecht op sigarettenpapier
betreft, ligt het in het voornemen van de Eegeering het invoerrecht niet geheel en al nf te schaffen, maar op het oogenblik
is de smokkelhandel in sigarettenpapier zoo groot, dat de rechterlijke macht volkomen te recht er over klaagt, en ook zoo
groot, dat het effect van het invoerrecht voor een groot
gedeelte verloren gaat. Wij moeten zoeken naar een lager recht.
De heer Schilthuis meent, dat het gevolg zou zijn, dat hier
sigarettenpapierfabrieken werden opgericht. Ik weet inderdaad,
dat er dergelijke plannen aanhangig zijn. Alleen ben ik eenigszins bang, dat dit zou gaan dragen een monopolistisch karakter.
W a t het effect daarvan zal zijn, kan ik op het oogenblik niet
zeggen. Ik zal dit gaarne afwachten. Ook moet opgepast worden, waar er een zoo hooge tabaksaccijns op de sigaretten is,
dat het voor degenen, die sigaretten rooken, niet al te voordeelig wordt zelf sigaretten te gaan draaien. Wanneer de
sigaretten zoo zwaar belast zijn als op het oogenblik het geval
is, dan gaan de menschen, die sigaretten rooken, ze zelf draaien,
tot groote schade voor de sigarettenfabrikanten, die het toch
al moeilijk hebben. Vandaar dat we het papier niet vrij kunnen
geven.
De heer Posthuma heeft zijn aandacht gewijd aan de rijwielplaatjes. Ik heb daaromtrent van hem advies gehad en ook
andere heeren, onder wie de heer Steinmetz b.v., hebben daarover gesproken. Inderdaad heeft men in Augustus en September
vele diefstallen van rijwielplaatjes. Ik heb daarover zeker 200,
300 adviezen gekregen, hoe dit beter kan worden. Ik houd niet
van interviews, maar ik heb verleden jaar een interview toegestaan aan iemand, die dat plaatste in De Telegraaf. Ik heb
toen omstreeks 300 adviezen gekregen, hoe het beter kan. Ieder
systeem heeft zijn eigenaardige nadeelen. Wij hebben nu toe-
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gestaan, dat men zijn rijwielplaatje op de borst mag dragen:
ook kan de houder vaster bevestigd worden. Wij doen wat wij
kunnen. Om aan allen quitanties af te geven, is administratief
en voor de menschen zelf in hooge mate lastig; kinderen, dieop de fiets rijden, zouden dergelijke dingen allicht verliezen.
Dan heeft de heer Steinmetz gesproken over de onbillijkheid,
die er zou zijn gelegen in het aanslaan van de werkloozen in
de belasting. Ik heb de vraag in het Voorloopig Verslag niet
geheel begrepen, zooals de heer Steinmetz zelf reeds zeide. Hij
heeft gezegd, dat er een ontoelaatbaar onderscheid wordt gemaakt tusschen dengene, die steun ontvangt als ongeorganiseerde, en dengcne, die steun ontvangt als georganiseerde. Het
kan zijn, dat twee menschen beiden hebben f 16 inkomen per
week en dat de één, omdat hij niet georganiseerd is, niet wordt
belast en de ander, omdat hij wel georganiseerd is, wel wordt
belast, omdat de uitkeering uit zijn steunkas wordt beschouwd
als inkomen, dat onder de belasting valt. Ik moet dit nog eens
bekijken. Ik zou dit zoo op het eerste gezicht een onbillijkheid
vinden, als dit waar was, en als dit zoo is, dan zal ik zien of
aan een dergelijke methode geen eind kan worden gemaakt. Ik
ben het in het algemeen met hem eens, dat, ais twee menschen,
een georganiseerde en een niet-georganiseerde, dezelfde inkomsten hebben, men hen beiden ook gelijk moet belasten.
W a t betreft het kosteloos beschikbaar stellen van rijwielplaatjes, noemde de heer Steinmetz een voorbeeld van iemand,
die het bericht kreeg, dat hij er geen kon ontvangen, omdat hij
was of werd aangeslagen in de inkomstenbelasting. Dan kan hij
het inderdaad niet krijgen, maar dan zal het ook bepaald geen
werklcoze meer zijn. E r kan natuurlijk op dit gebied een vergissing plaats hebben, maar de belastingdienst moet daarbij
algemeene maatstaven aanleggen.
De vraag van don heer Steinmetz om den grooten gezinnen
misschien iets meer te gemoet te komen, zal ik ook nagaan.
Aanvankelijk moest iedere fiets voorzien zijn van een rijwielmerk; tegenwoordig behoeft dat niet meer. In gezinnen met 8
of 9 kinderen gebruikt men eikaars rijwielplaatje. Ik wil echter
gaarne nagaan of op dit gebied nog iets kan worden gedaan.
De algemeene beraadslaging wordt gesloten.
Artikel I van het ontwerp van wet komt in behandeling.
De artikelen 1 tot en met 9 worden achtereenvolgens zonder
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Beraadslaging over Afdeeling IV {nijlisinl-oopburcau)
algemeen.

in het

De heer Stumpel: Mijnheer de Voorzitter! H e t is niet voor
het eerst, dat ik hier spreek over het Eijksinkoopbureau. Toch
meen ik goed te doen dit punt andermaal te bespreken, omdat
naar mijn vaste overtuiging het doel, door het Eijksinkoopbureau beoogd, evengoed op andere wijze kan worden bereikt.
Hoe dikwijls ik hier ook sprak over het Eijksinkoopbureau, het
resultaat van die besprekingen is zoo goed als nihil geweest.
Wel kreeg ik reeds vroeger in antwoord op aangevoerde bezwaren, toezegging van overweging of nader onderzoek, maar
van eenige wijziging in de zoo dikwijls aangegeven richting
mocht ik helaas niets bemerken.
Integendeel. Steeds grooter wordt de omzet van het Eijksinkoopbureau, steeds grooter wordt dus ook het bedrag, dat
onttrokken wordt, in hoofdzaak aan den plaatselijken detailhandel.
Voor het volgend jaar wordt die omzet geraamd op niet
minder dan f 10 000 000. Deze geheele omzet gaat voor het
allergrootste deel geheel buiten den middenstand om.
Dat wordt vooral nu als een ernstige grief aangevoeld, omdat
het middenstandsbedrijfsleven toch reeds zoo zwaar wordt getroffen door oorzaken van allerlei aard. Nu vooral doet het zoo
pijnlijk aan, dat een Overheidsorgaan de moeilijkheden nog
komt vergrooten. Dat daardoor een minder prettige stemming
in betrokken kringen ontstaat, is toch wel verklaarbaar.
Dezelfde Overheid, die al het mogelijke wil doen om het
bedrijfsleven te stimuleeren, die groote bedragen beschikbaar
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stelt voor industriefinanciering en werkverruiming, zoo redeneert
men, gaat ten opzichte van het middenstandsbedrijfsleven,
althans door de werkwijze van het Bijksinkoopbureau, in geheel
tegenovergestelde richting.
Natuurlijk erken ik gaarne, dat de Bijksoverheid verplicht is
toe te zien op prijs en qualiteit van voor Bijksinstellingen aan
te koopen goederen. Maar dat brengt allerminst mede de noodzaak den middenstand uit te schakelen bij die inkoopen.
I n de Memorie van Antwoord zegt de Minister, dat het Bijksinkoopbureau geen ander doel heeft dan het financieel belang
van het Bijk te dienen. Maar dat mag toch niet gaan ten koste
van den middenstand ?
Bovendien mag ik mij veroorloven de vraag: wordt het financieel belang van het Bijk nu inderdaad gediend, als de economische moeilijkheden voor den middenstand, die groote groep
van de Nederlandsche bevolking, mede door de werkwijze van
het Bijksinkoopbureau, nog meer worden verzwaard?
E r zijn andere mogelijkheden, die de Bijksoverheid de zekerheid kunnen geven, dat inkoopen ten behoeve harer instellingen
op de meest juiste wijze geschieden en waarbij de detailhandel
niet voorbij wordt gegaan.
In het Voorloopig Verslag is een van die mogelijkheden aangegeven.
Tot nu toe worden alle inkoopen door het Bijksinkoopbureau
gecentraliseerd, alle orders worden gecombineerd, de plaatselijke
detailhandel uitgeschakeld.
Als de functie van het Bijksinkoopbureau zóó wordt gewijzigd, dat het tot taak krijgt het oefenen van toezicht op prijs
en qualiteit der door plaatselijke instanties aan te schaffen artikelen, zouden de zoo herhaaldelijk aangegeven bezwaren van
den middenstand kunnen vervallen.
Bractisch zou dat kunnen worden bereikt door in overleg met
do organisaties van betrokken fabrikanten, grossiers en detailhandelaren, prijscouranten samen te stellen, waarbij met een
normale vergoeding voor distributie rekening wordt gehouden.
Overheidsdiensten kunnen dan bij plaatselijke instanties t-egen
in de prijscouranten aangegeven prijzen hun inkoopen doen. I n
het ook door den Minister genoemde adres van den Middenstandsraad is een en ander meer uitvoerig aangegeven.
I n de Memorie van Antwoord wordt medegedeeld, dat een
onderzoek gaande is omtrent de vraag, of die veranderde werkwijze noodzakelijk is om den middenstand zooveel mogelijk in
t e schakelen en of deze veranderde doelstelling de financieele
besparing, die thans wordt verkregen, niet grootendeels te niet
zou doen gaan.
Ik wijs er op, dat de financieele besparing heel moeilijk precies
is aan te geven.
Behalve met de kosten van het Bijksinkoopbureau zelf, ad
ongeveer f 200 000 per jaar, moet men ook rekening houden met
de kosten van controle. De Bekenkamer vond het zelfs noodig
een eigen bureau in te richten, om de leveringen aan het Bijksinkoopbureau weer te controleeren. I n verband hiermede wordt
er in het verslag van de Bekenkamer over 1936 op gewezen,
dat door de samenstelling van dat nieuwe bureau uitbreiding van
personeel onvermijdelijk was. Daarop volgt in dat verslag de
volgende mededeeling: de bezuiniging, verkregen door de reorganisatie van het B . I . B . , is hierdoor, althans gedeeltelijk, weder
verloren gegaan.
Verder weet ik uit eigen ervaring, dat Bijksinstellingen, die
vroeger bij den plaatselijken middenstand stuksgewijze inkochten, precies naar wat noodzakelijk was, nu via het Bijksinkoopbureau natuurlijk niet meer stuksgewijze inkoopen, doch bij
zekere aantallen. Men houdt daardoor bij die plaatselijke instanties kleine voorraden aan, waarop ook weer controle moet worden uitgeoefend. Ik weet, dat dit practisch buitengewoon moeilijk is. Zoo zijn er meer, als ik het zoo noemen mag, verborgen
kosten, die bij de berekening van eventueele besparing over het
hoofd worden gezien.
Ik hoop, dat de Minister het thans loopende onderzoek zooveel mogelijk zal willen bespoedigen.
Ik vertrouw, dat de Minister bij de bepaling van zijn standpunt ook rekening zal willen houden met sociale motieven, die
pleiten voor inschakeling van den middenstand.
Handelingen der Staten-Generaal. — 1938—1939. — H ,

Mocht het zijn, dat Zijne Excellentie door de resultaten van
het thans loopende onderzoek niet ten volle overtuigd wordt,
dat tot de andere aangegeven werkwijze kan worden overgegaan,
laat Zijne Excellentie dan de organisaties van den middenstand
in de gelegenheid stellen tot nader overleg. Ik meen, dat de
middenstandsorganisaties tegenwoordig op zoodanig peil staan,
dat zij volkomen objectief deze aangelegenheild zullen behandelen.
De heer de Wilde, Minister van Financiën: Mijnheer de
Voorzitter! Ook het Bijksinkoopbureau is een onderwerp, waarover elk jaar gesproken wordt. Nu geloof ik toch, dat de geachte
afgevaardigde de heer Stumpel niet uit het oog moet verliezen,
dat men hier een bestaanden toestand heeft. Wanneer hier aan
de orde was de vraag, of wij een Bijksinkoopbureau zouden
oprichten, zou een dergelijke redeneering, als hij gehouden
heeft, van invloed kunnen zijn op een te nemen beslissing.
Men heeft indertijd redenen aanwezig geacht om het Bijksinkoopbureau op t e richten. D a t heeft men gedaan op grond
van de ervaringen, die men had opgedaan. Ik ben niet iemand
om den middenstand uit te schakelen. Ik heb in allerlei functies,
die ik heb waargenomen, voor zoover het eenigszins mogelijk
was, er toe medegewerkt, dat niet alles van Staatswege gebeurde, maar dat op het gebied van de drukkerij en dergelijke
de middenstand wat men noemt een boterham zou kunnen
verdienen. Maar aan den anderen kant heeft men toch ook
wel droevige ervaringen opgedaan, b. v. met aannemers. Ik
ben een tijdlang wethouder van een groote stad geweest. Ik
weet, dat het bij inkoopen soms vreemd toe ging, dat er veel
te veel van bepaalde dingen gekocht werd en dat er te weinig
overleg was. Zoo is men er toe gekomen het Bijksinkoopbureau
op te richten. Dit bureau werkt op het oogenblik met een omzet
van meer dan 10 millioen. Uit mijn ervaring en uit hetgeen
mij is medegedeeld blijkt, dat het inderdaad voor het Bijk een
zeer groote besparing geeft. Ik ben natuurlijk gaarne bereid
het onderzoek, dat wordt ingesteld, af te wachten, maar ik
geloof niet, dat ik de continuïteit, die er tusschen de verschillende Kabinetten bestaat, zoozeer uit het oog zou mogen verliezen, dat ik tot opheffing of principieele taakverandering zou
kunnen overgaan. Wij hebben vanavond alleen den heer
Stumpel gehoord. H e t vorige jaar en ook nu in het Voorloopig
Verslag is gebleken, dat andere heeren er anders over denken
en dit bureau nog willen uitbreiden en verlangen, dat de Begeering pressie uitoefent op de gemeenten en de provincies, dat
deze zich bij het Bijksinkoopbureau zullen aansluiten. Dat wil
ik niet doen, maar ik ben lang niet overtuigd, dat ik de meerderheid van de Kamer op mijn hand zou hebben, indien ik zou
handelen in den geest van den geachten afgevaardigde den
heer Stumpel^
De beraadslaging over Afdeeling I V (Rijksinhoopbureau)
het algemeen wordt gesloten.

in

De artikelen 10 tot en met 13 worden achtereenvolgens zonder
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Beraadslaging over Afdeeling V (Dienst
het algemeen.

der Belastingen)

in

De heer Cohen: Mijnheer de Voorzitter I Voor de wijze,
waarop tegenwoordig de Bijzondere Commissie van Overleg voor
het personeel van den Belastingdienst functionneert, heb ik
allen lof. D a t wil niet zeggen, dat er altijd overeenstemming
heerscht tusschen de personeelsleiding en het personeel, maar
wel, dat er van beide zijden ernstig gepoogd wordt begrip te
hebben voor elkanders opvattingen en dat met ernst gepoogd
wordt tot overeenstemming te geraken.
Dat is ongetwijfeld het gevolg van de reorganisatie der commissie, die het vorige jaar is tot stand gekomen op herhaalden
aandrang uit de Kamer. H e t heeft wel moeite gekost vóór wij
dit hebben bereikt. E n het zal blijkbaar ook nog moeite kosten
vóór het plaatselijk overleg bevredigend werkt. Want, als in
het Voorloopig Verslag wordt aangedrongen op voorschriften
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voor een behoorlijke functionneering, dan antwoordt de
Minister, dat de behoefte niet is gebleken en dat de vigeerende
voorschriften voldoende zijn. Soortgelijke klanken hebben wij
voorheen ook ten aanzien van het landelijk overleg gehoord.
E n toch haperde er nogal wat aan.
Nu ben ik heelemaal niet van oordeel, dat voor alle wissewasjes de plaatselijke dienstcommissies in het geweer moeten
komen. Zij zijn niet bedoeld als een rem voor de goede functionneering van den dienst. Maar aan den anderen kant moet
voorkomen worden, dat het streven tot uiting komt, zooals
dat bij sommige hoofden van dienst het geval schijnt te zijn,
om de dienstcommissies zooveel mogelijk uit te schakelen. E n
dat gebeurt. De Minister geve daarom uitdrukking aan zijn
wensch om de dienstcommissies behoorlijk te laten werken. Hij
zal er de goede verhoudingen in den dienst mee bevorderen.
Mijnheer de Voorzitter! Over promotiekansen van ambtenaren
is hier bij menige gelegenheid gesproken. Ik ben de eerste,
die zal toegeven, dat ook bij een groot korps ambtenaren als
dat der Belastingen die kansen niet onbeperkt kunnen wezen
en dat er nu eenmaal niet anders dan een groot aantal uitvoerders en een betrekkelijk gering aantal leiders kan zijn.
Doch niet vergeten mag worden, dat het leven van den ambtenaar wel dor en troosteloos zou worden, wanneer hier niet
een zeker perspectief bestaat in de richting van verbetering
zijner positie. Daardoor zal hij zich ook m e t te meer liefde
aan zijn ambt hechten.
Nu zijn de vooruitzichten bij dit dienstvak niet slecht. De
uitblinkers kunnen zelfs van uit de laagste rangen een aardige
carrière maken. Voor sommige groepen zijn echter in den laatsten tijd moeilijkheden ontstaan, die, naar ik meen, behooren
te worden opgeruimd. Zoo, bij de ontvangers. Hiervan zijn
2 categorieën. Een, die het volledig ontvangersexamen heeft
gedaan, in den regel via het ambt van surnumerair, en één, die
het verlicht examen heeft gedaan en die men „verlichte" ontvangers noemt. Beiden kunnen alleen vooruitkomen wanneer
zij van een lagere naar een hoogere klasse van kantoor worden
overgeplaatst.
De „verlichte" ontvangers zijn ïn hoofdzaak bestemd voor de
5de en 6de klasse kantoren. Deze kantoren schijnen echter
successievelijk te worden opgeheven en de examens zijn de
laatste jaren niet meer gehouden. Behalve, dat deze ambtenaren dus in hun rang niet meer kunnen vooruitkomen, wordt
de rang ook niet meer aangevuld uit de lagere rangen van Eijksklerken of adjunct-commies. Ik meen, dat hier iets aan gedaan
moet worden en dat zoowel voor de „verlichte" ontvangers als
voor het personeel, waaruit voorheen deze ambtenaren werden
gerecruteerd, een andere uitweg moet worden gezocht. Waarschijnlijk kan dit in de Bijzondere Commissie van Overleg besproken worden en ik geef den Minister in overweging hiertoe
het initiatief te nemen.
Wat de ontvangers met volledige bevoegdheid betreft, dezen
zijn bestemd, voor de kantoren der 4 voornaamste klassen. De
mogelijkheid om op een 3de of 2de klas kantoor te komen, is in
den laatsten tijd sterk afgenomen, zoodanig, dat wanneer de
ontvanger een 3de klas kantoor heeft bereikt, hij ongeveer
44 jaar is en dat hij eerst op ongeveer 57-jarigen leeftijd op een
2de klas kantoor aanlandt.
I n verband ook met de opvoeding van de kinderen liggen deze
leeftijden te hoog en lijkt mij verbetering in de classificatie
wenschelijk.
Bij de tot denzelfden belastingdienst behoorende kantoren der
registratie is de situatie voor de ontvangers gunstiger.
Kan de Minister nu voor de directe belastingen niet een regeling tot stand brengen als bij de registratie? Ik meen, dat dit
billijk is.
Mijnheer de Voorzitter I W a t de Minister op blz. 13 zegt ten
aanzien van het aantal hoofdkommiezen, kan mij moeilijk bevredigen. Een goede 60 van deze functionarissen op 4 k 5000
lagere ambtenaren lijkt mij wel heel schraal. De Minister profiteert hier van het toelagenstelsel, waarover ik bij de algemeene
beschouwingen sprak.
Hieromtrent heeft de Minister geen bevredigend antwoord
gegeven en ik zal er thans, omdat het bij de algemeene beschou-

wingen besproken is, niet op ingaan. Bc zou den Minister echter
willen verzoeken dit nog eens na te lezen of te laten nalezen,
want deze zaak is werkelijk niet in orde.
De chefs van vele belangrijke posten nu maakt hij geen hoofdkommies, doch belast ze in den rang van assistent, door middel
van een toelage, met de functie van dienstgeleider. Dit i3 een
methode, waarmee nu wel eens gebroken kan worden. Een chef
van een post geve men een hoogeren rang met een daarbij passend salaris, waarbij ik wel de opmerking wil maken, dat ik het
bestaande salaris der hoofdkommiezen, dat slechts f 300 boven
dat van assistent uitkomt, te laag vindt.
W a t de benoeming tot hoofdkommies betreft, ben ik het met
den Minister eens, dat daarvoor andere qualiteiten noodig zijn
dan bij een examen kan blijken. Ik weet wel, dat een keuzestelsel zijn gebreken kan hebben, doch een proeftijd kan de
fouten zoo goed mogelijk voorkomen.
W a t de titelatuur in het algemeen betreft, de Minister vindt
de bekende „geen t e r m e n " om die te herzien. H e t lijkt mij
daarentegen, dat er alle aanleiding voor is. Vooral bij den
actieven dienst. De laatste jaren hebben tal van incidenteele
wijzigingen gebracht, zoodat men uit de formatie en de rangopvolging niet goed meer wijs wordt. Waar men vroeger den
algemeenen titel van kommies had met als rang daarboven den
hoofdkommies, in de functie van chef der kommiezen, heeft men
thans de volgende titels: tijdelijk hulpkommies, hulpkommies,
grenskommies, assistent, hoofdkommies, hoofdassistent.
De kommies is hier heelemaal verdwenen. Maar de hoofdkommies is blijven bestaan, zonder den kommies, waarvan hij
het hoofd zou moeten zijn.
Ik geloof, dat hier wel wat te vereenvoudigen en te verduidelijken is en ik zou den Minister in overweging willen geven
hierover de commissie van overleg eens te laten studeeren.
U ziet, Mijnheer de Voorzitter, dat ik nogal het een en ander
naar de commissie van overleg wil renvoyeeren en ik meen
ten slotte, dat, nu deze commissie in haar tegenwoordige samenstelling met meer vrucht dan de Kamer tal van personeelsaangelegenheden kan behandelen, die nog in de stukken besproken zijn, het beter is daar thans niet over uit te weiden, in
de verwachting, dat de commissie ze tot een bevredigende oplossing zal weten te brengen.
De heer IJzerman: Mijnheer de Voorzitter! Detailquaesties
betreffende de salarieering of de promotiekansen van de diverse
groepen van ambtenaren zijn, naar mijn meening, over het algemeen al zeer weinig geschikt om in deze Kamer behandeld te
worden. De behandeling er van kan in den regel beter aan het
georganiseerd overleg worden overgelaten.
Ik zou dan ook bij deze afdeeling niet het woord hebben gevraagd, indien niet uit de Memorie van Antwoord was gebleken,
dat de Minister de vraag, die in het Voorloopig Verslag onder
het hoofd „promotiekansen van jongere ontvangers" is gesteld,
heeft misverstaan. Ten gevolge van dit misverstand slaat het
in de Memorie van Antwoord gegeven antwoord op de gestelde
vraag als een tang op een varken. I n het Voorloopig Verslag
toch werd herinnerd aan hetgeen bij de behandeling van de
begrooting voor 1938 was opgemerkt met betrekking tot de
promotiekansen van de jongere ontvangers der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, en gevraagd, of de Minister
deze aangelegenheid reeds heeft overwogen en, zoo ja, tot welk
resultaat deze overweging heeft geleid.
I n de Memorie van Antwoord nu wordt op deze vraag geantwoord, dat in zake de promotie van jongere ontvangers reeds
het vorige jaar een regeling is getroffen en wordt te dien aanzien
verwezen naar bladzijde 16 van de Memorie van Antwoord 'tan
verleden jaar. Slaan we die bladzijde op, dan zien we daar
inderdaad gewag gemaakt van een „onlangs", dus verleden jaar,
getroffen regeling. Echter deze regeling betreft volstrekt niet
de promotiekansen van jongere ontvangers, maar heeft uitsluitend betrekking op de belooningen van de ontvangers, die op
een inspectie zijn werkzaam gesteld en dan nog op zeer speciale
gevallen, die zich daarbij kunnen voordoen.
De vraag van het Voorloopig Verslag wordt dus door de in
de Memorie van Antwoord gedane verwijzing naar de vorige
Memorie van Antwoord in het geheel niet beantwoord.
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De vraag, die in het Voorloopig Verslag gedaan werd, is reeds
verleden jaar door mij gedaan en besproken bij de mondelinge
behandeling van dit hoofdstuk. Zij betreft het verschijnsel, dat
de promotiekansen van de ontvangers der directe belastingen,
invoerrechten en accijnzen zeer ongunstig zijn geworden, zeer
ongunstig in vergelijking met die van de ontvangers der
registratie en zeer ongunstig ook in vergelijking met do salarisregeling, zooals die in het Bezoldigingsbesluit voor de ontvangers der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen beoogd
werd. De Minister heeft toen verklaard, dat deze zaak een der
vele zaken was, die voor hem punten van nadere overweging
zouden zijn. Hij heeft toen ook, in verband met andere punten,
de opmerking gemaakt, dat men bij dergelijke quaesties niet
lichtvaardig moest afwijken van hetgeen door het georganiseerd
overleg eendrachtig was geadviseerd. H e t is daarom misschien
niet overbodig er op te wijzen, dat de promotiekansen, welke in
het Voorloopig Verslag zijn bedoeld, beheerscht worden door de
classificatie van de ontvangerskantoren en dat de classificatievraagstukken niet in het georganiseerd overleg worden behandeld. Anders dan men uit de Memorie van Antwoord zou
opmaken, is in verband met de promotiekansen van de jongere
ontvangers, verleden jaar niet een regeling getroffen en dit jaar
evenmin; het eenige wat, voor zoover mij bekend is, op dit
gebied dit jaar heeft plaats gehad, was een bespreking op het
Departement met het bestuur van de Broederschap van (.ntvangers der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, een bespreking, die geen positief resultaat heeft gehad. D s zaak is
gebleven gelijk zij was.

mijn vraag aan den Minister deze: Zoudt u eens willen overwegen om den groei van het plaatselijk overleg te bevorderen in
dien zin, dat de, voorzitters der dienstcommissies worden geïnstrueerd, dat de concept-voorschriften en wijzigingen daarvan,
voor zoover zij dienst- en arbeidsvoorwaarden betreffen, steeds
een punt van bespreking behooren uit te maken_ in de vergadering van de commissie en dat overigens het initiatief tot vergaderen behoort te blijven gelijk dit thans in art. 6 van het betrekkelijke reglement is omschreven.
Mijnheer do Voorzitter! Herhaaldelijk is, ook van uit deze
Kamer, de aandacht van den Minister gevraagd nopens het
nemen van bijzondere maatregelen in zake de promotie van
ontvangers der directe belastingen, enz. De motieven, welke
tot het nemen van dio bijzondere maatregelen kunnen leiden,
zijn den Minister bekend. Het algemeen bestuur van de broederschap van ontvangers heeft zich nopens deze materie ook
niet onbetuigd gelaten. E n in 1935 èn in 1937 bereikte den
Minister een adres van deze organisatie. De belanghebbenden
zijn in de gelegenheid gesteld om hun verzoek nog mondeling
toe to lichten, maar de Minister heeft geen aanleiding gevonden om terug te komen van de door zijn ambtsvoorganger genomen beslissing.
Dit standpunt van den Minister moet dus van recenten
datum zijn, en nu heb ik niet den moed om te trachten den
bewindsman vanavond nog tot een opvatting te brengen, welke
wijst in de richting van het toegeven aan de wenschen van de
betrokken organisatie.
Wel durf ik van den Minister te vragen: Excellentie, houd
u zich van de wenschen van deze groep van ambtenaren bij
voortduring op de hoogte en zoodra zich nieuwe gezichtspunten
mochten voordoen, waarmede tot heden bij het nemen van een
beslissing nopens deze materie geen rekening is gehouden, gelieve dan ook het bewijs te leveren, dat het u ernst is om voldoening te schenken aan redelijke verlangens, waar u dit ook
maar eenigszins mogelijk is?
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb in de Memorie van Antwoord
met voldoening gelezen, dat de Minister niet ongenegen is
maatregelen te treffen om te voorkomen, dat er een tekort aan
visiteerende ambtenaren ontstaat. Ik hoop zeer, dat in de toekomst bevestigd wordt, dat uit de candidaten steeds een voldoend aantal cursisten kan worden gerecruteerd.
Ten slotte nog een kort woord over de positie der linie-ambtenaren. De Minister zegt in de Memorie van Antwoord, dat
hij aan het feit, dat de grensposten voor een overgroot gedeelte
gelegen zijn in uitsluitend of overwegend Katholieke streken,
uiteraard niets kan afdoen.
Volkomen juist, maar zullen de belangen van de niet
Roomsch-Katholieke linie-ambtenaren ten gevolge van de reorganisatieplannen van den Minister niet in het gedrang komen?
Ten gevolge van de reorganisatieplannen van den Minister wordt
immers radicaal gebroken met de afvloeiing van de linie-ambtenaren naar den binnendienst. Voorheen konden deze ambtenaren afvloeien naar den dienst der directe belastingen en naar
dien der invoerrechten en accijnzen. Ben ik goed geïnformeerd,
dan wenscht de Minister slechts een afvloeien naar de invoerrechten en accijnzen, met dit gevolg natuurlijk, dat de linieambtenaar zeer langen tijd aan de grens moet blijven. Mij werd
verzekerd, dat het in de toekomst heel gewoon zal zijn, dat
iemand op 40-jarigen leeftijd nog op de linie is geplaatst.
Natuurlijk zal dit allerlei gezinsmoeilijkheden meebrengen ten
opzichte van de kerk, school, enz.
Ik zou den Minister willen vragen, of het verleden dan heeft
uitgemaakt, dat de linie-ambtenaren ongeschikt, althans minder goed geschikt zijn gebleken voor den dienst der directe belastingen. Tenzij de dienstbelangen zich daartegen absoluut verzetten, moet ik er bij den Minister op aandringen om ook in
de toekomst het examen voor ambtenaar bij de directe belastingen blijvend open te stellen voor de linie-ambtenaren. Dan
immers zal worden bereikt, dat het liniekorps dubbel zoo vlug
naar den binnendienst kan afvloeien en dat tevens aan verschillende der betrokken ambtenaren op vroegeren leeftijd een faciliteit kan worden verleend, nl. om hun woonplaats te vestigen
in de voor hun gezin meer passende omgeving.

H e t komt me voor, dat het aanbeveling zou verdienen, zoo
mogelijk de classificatieregeling in het georganiseerd overleg aan
de orde t e stellen; in welk geval in de Kamer de volgende jaren
over deze zaak gezwegen zou kunnen worden.
'• •De heer Krol: Mijnheer de Voorzitter! H e t komt mij voor,
dat ook bij de behandeling van dit onderdeel der Rijksbegrooting wij het standpunt moeten innemen, dat verschillende
zaken, de belangen van den dienst en die der ambtenaren betreffende, langs den weg van het georganiseerd overleg tot een
goed einde behooren te worden gebracht en dikwijls minder
geschikt zijn om hier in de Kamer aan de orde te worden
gesteld.
Ik twijfel niet of de Minister zal een dergelijk standpunt
juist achten. Maar dan behoort dat georganiseerd overleg ook
den waarborg te geven, dat het goed kan functionneeren en dat
in ieder geval elke geest van willekeur behoort te worden uitgebannen.
I n de Memorie van Antwoord komt de Minister tot de conclusie, dat hem nimmer de behoefte is gebleken aan een voor.
schrift nopens verplichte bijeenroeping van de dienstcommissies. Volgens Zijne Excellentie geven nl. de vigeerende bepalingen voldoenden waarborg, dat een bespreking in de dienstcommissies niet achterwege blijft, wanneer het personeel daaraan behoefte gevoelt. Ik erken dat volkomen, maar ik betwijfel
of men de zaak van het georganiseerd overleg een dienst bewijst, wanneer men de bijeenroeping van de dienstcommissies
afhankelijk stelt van het initiatief daartoe genomen door den
voorzitter, dan wel van een-derde der leden. De individueelo
leden hebben niet altijd vrijmoedigheid om tot dat derde gedeelte te behooren. Staat de voorzitter der dienstcommissie
zóó hoog, dat hij voor zich en zijn ondergeschikt personeel denzelfden geest van vrijheid huldigt, dan zal het initiatief van
de zijde van het derde gedeelte der leden nimmer moeilijkheden
veroorzaken, maar, Mijnheer de Voorzitter, allo voorzitters van
een dienstcommissie zijn nu eenmaal niet gelijk als u en ik
moesten zijn, en daarom is de practijk deze geworden, dat in
tal van inspecties van de werking der dienstcommissies weinig
terechtkomt.
De voorzitter — in den regel het hoofd van de inspectie —
vindt het bijeenroepen van een vergadering niet noodig, de
leden der commissie willen niet, dat het initiatief tot samenspreking altijd van hen moet uitgaan en aan het beginsel van
het georganiseerd overleg wordt te kort gedaan, althans de toepassing daarvan schenkt geen bevrediging. I n dit verband is
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(Amelink e. a.)
De heer Amelink: Mijnheer de Voorzitter! Over hetgeen in
het Yoorloopig Verslag is opgemerkt onder het hoofd „Positie
der linie-ambtenaren" waag ik het, ondanks de mededeeling
van den Minister, dat dit onderwerp op behoorlijke wijze in
het georganiseerd overleg is behandeld, nog eenige opmerkingen
te maken.
I n zijn Memorie van Antwoord zegt de Minister:
,,De ondergeteekende is geenszins blind voor de bezwaren welke bestaan voor den ambtenaar en diens gezin, die
uit hoofde van zijn werkkring genoopt is te wonen in een
streek met een bevolking van overwegend andersdenkenden. Doch aan het feit, dat de grensposten voor een overgroot gedeelte gelegen zijn in uitsluitend of overwegend
Katholieke streken, kan hij uiteraard niets afdoen."
Mijnheer de Voorzitter! Ik neem gaarne aan, dat de Minister
daar geen schuld aan heeft. Maar een feit is, dat ten gevolge
van de reorganisatieplannen radicaal gebroken zal worden met
de afvloeiing van de linie-ambtenaren naar den binnendienst.
Voorheen kon het korps op de linie afvloeien naar den dienst
der directe belastingen en naar dien der invoerrechten en
accijnzen. Zoo het nu reeds staat, wenscht de Minister enkel
een afvloeien naar de invoerrechten en accijnzen, met het
gevolg, dat de linie-ambtenaar ongeveer tweemaal zoo lang
aan de grens moet blijven. Gaat dit plan door, dan zal het
in de toekomst zeer normaal zijn, dat iemand met ongeveer
18 dienstjaren en op ruim 40-jarigen leeftijd nog op de linie is
geplaatst. Tientallen jaren was het zóó, dat het liniekorps kon
afvloeien naar den binnendienst der directe belastingen en der
invoerrechten en accijnzen. H e t verleden heeft bewezen, dat er
een flink korps ambtenaren zoowel voor de directe belastingen
als voor de invoerrechten en accijnzen via de linie is gekweekt.
Immers daar werd het zelfstandigheids- en verantwoordelijkheidsgevoel, zoo noodig voor een goede uitvoering der diensten,
speciaal van de directe belastingen, aangekweekt en ontwikkeld.
Zonder eenig bezwaar kan ook binnen het raam van de
reorganisatie deze toestand bestendigd blijven, mits men ook
in de toekomst het examen voor ambtenaar bij de directe belastingen openstelt voor de linie-ambtenaren. Daardoor wordt
bereikt, dat het liniekorps dubbel zoo vlug naar den binnendienst 'zal kunnen afvloeien. De bezwaren, in het Voorloopig
Verslag genoemd, verbonden aan een langdurig verblijf aan de
grens, worden daardoor voor een goed deel ondervangen en wrj
behouden de zekerheid, dat ook na de doorvoering van de reorganisatie de binnendienst beschikt over ambtenaren, die op de
linie een goede leer- en oefenschool hebben gehad.
Een ander punt, waarover ik iets wil zeggen, is het zg. verlichte ontvangersexamen. De Minister deelt mede in de Memorie
van Antwoord, dat er door de reorganisatie van den belastingdienst in de toekomst geen behoefte meer zal zijn aan zg. „verlichte" ontvangers en dat het daarom niet in het voornemen ligt
het verlicht ontvangersexamen eerlang wederom te houden. Heel
definitief schijnt dat intusschen nog niet te zijn, waar de Minister daaraan toevoegt, dat, indien de bezetting der kleine kantoren der invoerrechten en accijnzen het noodig maakt, dat een
verlicht examen voor ontvanger dier middelen wordt gehouden,
dan van dit voornemen aan de ambtenaren tijdig kennis
gegeven zal worden. Dat geeft mij de vrijmoedigheid er op te
wijzen dat het verlicht ontvangersexamen voor de adjunctkommi'ezen, ouder dan 30 jaren, weer eenig perspectief zou openen waardoor de studielust bevorderd zou worden, hetgeen in
het 'belang der ambtenaren zelf zou zijn, maar ook de administratie ten goede zou komen.
De vraag of en in hoeverre verdere promotiemogelijkheden
kunnen worden geopend voor kommiezen, is een vraag, zegt de
Minister in de Memorie van Antwoord, die thans niet aan de
orde is. Ik wijs er op, dat er bij deze kommiezen een aantal
is, dat vroeger werkzaam was als ontvanger aan een kantoor
zesde klasse. Zij zijn, zooals de Minister mededeelt, werkzaam
gesteld aan inspecties der directe belastingen op de bezoldiging
van een ontvanger der vijfde klasse. Daarvoor past waardeering.
Maar, zooals het nu staat, worden zij practisch van elke verdere
promotie uitgesloten. De mogelijkheid van bevordering tot hoofd-

kommies zou voor deze groep ambtenaren, onder wie er zich
bevinden die zich door stage studie uit de lagere rangen hebben
opgewerkt, nog eenige kans op bevordering geven. Ik hoop, dat
de Minister dit nog eens zal willen overwegen.
Een enkel woord over datgene, wat in de stukken behandeld
is onder het hoofd „tijdelijke ambtenaren der omzetbelasting".
Mijnheer de Voorzitter! In 1934 zijn deze tijdelijke ambtenaren
aangesteld. H e t zijn tijdelijke ambtenaren. Maar bij de indienststelling werd door iedereen gedacht, dat die tijdelijkheid
verband hield met het tijdelijk karakter der omzetbelasting.
Of deze belasting inderdaad slechts van tijdelijken aard zal
zijn, is een vraag voor de toekomst. I n elk geval zal zij er
voorloopig nog wel blijven. Desondanks ontvingen deze ambtenaren de mededeeling, dat hun dienstverband 30 Juni 1939
zou worden beëindigd. De Minister heeft verleden jaar in de
Memorie van Antwoord medegedeeld, dat hij wilde overwegen,
voor zoover de tijdelijke ambtenaren der omzetbelasting voldeden aan de eischen van benoembaarheid tot adjunct-accountant bij den Rijksaccountantsdienst of bij eventueele vacatures
bij dien dienst met de belangen van die tijdelijke ambtenaren
rekening kon worden gehouden. Inderdaad zijn dan ook in den
loop van dit jaar drie van deze ambtenaren tot adjunct-accountant in tijdelijken dienst benoemd. De overigen echter zijn
daarmede niet gebaat. Dezen missen het einddiploma der
H . B . S . met 5-jarigen cursus.
De Minister deelt ons dan mede — en daarvoor ben ik dankbaar —, dat de vraag, of het mogelijk zal zijn terug te komen
van het aanvankelijke voornemen, het dienstverband van de
tijdelijke ambtenaren der omzetbelasting in den loop van 1939
te doen beëindigen, mede zal afhangen van de vraag of de in
uitzicht gestelde belastingherzieningsplannen het
Staatsblad
zullen bereiken. Die mededeeling opent voor deze groep weer
eenig uitzicht, dat geen ontslag zal volgen. Gezien de uitstekende dienstuitvoering door deze ambtenaren, hoop ik, dat de
Minister maatregelen zal nemen, waardoor deze tijdelijke
ambtenaren, die, hoewel zij geen einddiploma H . B . S . met
5-jarigen cursus bezitten, toch wel over een behoorlijke algemeene ontwikkeling beschikken, zoo zelfs, dat zij m.i. bij die
diplomabezitters werkelijk niet achterstaan, voor de administratie behouden kunnen blijven. Wanneer de aangekondigde
belastingplannen worden verwezenlijkt, zal uitbreiding van den
controledienst ongetwijfeld noodzakelijk zijn. Laat de Minister
dan daarvoor van deze uitstekende krachten gebruik maken.
Ik doe daarvoor een beroep op den Minister.
De heer Posthuma: Mijnheer de Voorzitter! Om des tijds wille
wil ik mij aansluiten bij hetgeen de heeren Krol en Amelink
gezegd hebben. Alleen wil ik twee punten zeer kort onderstrepen.
I n de eerste plaats dring ik aan op een betere organiseering van
het georganiseerd overleg. Ook mij hebben daarover klachten bereikt; het komt mij voor, dat de voorzitters van bepaalde commissies van georganiseerd overleg in gebreke zijn om die commissies tijdig bijeen te roepen, opdat daar de belangen van den
dienst kunnen worden besproken en tot ieders tevredenheid worden geregeld. Ik dring dus evenals de andere sprekers aan op
een beter functionneeren daarvan en ik zou het op prijs stellen,
wanneer de Minister zou willen toezeggen, dat hij aandrang in
die richting zal willen uitoefenen.
H e t andere punt, dat ik wil onderstrepen, betreft de positie
van de grenskommiezen, die door het besluit, eenigen tijd geleden genomen, zeer is verslechterd. H e t is toch een feit, dat nu
na verloop van tijd deze toestand wordt geschapen, dat de grenskommiezen, omdat zij maar één kans hebben om assistent te
worden, nl. bij de invoerrechten en accijnzen en niet meer bij
de directe belastingen, ten gevolge daarvan veel langer zullen
moeten blijven in het grensgebied, dat voor een goed deel bestaat uit bewoners met een andere godsdienstige overtuiging da::
velen van die ambtenaren. De Minister is natuurlijk overtuigd,
dat dit voor die ambtenaren onprettig is en dat het voor die gezinnen ook niet geheel juist is. Hij zegt evenwel: ik kan er niets
aan veranderen. Natuurlijk, maar ik zou den Minister in dit
verband toch deze vraag willen stellen: was er nu werkelijk zoo'n
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dringende noodzaak voor deze wijziging, is het niet zoo, dat de
assistenten bij de directe belastingen, die toch ook allen zijn
gekomen uit het korps, dat nu wordt aangeduid met den naam
grenskommiezen, inderdaad zulk een uitstekend werk verrichten,
dat men eigenlijk prijs moest stellen op hun behoud? Was deze
splitsing noodzakelijk? Ik heb den indruk, dat dit niet het geval
is. Ik meen dit te kunnen opmaken uit hetgeen ik hieromtrent
gehoord en gelezen heb. Waar nu degenen, die uit het korps
grenskommiezen komen, niet minder goed zullen zijn als de
assistenten bij de directe belastingen, zou ik willen vragen: als
straks de regeling getroffen zal worden om deel te nemen aan
bet examen, dat zal worden gehouden voor assistent bij de
directe belastingen, of daaraan dan ook do grenskommiezen zulien mogen deelnemen, opdat voor hen, precies als tot nu toe,
de gelegenheid blijft bestaan, dat zij tot assistent zoowel bij de
invoerrechten en accijnzen als bij de directe belastingen kunnen
worden benoemd. Zou dit mogelijk zijn? Ik geloof, dat de dienst
daarmede gebaat is. Dan zou aan het bezwaar van vele grenskommiezen, inzonderheid van Protestantsch-Christelijke overtuiging, zijn te gemoet gekomen.

over spraken, om de classificatie van de ontvangkantoren nog
eens onder oogen te doen zien.

De heer IJsselmuiden: Mijnheer de Voorzitter! Opnieuw wil
ik gaarne getuigen van mijn indruk, dat de personeelspolitiek
bij dit Departement in meerdere opzichten gunstig afsteekt bij
veel, dat elders plaats heeft.
Wel dreigt ook hier het kwaad van een te omvangrijke groep
los personeel, al erken ik, dat speciaal bij het personeel van
den dienst der belastingen nu en dan hoopgevende maatregelen
te dezen opzichte genomen worden.
I n het bijzonder valt te waardeeren, dat ten aanzien van de
groep schrijvers een beteekenende verbetering is aangebracht.
Toch meen ik te moeten aandringen op een nauwkeurig volgen
van de formatie, voor zoover dit het losse personeel betreft,
om, wanneer komt vast te staan, dat niet meer van tijdelijke
tewerkstelling sprake is, daaraan dan ook de consequentie van
de vaste aanstelling te verbinden.
Ten aanzien van het groepje tijdelijke ambtenaren der omzetbelasting, dat per 1 Juli 1939 ontslag is aangezegd, is het
schriftelijk antwoord ietwat hoopvoller. Ik heb er uit begrepen,
dat bij invoering van de nieuwe belastingwetten er blijkbaar
zooveel deskundige werkkrachten zullen moeten worden te werk
gesteld, dat ook van hun diensten blijvend gebruik zal kunnen
worden gemaakt. H e t zal daarbij toch wel het doel zijn om
dan deze ambtenaren op de plaatsen te handhaven, waar zij op
zijn ingeschoten en dat hun kans gegeven wordt om in de
vaste formatie te worden opgenomen. Ik moge de belangen
van dit kleine groepje ambtenaren nog eens bijzonder bij den
Minister aanbevelen.
Ten aanzien van het georganiseerd overleg heeft mij teleurgesteld, dat de Minister niet de wenschelijkheid aanvoelt om te
gelegener tijd, en dan naar vaste voorschriften, de onderscheiden
dienstcommissies op grond van Overheidsinitiatief te doen
bijeenkomen. H e t is mijn ervaring, dat de wetenschap, dat
de Overheid zelf het noodzakelijk acht tot raadpleging van het
personeel over de hem rakende belangen over te gaan, het
beste middel is om het onderling vertrouwen te versterken.
In dit verband heeft het mij verwonderd, dat in een uiteenzetting van de wenschen van de Broederschap van Ontvangers
vermeld staat, dat in de zoo belangrijke aangelegenheid van de
classificatie het georganiseerd overleg niet is gekend. Als er
één gelegenheid is, welke voor deze categorie van belastingpersoneel van ingrijpend belang is, dan is het wel de grondslag,
waarnaar geclassificeerd zal worden, waarvan toch grootendeels
de promotiekansen afhankelijk zijn.
H e t komt mij voor, dat er aanleiding is betreffende een zoo
gewichtige zaak allerminst het georganiseerd overleg te passeeren.
Omtrent de belangen van de groep ontvangers is reeds door
enkele leden gesproken. Herhaling lijkt mij overbodig. Vooralsnog komt het mij voor, dat de uit dien kring aangevoerde
bezwaren grond hebben en dat verhooging in classificatie van
eenige kantoren, tegenover de opheffing van een aantal verlichte ontvangerskantoren, niet verwerpelijk zou zijn. Ik ondersteun daarom den aandrang van de andere leden, welke daarHandelingen der Staten-Generaal. — 1938—1939. .— H .

De heer de Wilde, Minister van Financiën: Mijnheer de
Voorzitter! Behandeling van personeelszaken, heeft de geachte
afgevaardigde de heer IJzerman gezegd, is iets, dat eigenlijk in
deze Kamer moeilijk tot haar recht kan komen. Inderdaad is dat
het geval. Daarom ben ik er zoo verheugd over, dat er is georganiseerd overleg en ik heb met blijdschap vernomen, dat do
geachte afgevaardigde de heer Cohen dat georganiseerd overleg
in algemeenen zin heeft geroemd en geprezen. Ik kan mij voorstellen, dat er hier en daar nog wel wat aan mankeert. De vraag
of nu bij alle quaesties, die zich voordoen, van Overheidswege
de dienstcommissies telkens moeten worden ingeschakeld, wil
ik wel overwegen, maar men moet de zaken toch ook niet overdrijven. Hier en daar kan het plaatselijk een enkelen keer haperen, maar ik geloof, dat het in het algemeen niet slecht loopt.
De geachte afgevaardigde de heer Cohen heeft ook gesproken
over de promotiekansen. I n het algemeen kan men zeggen, dat
de promotiekansen bij de belastingen niet slecht zijn. In verband met de toeneming van het aantal belastingen is er juist
veel schot in gekomen en zijn tal van menschen nu op hoogere
plaatsen gezeten dan zij ooit hadden kunnen vermoeden. Indien
de belastingplannen der Eegeering voortgang hebben, is er nog
veel perspectief, maar het spreekt vanzelf, dat het buitengewoon
moeilijk is om bij een zoo groot personeel, als aanwezig is bij
den dienst der belastingen, het ieder naar den zin te maken en
wat ook vanzelf spreekt, is dit: er zijn — dat is in het geheclo
leven het geval — altijd afdeelingen, waar men niet zoo voordeelig zit als in andere. Dat kan niet anders. Sommige menschen
loopen in een dienstvak wel eens vast, terwijl collega's met dezelfde capaciteiten, gelukkiger zijn en in een afdeeling komen,
waar zij meer kans hebben op promotie. E r zijn b.v. sommige
ontvangers, ten aanzien van wie ik kan begrijpen, dat bij hen
wel eens de gedachte leeft: wij moesten wat meer kans hebben
op promotie. Dat is echter nooit te ondervangen en het spreekt
vanzelf dat men bij een zoo groot personeel niet allen kapitein
kan maken. Er moeten ook soldaten en korporaals zijn.
De vraag is aan de orde gesteld door enkele leden, of het niet
wenschelijk is, de vraag van de classificatie te onderwerpen aan
het oordeel van het georganiseerd overleg. Ik wil er nog weleens over denken, maar ik kan niet aanstonds die vraag bevestigend beantwoorden, want de organisatie van den belastingdienst als zoodanig is een zaak van de Overheid. De rechtspositie van het personeel moet bekeken worden in het georganiseerd overleg. Wanneer er dus veranderingen plaats hebbén in
de positie, is dat een zaak, die in het georganiseerd overle»
moet worden behandeld, maar met de organisatie van den belastingdienst zelf moet men voorzichtig zijn. Nu heeft de geachte afgevaardigde de heer Cohen ook geklaagd over de titulatuur. Ik doe hem dat na. Maar ten slotte zijn Eome en Aken
met in één dag gebouwd. Men kan niet alles tegelijk veranderen, maar wat ook mij treft in den belastingdienst is de
eigenaardige nomenclatuur. Ik heb herhaaldelijk belastingkantoren bezocht. Dan komt ge bij iemand, die ontvanger heet, en
als ge dan vraagt: ontvangt u ooit iets, dan is het antwoord:
nooit. Er zijn inderdaad titulaturen in den belastingdienst, die
herziening dringend van noode hebben. Dit is iets, dat ik onder
het oog zal zien. Ik heb er over gesproken op mijn Departement om daarin een zekere reorganisatie tot stand te brengen.
Er is ook gesproken over de linie-ambtenaren en men heeft
gevraagd, wat daarmee zal gebeuren. Dat is ook een zaak, die
m het_ georganiseerd overleg breedvoerig is besproken en' ten
slotte is deze beslissing genomen. Nu erken ik, dat voor sommigen daardoor de positie eenigszins is veranderd in zooverre,
dat zij minder kans hebben van de linie af te komen. Inderdaad
is dat voor de helft van de menschen het geval. Daardoor wordt
de moeilijkheid verscherpt, die hierin bestaat, dat sommigen
zitten in streken, waar zij zich eenigszins voelen als een vreemde
eend in de bijt, zooals Protestanten, die in zuiver RoomschKatholieke streken wonen en die Protestantsch onderwijs voor
hun kinderen en een eigen kerk willen hebben. Mijn ervaring
op dit gebied is, dat inderdaad al het mogelijke wordt gedaan
om aan de wenschen zooveel mogelijk te gemoet te komen,
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maar het spreekt vanzelf, dat men dit niet over de geheels lijn
kan doen. Wanneer men eenmaal belastingambtenaar wordt,
moet men weten, wat boven het hoofd hangt, want anders
moet men niet solliciteeren.
Wat het verlichte ontvangersexamen betreft, heb ik reeds in
de stukken medegedeeld, dat het niet in de bedoeling ligt dat
te herstellen. Daardoor kunnen sommiger promotiekansen wat
minder zijn geworden, maar zooals ik reeds heb opgemerkt, is
dat in een groot korps, als wij hier hebben, niet te voorkomen.
Inderdaad zijn er sommige tijdelijke ambtenaren bij de
omzetbelasting niet meer noodig en dan moeten natuurlijk vaste
ambtenaren in de plaats treden. Maar juist het feit, dat er
nieuwe belastingen op til zijn, opent voor deze menschen een
nieuw perspectief. E r zullen er zijn, die in dienst kunnen
blijven, wat zij eigenlijk niet hadden kunnen voorzien.
Ten slotte heeft de heer IJsselmuiden gezegd, dat er niet te
veel los en tijdelijk personeel moet zijn. Hij heeft er trouwens
aan toegevoegd, dat dit bij den belastingdienst niet zoo sterk
het geval is. Dat is inderdaad het geval. Bij een zoo grooten
dienst kan men een zoom van los personeel niet missen. H e t
spreekt vanzelf, dat, wanneer tot vermindering van een dienstvak moet worden overgegaan, men in staat moet zijn de menschen, die op het oogenblik zijn aangesteld, te ontslaan.
Mijnheer de Voorzitter I Er zijn nog enkele andere opmerkingen gemaakt door den geachten afgevaardigde den heer Krol
en eenige andere heeren. Ik ben gaarne bereid deze rustig te
overwegen en te zien, in hoeverre ik aan geuite wenschen
kan te gemoet komen.

bracht en ons verzoek ook tot den Minister-President gericht.
Daarbij hebben wij ons echter de volle vrijheid voorbehouden,
om hanr ook bij dezen Minister te behandelen.
Mijn hooggeachte vriend ds. Kersten heeft daar dit jaar een
gelijk verzoek als ik meermalen gedaan heb tot dr. Colijn gericht en in een rede, waarmede ik mijn volkomen instemming
betuig, de gronden ontwikkeld, waarop ons verzoek rust.
H e t antwoord was teleurstellend. Al even teleurstellend als
het antwoord is, dat deze Minister ons in zijn Memorie van
Antwoord gegeven heeft.
H e t is wel heel opmerkelijk, dat dr. Colijn en mr. de Wilde
hierbij het Haagsche Synodale standpunt zoo beslist en onomwonden hebben ingenomen. Een standpunt, dat mr. Groen van
Prinsterer, dr. Kuyper, prof. Fabius en prof. Rutgers juist
scherp bestreden hebben en als onhoudbaar en historisch onjuist
hebben verworpen. Dr. Colijn en mr. de Wilde zijn niet alleen
aan mr. Groen van Prinsterer en aan prof. Fabius, hetgeen wel
meer geschied is, maar zelfs aan hun eigen leider dr. Kuyper
ontrouw geworden.
Het onhoudbare en het historisch onjuiste standpunt, dat de
Ministers hebben ingenomen, is bovendien nog door vele andere
bekwame juristen en theologen aangetoond. Het is ook in deze
Kamer een- en andermaal met onwederlegbare bewijzen bewezen.
Trouwens de inhoud der besluiten zelf toont dit duidelijk aan.
Wij kunnen en mogen daarom het afwijzend antwoord der
Regeering niet gelaten aanvaarden.
Mijnheer de Voorzitter! Deze zaak verdraagt zich aldus. De
Overheid heeft in 1816 tegenover de Nederlandsch Hervormde
Kerk een grievend onrecht bedreven door haar geheel wederrechtelijk een organisatie op te leggen, welke tegen haar wezen,
haar belijdenis, de Drie Formulieren van Eenheid indruischte.
Dat onrecht is door de Koninklijke besluiten van 1816 en 1852
niet weggenomen, het is daardoor bestendigd. Nu vragen wij
van de Overheid herstel van gepleegd onrecht. Wij zijn daarvoor op de rechte plaats en aan het rechte adres. Deze aangelegenheid behoort in de Kamer behandeld te worden. Dit
hebben mr. Groen van Prinsterer en dr. Kuyper bij herhaling
gedaan. E n daarom wijzen wij het verwijt van sommige
ethisch gezinde Christelijk-historische Kamerleden, die van het
herstel der Kerk afkeerig zijn, alsof wij iets behandelden, dat
in deze Kamer eigenlijk niet thuishoorde, met het volste recht
af. H e t doet ons hierbij leed, dat geen der Christelijk-historische of antirevolutionnaive Kamerleden ons verzoek bij do
Regeering ondersteunt. Doch dit, al staan wij dan alleen, mag
ons niet weerhouden om voor het recht der Kerk op te komen.
H e t gepleegde onrecht vraagt dringend om herstel. H e t verjaart
niet, zooals mr. Groen van Prinsterer eenmaal met klem van
redenen betoogd heeft.
Ik vraag dan — de tijd noopt mij om te gaan eindigen —
intrekking van de meermalen genoemde Koninklijke besluiten,
opdat het recht eindelijk zegeviert. Ik vraag dit met des te
grooter vrijmoedigheid, naarmate ik het tevens doe op^ grond
van de Heilige Schrift en de aloude Gereformeerde belijdenis,
welke do Overheid gebieden, een voedsterheer der Kerk te zijn.
Ik doe dit mede uit naam van duizenden en duizenden, zoowel
in als buiten die Kerk, die als belijders der aloude Gereformeerde
belijdenis een onvervreemdbaar recht op die Kerk hebben. Ik
doe dit, dewijl ik van oordeel ben, dat tevens met het herstel
dier Kerk een groot volksbelang gediend wordt. Onder des
Heeren onmisbaren zegen zou dit herstel der Kerk het herstel
van de natie kunnen betcekenen. Ik doe dit niet, al weet ik van
te voren, dat ook ditmaal mij weder een afwijzend antwoord
ten deel zal vallen. Het kan tevens ook zijn nut hebben, opdat
ons volk goed weet, wat het van deze Regeering en de met h a a r
samengaande politieke partijen ten aanzien van het herstel der
Kerk te wachten heeft.

De beraadslaging over Afdeeling V (Dienst
in het algemeen wordt gesloten.

der

Belastingen)

De artikelen 14 tot en met 59 worden achtereenvolgens zonder
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Beraadslaging over Afdeeling V I I I
algemeen.

(Eerediensten)

in het

De heer Zandt: Mijnheer de Voorzitter! Ook dit jaar richt ik
mij bij de behandeling van dit hoofdstuk tot den Minister met
het verzoek om het gepleegde onrecht aan de Hervormde Kerk
te willen herstellen, door de intrekking van de bekende Koninklijke besluiten te willen uitvoeren. H e t zou ons heel wat aangenamer geweest zijn, wanneer wij, doordat de Minister ons
gehoor had willen verleenen, zulks niet meer behoefden te doen.
Dit is echter helaas niet het geval. Daarom zijn wij wel verplicht, dewijl deze aangelegenheid ons zeer ter harte gaat en
een groot volksbelang raakt, ons pleidooi bij vernieuwing te
voeren. Dit ia ons goede recht, daar overeenkomstig parlementair gebruik zulks bij herhaling geschiedt. Ik heb ten bewijze
daarvan ten vorigen jare gewezen op de voorstanders der lijkverbranding, die van jaar tot jaar op een wettelijke regeling van
de lijkverbranding aandringen. Dit voorbeeld zou met vele
andere te vermeerderen zijn.
De kennelijke onwil van dezen Minister en van de hem
voorgegane ambtgenooten dwingt ons wel om zulk een houding
aan te nemen. Wij kunnen en mogen in dezen niet nalatig zijn.
Daartoe is de zaak van te groot aanbelang.
De Minister zelf heeft ten vorigen jare het groote belang dezer
zaak volmondig erkend. Hij heeft toen als zijn meening kenbaar
gemaakt, dat zij ten volle waard was om haar bij de olgemeene
beschouwingen der Rijksbegrooting bij hoofdstuk I t-er sprake
te brengen.
, , .
Dat wij dit tot dusver niet gedaan hebben, was waarlijk niet,
omdat wij zoo geringe beteekenis aan deze quaestie _ hechten,
maar vindt zijn verklaring hierin, dat wij in dezen, liever dan
in het voetspoor van den heer Donner te treden, die haar bij
hoofdstuk I behandeld heeft, den weg bewandelen, die mr.
Groen van Prinsterer en dr. Kuyper hebben ingeslagen, wanneer
zij haar bij het desbetreffende hoofdstuk besproken hebben.
Doch opdat ons niet eenigerlei verwijt van nalatigheid zal
kunnen treffen, hebben wij deze aangelegenheid dit jaar ook
expresselijk bij de behandeling van hoofdstuk I ter sprake ge-

De heer IJsselmuiden: Mijnheer de Voorzitter! De beantwoording van de vraag omtrent het uittrekken van nieuwe traktementen voor de geestelijken kan mij maar matig bevredigen.
I k ken niet de normen, waaraan de verzoeken om toekenning worden getoetst. H e t is misschien niet uitgesloten, dat
die normen wat verouderd zullen zijn.
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Vaststelling van hoofdstuk V I I B (Departement van Financiën) der Rijksbegrooting voor 1939.

(IJsselmuiden e. a.)

(Zandt e. a.)

I n ieder geval dringt zich één norm zoo sterk op, dat het mij
voorkomt, dat, hieraan getoetst, er overvloed van noodzuak zal
blijken. Ik doel hier op het feit, dat kerkelijke gemeenten plotseling gesteld worden voor de vestiging van nieuwe parochies
en dan meestal in stadsgedeelten, waarvan de directe financieele medewerking minder dan matig is, zoo deze al niet bijna
geheel ontbreekt. Tal van deze parochies gaan onder zware zorgen gebukt en het is er meestal niet ver van af, dat er door de
betrokken geestelijken armoede geleden wordt.
Ik heb eerbied voor de tot nu toe practisch toegepaste normen, alleen reeds omdat ze vermoedelijk al wel van zeer ouden
datum zullen zijn en op altijd te respecteeren historische gronden berusten. Maar deze eerbied wordt verre overtroffen door
bezorgdheid, dat men de gelegenheid onbenut laat om op zeer
bescheiden wijze te helpen, waar dat doeltreffend kan geschieden.
De Minister moge daarom — gedwongen door de moeilijke
omstandigheden — de gebruikelijke opvattingen en interpretaties ietwat verruimen.
Wanneer dan jaarlijks een enkele van de vele aanvragers geholpen zou kunnen worden, dan wordt toch de goede wil
getoond.

gen zijn totaal in strijd met hetgeen mr. Groen van Prinsterer,
dr. Kuyper en anderen op dit gebied hebben geleerd. De Minister
zegt, dat de Kerk ook thans vrij is, maar behalve de bovengenoemden hebben ook andere geleerden van naam klaar en
duidelijk aangetoond, dat de Kerk niet vrij is. Voorts zegt de
Minister, dat door intrekking van de Koninklijke besluiten ten
aanzien van de Hervormde Kerk niets zou veranderen. Maar er
zou wel degelijk iets veranderen, want dan treedt de belijdenis
weer in volle kracht en daar heeft de Kerk recht op.

De heer de Wilde, Minister van Financiën: Mijnheer de
Voorzitter! W a t de rede van den heer Zandt aangaat, kan ik
zeer kort zijn. Hetgeen hij zooeven heeft gezegd, is ook bij de
behandeling van hoofdstuk I ter sprake geweest, en mijn ambtgenoot, de Minister van Algemeene Zaken, heeft daarop reeds
geantwoord. Bovendien heeft de heer Zandt verleden jaar hetzelfde gezegd als nu en ook toen heb ik hem geantwoord.
Ik ben het volkomen met den heer Colijn eens, dat opheffing
van de Koninklijke besluiten van 1816 en 1852 niet zou afdoen
aan de positie van de Hervormde Kerk. De Hervormde Kerk
is volkomen vrij om zich te organiseeren zooals zij wil. De heer
Zandt schudt met het hoofd, maar laat hij bewijzen, dat het
niet zoo is. E r is geen enkele macht, die de Hervormde Kerk
kan beletten zich te organiseeren gelijk zij wil. Alleen de moeilijkheid doet zich voor, dat men het met elkaar niet eens is.
De heer Zandt heeft er al op gewezen, dat de Christelijk-historischen het niet met hem eens zijn. Moet de Regecring, bij al
de moeilijkheden, die er reeds zijn, nu iets gaan doen, dat in
strijd is met de opvatting van de meerderheid van deze Kamer?
Indien morgen die Koninklijke besluiten zouden kunnen verdwijnen, ik zou er geen traan om laten, maar in de positie van
de Hervormde Kerk zou practisch geen verandering komen.
W a t aangaat de vraag, die gesteld is door den heer IJsselmuiden in verband met de nieuwe traktementen, die volgens
alinea 2 van artikel 172 van de Grondwet aan kerkgenootschappen kunnen worden gegeven, daarvoor is een zekere maatstaf.
Men heeft een tijd gehad, dat men eenvoudig b.v. aan twee
Katholieke en twee Hervormde bedienaren van den godsdienst
een toelage gaf, maar dat vind ik geen juist systeem. Ik zou
dezen regel willen volgen, dat een verzoek om nieuwe traktementen ingevolge art. 172, alinea 2, van de Grondwet alleen
dan in gunstige overweging genomen kan worden, indien als
gevolg van den aanleg van een Rijkswerk of een krachtige
ontwikkeling van eenige industrie of ontginning van woeste
gronden zich een nieuw bevolkingscentrum heeft gevormd. Ik
ben dan gaarne bereid van art. 172, alinea 2, gebruik te maken
en een toelage toe te kennen.
De heer IJsselmuiden: E n ook niet als de gemeente die
uitbreiding forceert?
De heer de Wilde, Minister van Financiën: Dat sluit ik niet
uit, maar zal het nader bezien.
De Voorzitter: Ik stel voor, den spreektijd bij de replieken
te bepalen op ten hoogste één minuut per spreker.
Daartoe wordt besloten.
De heer Zandt: Met een enkel woord wil ik ingaan op de
beschouwingen, die de Minister heeft gegeven. Die beschouwin-

De beraadslaging over Afdeeling V I I I (Eerediensten)
algemeen wordt gesloten.

in het

De artikelen 60 tot en met 95 worden achtereenvolgens zonder
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Beraadslaging over Afdeeling X (Garanties
verleend) in het algemeen.

door het

Rijk

De heer Stumpel: Mijnheer de Voorzitter! Gisterochtend
mocht de Kamer van den Minister van Financiën ontvangen
een brief, behoorende bij hoofdstuk V U B , handelende over het
zg. middenstandscrisiskrediet.
H e t was mij bekend, dat een wijziging van de algemeene
regels voor die kredietverleening in voorbereiding was. Ik ben
blijde, dat bedoelde voorbereiding in den door mij genoemden
brief reeds tot resultaat is gekomen en dat wij door toezending
van dat stuk, bij deze begrooting, reeds daarover het wToord
kunnen voeren.
Ik wil beginnen den Minister dank te zeggen voor de wijzigingen, in de regels voor die kredictregeling aangebracht.
De voornaamste wijziging is een belangrijke verbetering,
omdat daardoor het uitsluitende crisiskarakter uit de regeling is
verdwenen, terwijl bovendien vervallen is de bepaling, dat het
kredietvragend bedrijf reeds vóór 1 Januari 1930 moest bestaan.
De eisch, nu gesteld, dat een bedrijf ten minste 5 jaar moet
hebben bestaan, wil het volgens de nieuwe regelen voor krediet
in aanmerking komen, lijkt mij volkomen billijk.
Naast deze uiting van erkentelijkheid moge ik echter de
nieuwe regelen in onderdeelen beschouwen en daarbij ook vergelijkingen maken met de tot nu toe geldende regelen.
Toen ik de nieuwe voorwaarden voor kredietverleening begon
te lezen, was mijn eerste indruk, dat men wel op zeer gelukkige wij/.e de kredietbehandeling had vereenvoudigd.
In de oude regeling werden een achttal voorwaarden gesteld.
I n de nieuwe regeling word aan de Middenstandsbank de
beslissing gelaten. Immers er staat nu een bepaling onder
nummer 2, die niet voorkwam in de oude regeling, waarin
gezegd wordt, dat een kredietverleening slechts plaats zal
vinden ten aanzien van die middcnstandsbedrijven, welke
daarvoor naar het oordeel van de bank in aanmerking komen.
Eenvoudiger en meer practisch kon het niet. De Eegeering
oordeelde, met alle ingewijden: de bank is het best toevertrouwd .
Maar, Mijnheer de Voorzitter, ik was te vroeg gekomen tot
die verheugende conclusie. Er volgde meer. Want na dit toch
zoo positieve voorschrift volgt nog wat. Ik lees verder.' „bij
deze kredietverleening zullen voorts de navolgende bepalingen
worden in acht genomen". En dan komen er nog 8 of 9.
Ik meen toch, Mijnheer de Voorzitter, dat hier een doublure
aanwezig is.
In ieder geval komt bij mij de vraag op: wat zal nu overheerschend zijn, dat oordeel van de bank of de later vermelde regelen? Ik voor mij meen, dat er geen enkel bezwaar
was om inderdaad het oordeel aan de bank te laten. Te
minder, omdat toch alle kredietverleening gefiateerd moet
worden door den daarvoor door den Minister aangewezen
functionaris.
W anneer, ondanks mijn hierboven meegedeelde opvatting,
de regelen zelf zullen gelden, kom ik tot de volgende bezwaren.
I n de oude bepalingen onder lid 2 stond, dat voor de kredietverleening slechts in aanmerking komen overigens volwaardige
middenstandsbedrijven.
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Behandeling en aanneming van onderscheidene ontwerpen van wet.

(Stumpel)
In de nieuwe bepalingen onder 2 staat, dat in aanmerking
komen middenstandsbedrijven, die in liqiiiditeitsmoeilijkheden
zijn geraakt uit hoofde van in den betrokken bedrijfstak heerschende omstandigheden. Hier zouden dus niet beoordeeld
worden de omstandigheden van het aanvragende bedrijf zelf,
neen, in den bedrijfstak, dus in de gehecle betrokken branche
zouden die moeilijkheden moeten bestaan.
Als men deze bepaling volgens de letter wil toepassen, komen
daaruit zeker moeilijkheden voort. In de practijk zal deze bepaling dan ook vrijwel geen dienst kunnen doen en daarom
moge ik intrekking daarvan zeer aanbevelen.
In bepaling 3 lees ik onder letter a, dat voor kredietverleening
niet in aanmerking komen bedrijven, die naar het oordeel van
de bank economisch geen bestaansrecht hebben. Ik meen, dat
een oordeel alleen over de economische bestaansmogelijkheid
onjuist is. Ook de sociale zijde moet bezien worden.
Mij zijn gevallen bekend, waarbij bedrijven ten tijde van de
kredietaanvraag economisch niet voldoende bestaansrecht hebben, maar uit sociale overwegingen het voortbestaan van de
/aak in alle opzichten gewenscht is. Een sigarenfabriek met
minstens 50 man personeel vroeg b.v. een krediet aan van zegge
en schrijve f 5000. De rendabiliteit van die zaak was op het
oogenblik van aanvrage niet aanwezig. H e t tenietgaan van die
zaak bracht werkloosheid mede voor al het personeel. I n zulk
een geval was kredietverleening in alle opzichten te verantwoorden, omdat door kredietverleening zoogoed als zeker was
verkregen, dat men zooveel tijd tot volhouden had gekregen,
dat ook andere maatregelen, leidende tot betere rendabiliteit
hadden kunnen worden genomen, waardoor de zaak economisch
wel bestaansrecht kreeg en het personeel aan het werk had
kunnen blijven.
Stel een ander geval. Een ondernemer met groot gezin,
bovendien met veel tegenslag door ziekte, geraakte in moeilijkheden. De zaak leverde onvoldoende bestaansmogelijkheid op.
Een krediet kon uitkomst brengen, waardoor zooveel tijd gewonnen zou worden, dat de oudste kinderen de school hadden
verlaten en door hun medewerking de bedrij fsonkosten dan
lager konden worden.
Ook in zulk een geval is kredietverleening volkomen verantwoord. Ik geef Zijne Excellentie den Minister dan ook in overweging onder letter a van lid 3 te doen lezen: dat niet in aanmerking komen bedrijven, die naar het oordeel der bank sociaal
en/of economisch geen bestaansrecht hebben.
Ik bepleit dus in het algemeen meer soepele bepalingen.
Dat mag ik vooral doen, omdat tal van middenstandsbedrijven
in moeilijkheden zijn geraakt door maatregelen, door de Regeering zelf in het algemeen belang genomen. Ik wijs bijv.
op de margarine-mengbedrijven, op den schoenhandel, die door
ordeningsmaatregelen plotseling het krediet bij leveranciers
ziet afgesneden enz.
Vervolgens, Mijnheer de Voorzitter, had ik gehoopt, dat de
Regeering ook de aan de middenstandsbank gestelde garantielimiet zou hebben verhoogd.
De garantie van twee millioen is welhaast bereikt. Niet omdat
zooveel verliezen zijn geleden op verleende kredieten, maar
omdat zulk een geweldig hoog risico-percentage door de bank
wordt aangehouden.
Sinds 1934 is door het Rijk slechts f 70 800 verlies op deze
kredieten aangezuiverd moeten worden. Maar niemand kan
zeggen hoeveel risico er zit in de nog loopende kredieten. Ik voor
mij meen, dat dit wel mee zal vallen. Maar ik begrijp, dat de bank
een zeer hoog risico aanneemt, omdat verliezen anders misschien
ten laste van de bank zelf zouden kunnen worden gebracht.
Nu staat er wel de toezegging, dat de garantie zoo noodig mag
worden overschreden. Maar het zou veel meer aanbevelenswaardig zijn, dat nu reeds die garantie definitief ruimer werd
gesteld. Voor mij staat het vrijwel vast, dat tot uitbetaling van
die garantie, bij de wijze, waarop deze kredietverleening nu wordt
gehanteerd, tot het gestelde maximum vermoedelijk wel nimmer
zal moeten worden overgegaan.
Waar voor den middenstand direct werkende maatregelen vrijwel niet zijn genomen, waar voor steun in moeilijkheden aan
grootindustrie, aan land- en tuinbouw en anderen millioenen

(Stumpel e. a.)
telkenjare worden uitgetrokken, moge toch eindelijk ook aan den
middenstand meer medewerking worden verleend. Vergelijkenderwijs is op dit terrein de middenstand buitengewoon stiefmoederlijk behandeld. Ik hoop van harte, Mijnheer de Voorzitter, dat
de heer Minister zal willen overwegen wat ik vroeg en de aangegeven wijziging van de gestelde regelen dus nader zal willen
nagaan. I n het belang van den middenstand en daardoor ook
en vooral in het algemeen belang moge die overweging tot
ruimer gestelde medewerking doen besluiten.
De heer de Wilde, Minister van Financiën: Mijnheer de
Voorzitter! Nog een kort woord in antwoord op hetgeen door
den heer Stumpel is opgemerkt. Inderdaad, het exceptioneele
crisiskarakter gaat nu van de voorschotten, die op deze wijze
door de Middenstandsbank worden gegeven, af. Alleen moet
een zaak aantoonen, dat ze vijf jaren heeft bestaan en dus een
zeker bestaansrecht heeft gekregen. Nu heeft de heer Stumpel
mij gevraagd, waar wij eenige regelen gaan geven, of het inderdaad zoo is, dat de Middenstandsbank vrij kan beslissen of
gebonden is aan de regelen, waarvan hij sprak. H e t spreekt
vanzelf, dat ze gebonden is aan die regelen, en ik geloof, dat
er op zich zelf ook in het geheel geen bezwaar tegen is. H e t
gaat hier om Rijksgelden. De heer Stumpel heeft zijn rede
beëindigd met te zeggen, dat millioenen worden ten koste gelegd aan land- en tuinbouw. Maar daar staat de zaak toch wel
eenigszins anders. Hier heeft men voortdurend te doen met
concurreerende bedrijven. De Regeering is echter bereid den
middenstand te helpen, maar dat moet gebeuren onder zekere
regelen. Het is een goede regel, dat men geen bedrijf moet in
het leven houden, dat economisch geen nut afwerpt. Men mag
ook niet alleen letten op de mensehen. Wanneer de Overheid
zich ging leenen om zaken, die door omstandigheden of door
ziekte in moeilijkheden zijn geraakt, in het leven te houden,
dan zou dit op den duur niet vol te houden zijn. Het moet zijn
een gezond bedrijf en als dit tijdelijk ziek is, dan moet dit een
gevolg zijn van een ziekte in de geheele branche, maar niet
ten gevolge van minder koopmanschap of van andere individueele eigenschappen van den eigenaar. Daarom geloof ik, dat
in het algemeen de gestelde regelen gehandhaafd moeten
worden.
Wat betreft de garantie, inderdaad zal die, wanneer dit
noodig mocht blijken, eenigszins overschreden kunnen worden.
Wij zullen zien hoe die zaak verder werkt. H e t is gedaan om
den middenstand verder te helpen. E r zijn ook andere banken,
die den middenstand helpen. Dien bedrijven, die ten gevolge
van de tijden in moeilijkheden verkeeren, willen wij echter
gaarne van steun en van nut zijn.
De beraadslaging over Afdeeling X (Garanties door het Rijk
verleend) in het algemeen wordt gesloten.
De artikelen 96 tot en met 157 worden achtereenvolgens
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Artikel I van het ontwerp van wet wordt zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.
De artikelen I I tot en met IV en de beweegreden van het
ontwerp van wet worden achtereenvolgens zonder beraadslaging
en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
H e t ontwerp van wet wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Aan de orde is de behandeling van de ontwerpen van wet:
Vaststelling van de begrooting van het Staatsmuntbedrijf voor
het dienstjaar 1939 (2 M ) ;
Wijziging van de wet van den 28sten December 1936 (Staatsblad n°. 3416) tot aanwijzing van de middelen tot dekking van
de uitgaven, begrepen in de Rijksbegrooting voor het dienstjaar
1937 (184);
Toepassing artikel 27, eerste lid, der Comptabiliteitswet (176).
Deze ontwerpen van wet worden achtereenvolgens, telkens
zonder beraadslaging en, na goedkeuring der onderdeelen, zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.
De vergadering wordt gesloten.

