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AANHANGSEL TOT H E T VERSLAG VAN D E HANDELINGEN DER T W E E D E KAMER. 
Vragen, door de leden der Kamer gedaan overeenkomstig art. 116 van het Reglement van Orde, en de daarop door 

de Regering gegeven antwoorden. 

Schriftelijk beantwoorde vragen 

2 1 9 . VRAGEN van de heer Ruijs de Beerenbrouok naar 
aanleiding van het gemaakte verschil t .a.v. de 
uitkeringen aan krijgsgevangenen van het K.N.I .L. 
en de krijgsgevangenen van de Koninklijke Marine. 
(Ingezonden 9 Juli 1947.) 

1. Is de Minister bereid uitvoerige inlichtingen te ver
schaffen over de vraag, in hoeverre aan krijgsgevangenen, deel 
uitmakende van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, 
over de jaren 1942—1945 de volgens internationale regelingen 
voorgeschreven uitkeringen zijn gedaan? 

2. Is het waar, dat in deze met betrekking tot de in de 
Pacific gemaakte krijgsgevangenen, behorende tot de Konink
lijke Marine, een andere politiek is gevolgd? 

3. Kan de Minister mededelen, welke motieven hebben ge
golden om een minder tegemoetkomend standpunt in te nemen 
tegenover de in vraag 1 bedoelde categorie militairen? 

4. Is de Minister niet de mening toegedaan, dat het bij de 
rechthebbenden tot gerechtvaardigde critiek en ontstemming 
aanleiding moet geven, dat deze aangelegenheid thans bijna 
twee jaren na de capitulatie van Japan nog niet is afgedaan? 

5. I s de Minister bereid te bevorderen, dat dit vraagstuk op 
zeer korte termijn op een het rechtsgevoel bevredigende en in 
het algemeen belang verantwoorde wijze wordt afgedaan en is 
hij van mening, dat de, naar verluidt, op dit punt bestaande 
voornemens der Nederlandsch-Indische Regering aan deze 
criteria voldoen? 

ANTWOORD van de heer Jonkman, Minister van Overzeese 
Gebiedsdelen. (Ingezonden 11 Augustus 1947.) 

1, Aan de krijgsgevangen officieren en onderluitenants van 
het K.N.I .L. is door de Japanners de minimum bezoldiging 
van een rauggenoot van het Japanse leger betaald, evenwel 
zonder bijberekening van oorlogstoelage e.a. Practisch kregen 
de betrokkenen veel minder in handen, omdat vrij hoge bedragen 
werden ingehouden voor voeding, kleding en huisvesting. Als 
gemiddelde kan ongeveer worden aangenomen, dat vorenbedoelde 
militairen per maand 35 tot 20 gulden, roupies, tikals, enz. 
— afhankelijk van het land, waar de krijgsgevangene verbleef — 
in handen kregen. Het eventueel dan nog overblijvend saldo 
werd te goed geschreven op de Yokohama Specie Bank. 

De krijgsgevangenen beneden de rang van onderluitenant 
— de vaandrigs daaronder begrepen — werden betaald naar 
werkprestatie. Per werkdag werd in sommige kampen op Java 
en Sumatra f 0,10—f 0,25 betaald. Na de capitulatie hebben de 
in Nederlandseh-Tndië vertoevende krijgsgevangenen het op ge
noemde bank gedeponeerde saldo in Japanse valuta (Neder
landscb-Indisch geld) ontvangen. 

De krijgsgevangenen in Birma, Siam en Mantsjoerije hebben 
dit niet genoten. 

2. De krijgsgevangenen, behorende tot de K.M., ontvingen 
dezelfde betaling als de categorie militairen, bedoeld in vraag 1, 
In afwachting van een regeling bij de wet, bij Koninklijk besluit 
of Gouverncmentsbesluit van de rechtspositie van krijgsge
vangen militairen heeft de Minister van Marine voorts bij rijn 
hierbij overgelegde beschikking van 11 April 1946 juncto 9 Mei 
1946 een „voorlopige regeling militairen der zeemacht in krijgs
gevangenschap" 1) vastgesteld. 

1) Ncdergelegd ter griffie. 

8. Tot nog toe zijn aan de categorie militairen, bedoeld in 
vraag 1, geen uitkeringen gedaan wegens niet ontvangen be
zoldiging en soldij gedurende de Japanse bezetting, aangezien 
het algemene vraagstuk der z.g. „baekpay" nog in behandeling 
is bij een speciaal daarvoor door de Luitenant-Gouverneur
Generaal ingestelde commissie onder voorzitterschap van de 
Directeur van Financiën. 

4. De ondergetekende kan zich geredelijk indenken, dat het 
nog niet afgedaan zijn van deze aangelegenheid tot critiek en 
ontstemming aanleiding geeft. Evenwel dient te worden bedacht, 
dat de Regering van Nederlandsch-Indië onder zeer moeilijke 
omstandigheden talloze urgente vraagstukken met een uiterst 
beperkt aantal geschikte krachten tot oplossing moet brengen, 
terwijl het onderhavige vraagstuk er een is met zeer vele kanten, 
die elk op zich zelf in beschouwing moeten worden genomen, 
waardoor het geheel van een zeer ingewikkelde structuur wordt, 
waarmede ver reikende consequenties zijn verbonden. In het 
bijzonder voor Nederlandsch-Indië, waar de gehele maatschappij 
door de vanwege de bezetter getroffen maatregelen volledig is 
ontwricht, is deze materie van bijzonder ingewikkelde aard. 

5. De voornemens der Nederlandsch-Indische Regering t .a.v. 
de onderwerpelijke materie geven de ondergetekende geen reden 
om te betwijfelen, dat dit vraagstuk, voor zover dit onder de 
huidige omstandigheden mogelijk is, niet op de kortst mogelijke 
termijn en op een redelijke en in het algemeen belang verant
woorde wijze zal worden afgedaan. 

2 2 0 . VRAGEN van de heer Mol betreffende het nog 
niet uitkeren van subsidie voor kraamhulp, uitge
trokken op de begroting voor 1946. (Ingezonden 
24 Juli 1947.) 

1. Heeft het de aandacht van de Minister, dat het Rijks
subsidie voor kraamhulp, uitgetrokken op de begroting 1946, 
nog niet is uitgekeerd? 

2. Is het de Minister bekend: 

dat in het vooruitzicht op dit — zij het onvoldoende — 
subsidie door de hierbij betrokken organisaties, op instigatie 
van het Geneeskundig Staatstoezicht op de Volksgezondheid 
en van de Commissie inzake Kraamhulp, een groot aantal z.g. 
kraamcentra is opgericht; 

dat deze kraamcentra, als nieuwe instellingen, te kampen 
hebben met moeilijkheden van velerlei aard, met name wat
betreft het verkrijgen van bevoegde krachten voor ie oplei
ding en het werven van geschikte leerlingen; 

dat deze organisatorische moeilijkheden, en met name de 
genoemde, in belangrijke mate worden vergroot door de labiele 
financiële positie, waarin deze centra verkeren, ondanks de 
grote geldelijke offers, welke de betreffende organisaties zich 
voor deze dringend noodzakelijke diensten getroosten; 

dat het uitblijven van bedoeld subsidie deze moeilijkheden 
zodanig verzwaart, dat reeds verschillende opleidingen moesten 
worden stopgezet en dat uiteraard van de nodige uitbreiding 
onder deze omstandigheden geen sprake kan zijn? 

3. Is de Minister bereid de redenen mee te delen, die tot 
deze vertraging in de uitkering hebben geleid, en de maat
regelen te treffen, die tot onverwijlde uitkering van het sub
sidie over 1946 kunnen leiden, alsmede tot een voorschot
regeling voor het subsidie over het lopende jaar? 

ANTWOORD van de heer Drees, Minister van Sociale Zaken. 
(Ingezonden 11 Augustus 1947.) 

1. Het is de ondergetekende bek-end. dat op het tiidstip, 
ivnarop deze vraag werd gesteld, het subsidie voor kraamhulp, 
dat np de begroting voor het dienstjaar 1946 is uitgetrokken, 
nog niet was uitgekeerd. Toekenning van het subsidie heeft 
inmiddels plaats gehad, terwijl uitbetaling spoedig zal volgen. 
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2. De moeilijkheden van velerlei aard, waarmede de centra 
voor kraamzorg te kampen hebben, zijn de ondergetekende be
kend. Hij betreurt, dat het uitblijven van subsidie deze moei
lijkheden heeft verzwaard en er toe geleid heeft, dat enkele 
centra (een drietal) hun werkzaamheden hebben moeten stop
zetten. 

3. Het was de geneeskundige Hoofdinspectie van de Volks
gezondheid eerst in de maand April 1947 mogelijk advies uit te 
brengen nopens de verdeling van het op de Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1946 ten behoeve van de kraamzorg uitgetrokken 
subsidie. Aangezien de daarin voor de centra voer kraamzorg 
voorgestelde Bubsidies, ten gevolge van de inmiddels sterk ge
wijzigde omstandigheden, afweken van het destijds door het 
Departement van Financiën opgemaakte schema, aan de hand 
waarvan een bedrag van 1' 165 000 voor het jaar 1046 werd 
u,, ei rokken, heeft de ondergetekende overleg ter zake ge
pleegd met zijn ambtgenoot van Financiën. Dit overleg is in
middels geëindigd, zodat, zoals reeds uit het antwoord op de 
eerste vraag is gebleken, thans tot toekenning van het subsidie 
is overgegaan. De ondergetekende is bereid in overleg met de 
gi neeskundige Hoofdinspectie voorschotten over het lopende 
dienstjaar te verlenen. 

2 2 1 . VRAGEN van de heer Droesen betreffende ver
hoging van de toewijzing van blik aan de groeuten
conservenindustrie te Venlo. (Ingezonden 11 Juli 
1947.) 

1. Is het de Minister bekend, dat er aan de in Venlo ge
vestigde groentenconservenindustrie in verhouding tot haar 
capaciteit slechts minimale hoeveelheden blik zijn toegewezen? 

2. Wil de Minister mededelen, hoe groot de capaciteit der 
groentenconservenindustrie in Nederland is, hoe deze verdeeld 
is over de verschillende provinciën en hoe groot de onderscheiden 
toewijzingen van blik voor dit seizoen zijn? 

3. Is de Minister niet van mening, dat bij de distributie van 
blik rekening, althans meer rekening, zou moeten worden ge
houden met de omstandigheid, dat juist het groentencentrum 
Venlo zijn natuurlijk afzetgebied voor verse groenten verloren 
zag gaan en dat er dientengevolge bij herhaling massa's groen
ten onv-erk-oopbaar blijken en vernietigd worden? 

4. Is de Minister verder niet van mening, dat aan een zwaar 
door de oorlog geteisterd gebied, zoals Venlo e.o. is, voorrang 
moet worden gegeven bij de economische opbouw en dat bevor
dering der groentenconservenindustrie in dit tuinbouwgebied 
daartoe zeer dienstig zou zijn? 

5. Is de Minister bereid, rekening houdend met de onder 3 
en 4 genoemde omstandigheden, de bliktoewijzing aan de Ven
lose groentenconservenindustrie aanmerkelijk te verhogen? 

ANTWOORD van de heer Mansholt, Minister van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening. (Ingezonden 14 Augustus 1947.) 

1. Het is aan de ondergetekende bekend, dat aan de in Venlo 
gevestigde groentenconservenindustrie in eerste instantie slechts 
een geringe hoeveelheid blik is toegewezen. 

Dez< toewijzing /.al worden verhoogd al naar gelang van de 
hoeveelheid conserven, welke door de fabrikant wordt geëx
porteerd. 

2. Aan de ondergetekende staan geen gegevens ter beschik
king, waaruit de productiecapaciteit van de groentecouserv'én
industrie in Nederland en de verdeling daarvan over de ver
schillende provincies met voldoende nauwkeurigheid kunnen 
worden afgeleid. De productiecapaciteit in Nederland zou vol
gens een zeer globale schatting 75 000 000 literblikken bedragen. 
Dit jaar zullen vermoedelijk ongeveer 15 000 000 literblikken 
aan de groentenconservenindustrie kunnen worden toegewezen. 

De verdeling hiervan over de verschillende provincies is als 
volgt: 

Groningen 9,82 %; 
Friesland 0,03 %; 
Drenthe 11,77 %; 
Overijssel 6,57 %; 
Gelderland 3,93 %; 
Utrecht 2,12 %; 
Noordholland 1 6 , 2 5 % ; 
Zuidholland 2 0 , 9 4 % ; 
Zeeland 3,42 % ; 
Noordbrabant 25,03 %; 
Limburg 0,12 %. 

Opgemerkt zij, dat de toewijzing van blik aan de industrieën 
niet geschiedt op basis van de productiecapaciteit, maar ver
band houdt met verschillende factoren, waarvan wel de belang
rijkste is de productie in voorgaande jaren. 

3 en 4. Mede in verband met het feit, dat het groenten
centrum Venlo een belangrijk deel van zijn natuurlijk afzet
gebied heeft verloren en dit gebied zwaar door de oorlog is 
geteisterd, is een bedrijfsvergunning verleend voor het vestigen 
van een groentenconservenindustrie in Venlo en is aan deze 
industrie blik toegewezen. 

5. Een verhoging van de bliktoewijzing aan de in Venlo 
gevestigde industrie acht de ondergetekende niet verantwoord, 
aangezien zulks zou gaan ten koste van de ook reeds kleine 
toewijzing voor de andere conservenindustrieën. 

2 2 2 . ANTWOORD van de heer Gielen, Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (ingezon
den 9 Augustus 1947), ten vervolge op de beant
woording van vragen van mevrouw Fortanier—de 
Wit in verband met het tekort aan schoolruimte. 
(Zie Aanliatvgsel, blz. 173.) 
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De lagere scholen, die in 1947 geheel of gedeeltelijk herbouwd, 
gebouwd of vergroot worden, liggen in de navolgende gemeenten, 
waarbij tussen haakjes het aantal is vermeld, indien dit groter 
is dan één: Boxmeer, Oeffelt (2), Gemert (3), Wijk en Aalburg 
(2) , Bergeyk, Reuscl, Eindhoven (2), Best, Halsteren, Ossen
drecht, Roosendaal (2) , Standdaarbuiten, Steenbergen (2), 
Wouw (3), Zevenbergen, Udenhout, Epe, Ulieden, Bemmel (2), 
Groesbeek, Nijmegen, Leeuwen, Kerkdriel, Brummen (2), 
Eibergen, Gorssel (2), Voorst, Zutphen, Schimmert, Kerkrade 
(2) , Melick Herkenbosch (2), Vlodrop (2) , St. Odiliënbcrg (2), 
Herten (2), Montfort, Echt (7), Susteren (3), Nederweert (5), 
Linne (2), Maasbracht (2), Belfcld, Zeist, Loenen, Jutphaas , 
Breukelcn, Baarn, Wijk bij Duurstede, Leidschendam, Hazers
woude, Voorschoten, Pijnacker (2), Dordrecht (5) , 's-Graven
hage (10), Hillegom, Zaandam, Den Helder (3) , Deventer, 
Holten, Kaalte, Enschede, Azeloo, Ruinerwold, Groningen (2), 
Vlagtwedde en Bierum. 

]) Nedergelegd ter griffie ter inzage van do leden. 


