
Na de bestudering van de memorie van antwoord bestond 
er in de vaste Commissie voor Financiën nog behoefte het 
volgende naar voren te brengen. 

In de vijfde alinea van het voorlopig verslag is door vele 
leden de vraag gesteld, welke invloed de uitbreiding van het 
aantal loten zal hebben op het inkomen van de collecteurs (tri
ces). De desbetreffende leden waren van mening, dat deze 
vraag wel uitermate vaag is beantwoord, en zij zouden daar
over dan ook gaarne alsnog wat meer opheldering verkrijgen. 

Begrepen deze leden het wel, dan zullen de nieuwe loten 
allereerst dienen om het normale inkomen te verhogen in ver
band met salarisstijging. Om de koppeling aan de salaris
schaal 39 van een commies te handhaven wordt de provisie 
dus niet opgetrokken, maar moet een groter aantal loten 
worden verkocht. Acht de Minister dit een juist systeem? 

Voor zover de nieuwe loten niet voor de normale inkomens-
optrekking nodig zijn, worden ze toegewezen aan collec-
teurs(trices) en debitanten die daarom verzoeken ten einde 
aan de vraag van hun klanten te voldoen. Verwacht de Mi
nister, dat dit verzoek door zeer vele of slechts door weinige 
collecteurs (trices) zal worden gedaan? 

De leden, hier aan het woord, gingen ervan uit, dat welhaast 
elke collecteur(trice) deze uitbreiding zal vragen, omdat de 
vraag naar staatsloten aanmerkelijk groter is dan de maximale 
uitgifte die thans mogelijk is. Door deze grotere toewijzing 
kunnen de collecteurs (trices) en de debitanten zich „nog enig 
extra inkomen verwerven". 

Deze formulering en met name het woord „enig" zal wel 
betekenen, dat dit grotere inkomen niet van veel betekenis is. 
Is het waar, zo vroegen deze leden, dat voor deze loten in 
plaats van de normale verdiensten van f 2,50 per lot slechts 
f 0,50 aan provisie zal worden uitgekeerd? Wat is de recht
vaardiging voor deze aanzienlijke provisiekorting? Waarop is 
de verhouding 1 : 5 gebaseerd? Welk logisch verband ziet de 
Minister tussen het extra werk dat verricht moet worden en 
de veel lagere provisie per lot? Is het juist, aan te nemen, dat 
de meeste collecteurs(trices) 100 a 200 loten méér zullen 
verkopen en daarvoor dus f50 a f 100 per loterij d.w.z. bij 
6 loterijen per jaar, f 300 a f 600 meer zullen ontvangen, 
terwijl deze extra-ontvangsten bij een normale provisie f 1500 
a f 3000 zouden bedragen? 

Is het waar, dat van de f 300 a f 600 opbrengst van de loten 
met verminderde provisie 40 pet., d.w.z. f 120 a f240 pen
sioenpremie moet worden afgedragen, terwijl de pensioen
premie op de loten met normale provisie slechts 8 pet. be
draagt, waardoor de provisiekorting nog een extra-vermindering 
van de netto-meeropbrengst tot gevolg heeft? 

Deze leden zouden het op prijs stellen, als de Minister niet 
alleen hun nadere vragen zou willen beantwoorden, maar ook 
de gekozen opzet in nadere overweging zou willen nemen. 
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Vertrouwende, dat de Minister bereid zal zijn het boven
staande vóór de openbare behandeling van dit wetsontwerp 
schriftelijk te beantwoorden, is de voornoemde commissie 
van oordeel, dat daarmee die behandeling voldoende zal zijn 
voorbereid. 

Vastgesteld 23 december 1966. 
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