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HOOFDSTUK I

INIZIDING

§   1. Inleidende opmerking
De na-oorlogse periode wordt gekenmerkt door een algemene

drang naar een verhoogde zekprheid van bestaan. Nationaal en
internationaal wordt de leuze verkondigd, dat de toekomstige maat-
schappij vrees en gebrek moet uitbannen, om gekenmerkt te worden
door sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek.

In de boezem der geallieerde volkeren heeft men zich reeds
tijdens de internationale volkerenkrijg bezonnen op de middelen,
die nodig waren om het na-oorlogse ideaal van „freedom from want
and fear" te kunnen realiseren. In vele landen kwam het tot min of
meer uitgebreide plannen, waarvan we noemen het Beveridge Rap-
port in Groot-BrittanniE, het Security, Work and Relief Policies-
rapport van de National Resources Planning Board in de Verenigde
Staten, met het daarop volgende wetsontwerp Wagner, Murray
en Dingell, het Marshrapport in Canada, het rapport van de Parlia-
mentary Select Committee in social security in AustraliE, het rapport
van de Social en Economic Planning Council der Zuid-Afrikaanse
Unie, terwijl daarnaast op de Internationale Arbeidsconferentie,
welke in April-Mei 1944 te Philadelphia werd gehouden, een
belangrijke aanbeveling betreffende de Zekerheid van Inkomen
werd vastgesteld.

Ook de Nederlandse Regering heeft - zoals algemeen bekend
mag worden geacht - bij beschikking van de Minister van Sociale
Zaken van 26 Maart 1943 te Londen een commissie ingesteld, onder
voorzitterschap van de secretaris-generaal van het Ministerie van
Sociale Zaken Mr Dr A. A. van Rhijn, met de opdracht algemene
richtlijnen vast te stellen voor de toekomstige ontwikkeling der so-
ciale verzekering, welke commissie als voorlopig resultaat van haar
arbeid een driedelig rapport  over dit onderwerp publiceerde. 1)

1) Sociale Zekerheid. Rapport van de Commissie ingesteld bij beschikking van de
1
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Had het aanvankelijk de schijn, alsof Nederland zou worden op-
genomen in de algemene geestdrift om na de bevrijding van de
vijand zo spoedig mogelijk tot een reorganisatie en verbetering van
de sociale verzekering te komen, zoals dit b.v. in BelgiB het geval
was, het bleek reeds spoedig, dat men in Nederland ook ten aanzien
van dit punt niet over 66n nacht ijs wenste te gaan.

Nadat de destijdse Minister van Sociale Zaken Dr W. Drees
kort na zijn optreden aan de Stichting van de Arbeid over het
rapport-Van Rhijn advies had gevraagd en inmiddels in begin
December 1945 en in Mei 1946 door het bestuur van genoemde
Stichting een tweetal nota's over de toekomstige reorganisatie van
de sociale verzekering waren gepubliceerd, werden door een Com-
missie van de Stichting van de Arbeid, onder voorzitterschap van
de gedelegeerde van deze Stichting, Prof. Mr B. C. Slotemaker,
nog een tweetal nota's over de sociale verzekering gereed gemaakt.

Toen daaruit bleek, dat de vertegenwoordigers van werkgevers-
en arbeiderszijde in deze Commissie van de Stichting van de Arbeid
in belangrijke mate overeenstemming hadden verkregen over de
hoofdlijnen ener toekomstige herziening en unificatie der sociale
verzekering, werd in September 1947 in overleg met het bestuur van
de Stichting van de Arbeid ingesteld de z.g. Gemengde Commissie,
welke een samenvoeging betekende van de technische Regerings-
commissie en de Commissie uit de Stichting van de Arbeid. Het
resultaat van de arbeid van deze Gemengde Commissie werd neer-
gelegd  in een rapport, hetwelk in Maart  1948 werd uitgebracht. 1)

De Cemengde Commissie heeft hierna opdracht gekregen, op
basis van dit rapport voorstellen van wet te ontwerpen.

Men kan dus met recht zeggen, dat men in Nederland niet over
66n nacht ijs wenste te gaan en ook nog niet gegaan is. En, wanneer

Minister van Sociale Zaken van 26 Maart 1943, met de opdracht algemene richtlijnen
vast te stellen voor de toekomstige ontwikkeling der sociale verzekering in Nederland.

Deel I: Overzicht   van de bestaande stelsels in Nederland   en een aantal andere
landen, benevens van de in sommige landen uitgewerkte plannen tot herziening en
uitbreiding der bestaande voorzieningen. 1945.

Deel II: Algemene richtlijnen   voor de toekomstige ontwikkeling der sociale   ver.
zekering in Nederland. 1945.

Deel   III: De organisatie van geneeskundige voorzieningen   en de rehabilitatie   van
gebrekkigen. 1945.

1) Rapport inzake de herziening van de Sociale Verzekering, uitgebracht door een
Commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de Minister van Sociale Zaken en
van de Stichting van de Arbeid. 's-Gravenhage 1948.
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men op dit ogenblik de moeilijkheden, waarmede menig land op het
stuk van de sociale verzekering, na de reorganisatie der sociale
verzekering te kampen heeft, rustig beziet, dan behoeven wij in een
zeker opzicht niet te treuren over het langzame tempo, waarin de
reorganisatie der sociale verzekering zich in Nederland schijnt te
gaan  voltrekken. 1)

Men kan niet zeggen, dat de belangstelling voor de reorganisatie
der sociale verzekering in Nederland na de bevrijding gering is
geweest, alhoewel niet te ontkennen valt, dat deze belangstelling
meer politiek en meer technisch is ingesteld geweest dan wetenschap-
pelijk. Toch is ook de wetenschappelijke belangstelling voor dit
vraagstuk aanzienlijk geweest. Wanneer we de belangwekkende dis-
sertaties noemen, welke Dekker, Van Schouwenburg, De Ruiter,
Drost, Boot, Wuite en Bolkestein aan de problemen der sociale
verzekering na de bevrijding hebben gewijd en wanneer we voorts
de keur van artikelen van theoretici en practici in de tijdschriften
Arbeid en Sociaal Maandblad overzien, dan kunnen we waarlijk
niet zeggen, dat de theorie zich van de problemen der sociale
verzekering heeft verre gehouden. 2)

Het heeft echter de schijn, dat men in de practische politiek geen
of weinig aandacht aan de theoretische bespiegeling schenkt. Dit
laatste is in de sociale verzekering geen vreemd verschijnsel. Men
heeft in Nederland de sociale verzekering veel meer dan andere
takken van het arbeidsrecht gemaakt tot voorwerp van partijpolitiek
inzicht. En het kan ook moeilijk anders, daar de materie waarmede
de sociale verzekering zich bezig houdt zo nauw in verband staat

1) Men zie de rede, welke op 26 Juni 1946 werd uitgesproken door Dr Walter Leen
op het Derde Congres voor Sociale Verzekering te Amsterdam over „Maatschappelijke
Zekerheid in Belgie" o.a. pag. 31 van het Verslag.

2) W. H. Dekker, Het risico van de weg in de sociale verzekerini Ac. pn Zutphen
1946.

M. G. L van Schouwenburg, Unificatie der sociale verzekering. Ac. pr. Leiden 1946.
T. de Ruiter O.F.M., Minister A. S. Talma. Een historisch-ethische studie over de

corporatieve gedachte in de christelijk-sociale politiek in Nederland. Ac. pr. Franeker
1946.

H. L Drost, Ouderdomsvoorzieningen en Belastingen. Ac. pr. Alphen aan den Rijn
1947.

F. R. Boot, De financiering der sociale verzekering (Fondsvorming of omslagstelsel).
Ac. pr. Amsterdam 1947.

J. G. Wuite, Medisch commentaar op de Ongevallenwet 1921 mede in verband met
de plannen tot unificatie der sociale-verzekeringswetten. Ac. pr. Groningen 1947.

N, Bolkestein, De invloed van de financiEle politiek der overheid op de verdeling
van lasten en baten over de tijd. Ac. pr. Groningeni Batavia 1948.
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met levens. en wereldbeschouwing, dat het vaak moeilijk is een
„choc des opinions" te krijgen, welke voor de verschillende partijen
algemeen aanvaardbaar is.

Dit laatste heeft echter zijn bezwaren, doordat het vaak aanleiding
kan worden tot een verstarring in de begripsvorming bij bepaalde
politieke partijen, zonder dat men rekening houdt met de „6volution
des id6es", zoals deze zich in de wetenschap, los van enig partij-
politiek inzicht, vaak voltrekt.

Het zou interessant zijn, dit laatste met voorbeelden te staven,
doch waar daarvoor in het verder verloop van de onderhavige studie
ruimschoots gelegenheid zal bestaan, zullen we thans over dit punt
niet verder uitweiden.

De wetenschap heeft zich in dezen bewust te zijn van haar dienende
taak om practijk en politiek te overtuigen van de wezenlijke samen-
hangen van het sociaal-economisch leven en de zich daarin vol-
trekkende levensverschijnselen, waarmede zij rekening hebben te
houden.

Voor zover ons doel betreft, hebben verschillende wetenschappen,
met name de arbeidsrechtswetenschap, de economische wetenschap,
de sociologie, de sociale geneeskunde en de verzekeringswiskunde,
tot taak hun licht te laten schijnen over de voornaamste en essentiBle
vraagstukken der sociale verzekering om op die wijze het practische
en partijpolitieke inzicht voor te lichten omtrent de gebreken welke
kleven aan de huidige sociale verzekering, over de middelen welke
gevonden kunnen worden om deze gebreken weg te nemen, zonder
dat deze middelen nevengevolgen in het leven roepen, die bezwaar-
lijker zijn dan de bestaande gebreken en op die wijze de weg aan te
geven, langs welke men bij een reorganisatie der sociale verzekering
dient te gaan.

Doelmatigheidscritisch dient de wetenschap tegenover de bestaan-
de organisatie en tegenover de komende reorganisatie der sociale
verzekering gestemd te zijn.  1)

Het is ook deze doelmatigheidscritiek, welke Van Schouwenburg
gehanteerd heeft in zijn uiterst belangwekkende studie. Het crite-
rium van toetsing was echter bij Van Schouwenburg het uni/icatie-
criterium. Onder unificatie verstaat Van Schouwenburg „Het tot

1)  Men  zie  voor dit begrip:  J. A. Veraart, Economische Wetenschap. Sociale  Voor-
zorg, September 1922.
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stand brengen van een organisatorische eenheid tussen de verschil-
lende takken der sociale verzekering, met dien verstande, dat voor
alle takken geldt:

eenzelfde  vorm van uitvoering;
eenzelfde begrip van werkgever en werknemer;
een gelijke wijze van premieheffing, -betaling en grondslag van

premiebetaling;
eenzelfde basis van uitkering;
onderlinge samenhang   van de voorwaarden van verzekering;
eenheid van rechtspraak." 1)

De onderhavige studie zal niet het unificatie-criterium als uit-
gangspunt der doelmatigheidscritiek nemen, waarmede wij niet
wensen te betogen, dat de door Van Schouwenburg geleverde doel-

matigheidscritiek onjuist zou zijn. Integendeel, wij zijn van oordeel,
dat de studie van Van Schouwenburg van grote betekenis is, doch
wij menen, dat zij in menig opzicht aanvulling en verdieping behoeft.
Deze aanvulling en verdieping is o.i. te vinden door het criterium
der doelmatigheidscritiek te zoeken in het kara/aer der sociale
verzekering zelf, in verband met haar doelstelling.

§ 2. Het begrip sociale verzekering in verhouding tot het
begrip private verzekering

Het mag als verwonderlijk beschouwd worden, dat de term sociale
verzekering in Nederland in het algemeen onaangevochten is ge-
bleven, terwijl over andere begrippen met het adjectief sociaal,
zoals het begrip sociaal recht, het begrip sociale wetgeving en het
begrip sociale politiek zo vaak de staf is gebroken.

Alvorens hierop nader in te gaan, kunnen wij ons de vraag stellen,
wat men in het algemeen onder sociale verzekering verstaat.

Ds A. S. Talma, die zich door zijn belangrijke activiteit met be-
trekking tot de sociale verzekering de naam „vader der sociale

verzekering" verworven heeft, zag de sociale verzekering als een
onderdeel   van de loonregeling.   Op de vraag: waarom   moet  de
overheid ingrijpen, gaf Talma bij de behandeling van zijn verzeke-
ringswetten  in de Eerste Kamer ten antwoord: „Wij moeten  deze

1)  M. G. L. van Schouwenburg, pag. 4 en 5.
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zaak bezien vanuit hetzelfde standpunt als de Wet op de Arbeids-
overeenkomst. De overheid heeft toen gezegd: wanneer de werkgever
en de arbeider tezamen een overeenkomst sluiten, onderstellen wij
daarbij ook, dat deze en die voorwaarden daarbij zijn opgenomen.
Zo zou ook in  de Wet op het arbeidscontract kunnen worden gezegd:
gij moogt geen overeenkomst sluiten dan waarbij een dergelijke ver-
zekering is getroffen en de werkgever een gedeelte van die verplich-
ting op zich neemt. Deed de overheid echter niet meer, dan zou van
de uitvoering van een dergelijke bepaling wel niet veel terecht

"komen. Daarom maakt de overheid een algemene regeling.
Hieruit blijkt duidelijk, dat Talma op het oog had de verzekering

tegen  de geldelijke gevolgen van het niet kunnen verrichten van arbeid,

tengevolge waarvan het inkomen uit arbeid ophoudt te vloeien. 1)
De term sociale verzekering werd dan ook door Talma weinig

gebruikt. Veel meer gebruikte hij de term arbeidersverzekering.
Hiervan schreef hij: „Onze gehele arbeidersverzekering is eigen-

lijk niets anders dan een poging om de loonvorm zodanig te maken,
dat wanneer iemand gearbeid heeft,  dat loon bestaat uit twee delen:
in de eerste plaats in geld, dat hij mee naar huis krijgt en waarmee
hij zijn huishouden kan onderhouden en in de tweede plaats het
geld, dat omgezet in een premie in staat stelt om, wanneer hij inva-
lide wordt, wanneer hij, hetzij bij ziekte, hetzij bij invaliditeit, hetzij
bij ouderdom niet meer in staat is te werken, hem te geven een
inkomen uit zijn loon." 2)

Ook Aalberse zag de regeling van de sociale verzekering als een
regeling van het loonvraagstuk. „De verplichte verzekering tegen
ziekte, ongevallen, invaliditeit, ouderdom is in wezen niets anders
dan een wettelijke gedeeltelijke regeling van het arbeidsloon."
Aalberse gebruikte echter in het algemeen wel de term sociale ver-
zekering. 3)

Bij Treub worden de termen sociale, arbeiders- en arbeidsver-
zekering door elkaar gebruikt. Zij slaan echter steeds op de ver-
zekering van het arbeidsinkomen. 4)

1) Men zie H. Amelink, De Sociale Wetgeving pag. 51 e.v. Voorts Dr E. B. F. F.
Baron Wittert van Hoogland. De parlementaire geschiedenis der sociale verzekering
1890--1940. Deel I. Haarlem 1940, pag. 144 e.v.

2) Idem. Pag. 232.
8)   Wittert van Hoogland:  Deel I, pag. 303 e.v.
4) M. W. F. Treub, Over sociale verzekering. Amsterdam 1906.



INLEIDING                                                7

Ook Amelink bezigt de term sociale verzekering in geen andere
betekenis 1) , terwijl F.  J.  H.  M. van der Ven evenmin een afwijkende
formulering geeft. 2)

Terwijl bovenvermelde schrijvers, waarbij wij niet op volledigheid

aanspraak maken, doch een greep doen uit het vele materiaal, in het
algemeen het begrip sociale verzekering niet definieren, vinden we
een scherpzinnige definitie bij Levenbach, waar deze schrijft:
„Onder sociale verzekeringen in de ruimste zin is te verstaan, het
geheel van die instellingen of maatregelen, welke beogen aan per-
sonen, die tot een bepaalde groepering van economisch zwakkeren

behoren, recht op een zekere prestatie te verschaffen ingeval van
intreden van omstandigheden, welke voor hen allen als mogelijkheid
dreigen en welke tot gevolg hebben, hetzij  dat hun inkomen  (met
name in verband met hun arbeid) ophoudt of vermindert, hetzij dat
voor hen zeer moeilijk te dragen uitgaven noodzakelijk worden, hetzij
beide."

Levenbach tekent bij deze definitie aan, dat het wellicht mogelijk

is „dat de wijze waarop het element van het „sociale" er in is neer-
gelegd, in het licht van de jongste ontwikkelingen nog een correctie
kan ondergaan (althans van de jongste ontwikkelingen op papier),
want realiteit is de all-round verzekering van de gehele bevolking
waarop ik doel nog nergens". „De definitie", zo gaat hij even later
verder „is in ieder geval zo gesteld, dat hij de bekende vormen van
sociale verzekering omvat En afgrenst; niet alleen de verplichte,
wettelijke min of meer algemene verzekeringen, doch ook de onder-

linge of anderszins (b.v. door patroons georganiseerde) vrijwillige
zowel algemene als beperkte sociale-verzekeringsinstellingen.  3)

Voor dit ogenblik volstaan wij met te constateren, dat het ook
Levenbach gaat om de verzekering van het inkomen uit arbeid even-

als J. J. M. van der Ven in zijn Nijmeegse oratie. 4)
Het wil ons voorkomen, dat er iets onbevredigends ligt in het

gebruik om de verzekering van het inkomen uit arbeid aan te duiden
als de sociale verzekering. Dit zal iedereen duidelijk zijn, wanneer
bedacht wordt welk protest de formulering zou uitlokken, dat „het

1) H. Amelink, pag. 51 e.v.
2) F. J. H. M. van der Ven, Inleiding tot het Arbeidsrecht. Tilburg 1941, pag 48 e.v.
3)  M. G. Levenbach, Sociale Zekerheid. Sociaal Maandblad 2e jrg. nr 11.

4) J. J. M. van der Ven, De Eenheid van het Arbeidsrecht. Inaug. oratie Nijmegen

1947, pag. 8.
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geheel van rechtsregels met betrekking tot de menselijke arbeid"
dient te worden aangeduid met de term sociaal recht, of zo men wil
sociaal-economisch recht. Dat het arbeidsrecht weer een onderdeel
is van een ruimer geheel, het sociaal-economisch recht, zal minder
bestrijding geven.  1 )

Het ligt o.i. min of meer voor de hand om de sociale verzekering,
of beter nog de sociaal-economische verzekering, als een grotergeheel te beschouwen, waarvan de arbeidsverzekering, d.i. de ver-
zekering van het inkomen uit arbeid, een van de belangrijkste onder-
delen vormt. Weliswaar komen andere vormen van sociaal-econo-
mische verzekering nog niet zo veel voor, doch ondenkbaar zijn zijniet. Wij mogen in dit verband wijzen op de Bankwet van 1933
(gewijzigd in 1935) der Verenigde Staten. In het begin 1933 kon
een aanzienlijk deel van de banken niet meer aan haar verplichtingenvoldoen. Het publiek werd toen ook wantrouwend ten opzichte van
de goede bankinstellingen en dientengevolge ontwikkelde zich daar
een proces, dat men volgens v. d. Valk enigszins kan vergelijken
met een rij vlak naast elkaar staande dominostenen, waarvan de
voorste valt en daardoor de gehele rij meesleept. In de hiervoor
genoemde Bankwet is - teneinde de positie van het bankwezen in
de Verenigde Staten te versterken - een uerplichte depositouer-
zekering ingevoerd, welke hierop neerkomt, dat de aan de banktoevertrouwde gelden, onverschillig of deze op termijn of direct op-
vraagbaar zijn, verzekerd zijn bij een staatsinstelling. Als een bankfailleert en haar crediteuren niet kan betalen, krijgen deze een ver-
goeding uit het verzekeringsfonds.

Een dergelijke verzekering zouden wij zeker tot de sociaal-econo-
mische verzekering wensen te rekenen, evenals een verplichte
oorlogsmolestverzekering hiertoe te rekenen zou zijn. 2)

Het is echter de vraag, of men hier in Nederland, zowel als in

1)  Voor  de  over het economisch recht gevoerde discussie  t•  -   - '  o.a. :  H.  A. Foyer,
Economisch Recht een nieuw onderdeel der rechtswetenschap. Rechtsgeleerd MagazijnThemis 1945/1946, pag. 410 e.v., M. G. Levenbach, Economisch Recht. Sociaal Maandblad
1947, pag. 72 e.v.H. D. M. Knol, Bedrijfsrecht-Economisch recht. Maandblad voor bedrijfsadmini-stratie 1947, pag. 6 e.v.

Voorts ook J. J. M. van der Ven, De Eenheid van het Arbeidsrecht, pag. 9 enF. J. H. M. van der Ven, De tweespalt in het arbeidsrecht, artikel in De Tijd,
10 December 1947.

2) H. M. H. A. van der Valk, De geld- en kapitaalmarkt, Arnhem 1943, pag. 26 e.v.
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het buitenland, nog wel van de term sociale verzekering voor de
arbeidsverzekering afstand zal kunnen doen en wij menen dit te
moeten betwijfelen. Het is echter misschien wel mogelijk om te
spreken van sociale arbeidsverzekering.

Het zal duidelijk zijn, dat de sociale verzekering in de door ons
aangegeven omvang geen onderdeel is van het arbeidsrecht, doch
van een groter geheel, n.1. het sociaal-economisch recht. In ver-
band hiermede zou het ons beter lijken sociale verzekering in deze
zin aan te duiden met de naam sociaal-economische verzekering,
waarvan dan de sociale arbeidsverzekering weer een onderdeel is en
tevens een essentieel onderdeel van het arbeidsrecht.

Houden wij dit goed in het oog, dan zullen wij ook niet de veel
gemaakte vergissing begaan onder sociale verzekering alleen te be-
grijpen bepalingen van heteronoom recht in de door Molenaar be-
doelde zin, doch dan zullen wij erkennen, dat de sociale verzekering
zowel rechtsregels van autonome als van heteronome oorsprong
omvat, als rechtsregels waarbij de scheidingslijn tussen autonoom
en heteronoom moeilijk te trekken is.

Levenbach's definitie, alhoewel de term sociale verzekering hand-
havend, begrijpt onder de sociale verzekering zowel de door de
overheid vastgestelde wettelijke verzekering, als die verzekeringen,
welke de neerslag zijn van rechtsvorming in eigen kring.

De sociale verzekering in Nederland omvat dus als rechtsgeheel
zowel regels van privaatrechtelijke als van publiekrechtelijke aard,
evenals het arbeidsrecht, waarvan het o.i. een essentieel onderdeel
is.

Uit een oogpunt van systematiek kunnen wij dus de volgende
indeling maken:

Sociaal-economisch recht ) Sociaal-economische verzekering
4                                   +

i
Arbeidsrecht , Sociale arbeidsverzekering

4                             +
omvattend omvattend

puble en priv.recht. regels puble en priv.recht. regels

Wanneer wij in het verdere verloop van deze studie dus steeds
zullen spreken van sociale arbeidsverzekering als onderdeel van het
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arbeidsrecht, dan nemen wij de term arbeidsrecht in de ruime be-
tekenis van de beide Van der Vens en dan zullen wij met F. J. H. M.
van  der  Ven het begrip arbeid nemen  in de betekenis: „arbeid  is
de welbewuste menselijke krachtsinspanning tot het bereiken van de
levensvervolmaking van de arbeidende mens en van degenen voor
wie hij te zorgen heeft.  1)

Wij rekenen dus onder de sociale arbeidsverzekering zowel de
sociale voorzieningen met betrekking tot de loonarbeiders als die
met betrekking tot ambtenaren en zelfstandigen. Niet zullen wij tol
de sociale arbeidsverzekering rekenen die voorzieningen welke hun
criterium niet vinden, hetzij positief, hetzij negatief, in het verrichten
van arbeid, doch b.v. in het staatsburgerschap. Zij kunnen, zoals
J. J. M. van der Ven terecht opgemerkt heeft, wel bijzondere be-
tekenis hebben voor de „arbeidende standen", doch „om verwate-
ring van het arbeidsrecht te voorkomen, zullen zij moeten worden
afgedamd en naar de kanalen van de z.g. sociale wetgeving moeten
worden geleid". 2)

Er rest ons nog de verklaring, waarom wij niet zonder meer spreken
van arbeidsverzekering als onderdeel van de sociaal-economische
verzekering, doch aan de arbeidsverzekering het adjectief sociaal
verbinden.

Wij spreken van sociale arbeidsverzekering, omdat wij het gehele
gebied der sociaal-economische verzekering plaatsen tegenover het
gebied der privaat-economische verzekering, en omdat wij van oor-
deel zijn, dat het steeds goed is reeds door de nominatieve aan-
duiding in onze gedachten te houden, dat het bij de sociaal-econo-
mische verzekering om iets anders gaat dan bij de priuaat-econo-
mische verzekering.

Nu doet zich ten aanzien van deze economische onderscheiding
o.i. de grote moeilijkheid voor, dat hiermede niet correleert de
juridische begripsvorming. Wij kunnen n.1. niet zeggen, zoals we
hierboven reeds hebben opgemerkt, dat de sociale arbeidsverzeke-
ring, en meer algemeen de sociaal-economische verzekering, geheel
is neergelegd in het publiekrecht, doch we zien, dat we hier een
rechtsgebied hebben, dat zich kenmerkt door eenheid van onder-
werp, maar waar publiek- en privaatrechtelijke regels naast elkaar

1) F. J. H. M. van der Ven, Inleiding tot het arbeidsrecht. Tilburg 1941, pag. 7.
2) J. J. M. van der Ven, pag. 8.
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bestaan, terwijl we omgekeerd evenmin kunnen zeggen, dat de
priuaat-economische verzekering uitsluitend wordt geregeerd door
privaatrechtelijke regelen.

Beide, sociaal-economische verzekering en privaat-economische
verzekering, vormen een eenheid van onderwerp, waarvan wij de

geaardheid niet uitsluitend, doch slechts bij benadering kunnen
afleiden uit het karakter der rechtsregels, daar bij de sociaal-econo-
mische verzekering de publiekrechtelijke, bij de privaat-economi-
sche verzekering de privaatrechtelijke regels overwegen, doch des-
ondanks steeds door elkaar vermengd zijn.

Vergelijken we de sociaal-economische verzekering met de pri-
vaat-economische verzekering, dan zien we dat de doelstelling der
sociaal-economische verzekering rechtstreeks sociaal is, terwijl het
bij de private verzekering gaat om een private doelstelling.

De onderscheiding der sociaal-economische en privaat-economi-
sche verzekering is dus in het - al dan niet rechtstreeks - ge.
ordend zijn der verzekering op het algemeen welzijn gelegen.

Terwijl de private verzekering het oog heeft op het welzijn der
contracterende partijen, individueel genomen, heeft de sociaal-eco-
nomische verzekering het oog op het welzijn van de gehele groep
voor wie die verzekering geldt en wordt zij - daar het welzijn van
een bepaalde bevolkingsgroep mede bepalend is voor het algemeen
welzijn der gehele volksgemeenschap - omwille van dat algemene
belang in het leven geroepen.

Houden we dit in het oog, dan is het begrijpelijk, dat de priuate
verzekering in het algemeen geregeerd wordt door de regelen van
het gemene recht en wel door de regels van het overeenkomstenrecht,
waarbij de overheid door het stellen van een aantal bepalingen van
dwingend recht, sommige partijen in het contract tegen misbruik
heeft willen beschermen; daarnaast bestaan publiekrechtelijke regels
met betrekking tot deze materie, zoals die, vervat in de Wet op het
Levensverzekeringsbedrijf. In de sociale verzekering daarentegen
vinden we in de eerste plaats regels van publiekrechteliike aard,
terwijl daarnaast privaatrechtelijke regels bestaan met bepalingen
van dwingend recht, zoals die vervat in artikel 1637 sub s van het
Burgerlijk Wetboek en het daarop steunende K. B. van 31 Maart
1908, S. 94.

Zoals reeds opgemerkt gaat het bij de private verzekering om het
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private belang der contractspartijen. Dit is het geval bij een verzeke-
ringsonderneming, wier oogmerk het iS winst te maken, doch ook
voor de z.g. onderlinge maatschappgen, die niet direct winst beogen,
doch waarbij de premiEn zuiver dienen om de lasten te dekken.
Immers, bij deze private verzekeringsvormen, welke zuiver gebaseerd
zijn op het beginsel van het wederkerige contract, op het beginsel
van het do ut des, eist de ruilrechtvaardigheid, dat de maatschappe-
lijke waardering voor de wederkerige prestaties der ruilpartijen
gelijk zijn.

Dat de private waardering juist een verschillende is en daardoor
juist - zoals Menger als leider der Oostenrijkse richting in de
theoretische economie met recht tegenover de vroegere theoretici
heeft verdedigd - de ruil mogelijk maakt, is een kwestie welke
hier buiten staat.

Het beginsel der ruilrechtvaardigheid vordert derhalve bij de
private verzekering een juist afwegen van lusten en lasten, van
schadeloosstellingen en premi6n. De private verzekering m6et in
premie differentiEren naarmate het risico van de verzekering anders
gelegen is, evenals de private verzekering bepaalde risico's m6et
weren en zoals de private verzekering schadeloosstellingen moet
bepalen op basis van gedane premiebetaling;   in het algemeen:   in
de private verzekering eist de ruilrechtvaardigheid een nauwe relatie
tussen het verzekerd risico - de premie - de uitkering - de
organisatie der verzekering, ongeacht de vraag of de private ver--
zekering gesloten wordt door een verzekeringsmaatschappij met het
oogmerk van winst. Dat het winststreven van bepaalde verzekerings-
maatschappijen dit alles nog accentueert, zal in het algemeen wel
duidelijk zijn.

Terwijl dus de private verzekering in het algemeen steunt op de
vrije wil der contracterende partijen, op het wederzijds afwegen van
prestaties en contra-prestaties en de partijen in het algemeen niet
geneigd zullen zijn uit vrije wil meer premie te betalen of minder
uitkering te ontvangen, opdat ook een ander die onder minder gun-
stige economische voorwaarden contracteert aan de verzekering kan
deelhebben, is in de sociale verzekering deze vrijwilligheid in de
regel afwezig, gaat het niet om het wederzijdse afwegen van presta-
ties en contra-prestaties, staat het beginsel van het do ut des niet
op de eerste plaats, doch staat de gedachte op de voorgrond, dat
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gemeenschappelijke risico's gemeenschappelijk moeten worden ge-
dragen.

In tegenstelling tot het individualistisch karakter der private ver.

ze/cering heeft de sociale verzekering en dus ook haar onderdeel
de sociale arbeidsverzekering, een solidaristisch karakter.

Wanneer we het bovenstaande nog eens kort samenvatten, dan
kunnen we opmerken, dat de term sociale verzekering niet uitsluitend
kan slaan op de verzekering van het arbeidsinkomen en als zodanig
te ruim van inhoud is om ondergebracht te worden bij het arbeids-
recht. De sociale, beter gezegd sociaal.economische verzekering,
vormt een onderdeel  van het sociaal-economisch recht; de sociale
arbeidsverzekering vormt een onderdeel van het arbeidsrecht.

Sociale arbeids- en sociaal-economische verzekering verhouden
zich als arbeidsrecht tot sociaal-economisch recht.

De sociale arbeidsverzekering omvat regels van publiek- en pri-
vaatrecht evenals het arbeidsrecht en wordt gekenmerkt door de
eenheid van onderwerp en door de speciale doelstelling der sociale
arbeidsverzekering. Deze laatste is niet individualistisch, m.a.w.
berust niet op het beginsel van het do ut des, doch op het solidaris-
tische beginsel, dat gemeenschappelijke risico's gemeenschappelijk
moeten worden gedragen.

§ 3. Enige definities
Teneinde in de volgende beschouwingen geen verwarring te wek-

ken is het goed thans uiteen te zetten wat wij onder verschillende
begrippen zullen verstaan.

a. Onder sociale verzekering of sociaal-economische verzekering
zullen wij verstaan: het geheel  van die instellingen of maatregelen,
welke beogen, door middel van heffingen op het inkomen of ver-
mogen van de personen, die tot een bepaalde sociaal-economische
groepering behoren, aan die personen recht op een zekere prestatie
te verschaffen, ingeval van intreden van omstandigheden, welke
voor hen allen als mogelijkheid dreigen en welke tot gevolg hebben,
hetzij, dat hun inkomen ophoudt of vermindert, hetzij dat hun ver-
mogen geheel of gedeeltelijk tenietgaat, hetzij dat voor hen zeer
moeilijk te dragen uitgaven noodzakelijk worden, hetzij een combi-
natie van deze mogelijkheden.
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Deze definitie sluit nauw aan bij de door Levenbach gegeven
definitie met betrekking  tot de sociale arbeidsverzekering. 1)   In
66n opzicht wijkt zij echter van Levenbach's definitie af n.1. in
zoverre in bovenstaande definitie ook aangegeven wordt uit welke
bron de middelen geput moeten worden, welke nodig zijn om de
bedoelde prestaties te kunnen verschaffen. Deze aanvulling is nodig
om de sociaal-economische verzekering w61 te onderscheiden van
de z.g. sociale uerzorging.

Wij zien de sociaal-economische verzekering - en dus ook de
sociale arbeidsverzekering - n.1. als een middel om een bepaalde
sociaal-economische groepering in de gelegenheid te stellen, uit
eigen inkomen of vermogen, de gemeenschappelijke risico's te be-
strijden.

Onder private verzekering of privaat-economische verzekering
zullen wij verstaan: iedere instelling, welke   aan een bepaald   eco-
nomisch subject, hetwelk daartoe bereid en in staat is, de mogelijk-
heid biedt om zichzelf of een ander tegen betaling van een bepaalde
geldsom, een zekere prestatie te verschaffen bij het intreden van
omstandigheden, die tot gevolg hebben, dat hij schade lijdt, of/en
dat voor hem zeer moeilijk te dragen uitgaven noodzakelijk worden.

Vergelijken we deze beide definities met elkaar, dan merken we
op, dat de sociaal-economische verzekering in het geheel niet de
bereidwilligheid en de koopkracht van een bepaald economisch
subject veronderstelt, doch dat het behoren tot een bepaalde sociaal-
economische groepering maatstaf is van het al of niet verzekerd zijn.

Voorts merken wij op, dat, terwijl men bij de privaat-economische
verzekering zich door het betalen van een bepaalde geldsom een
zekere prestatie verschaft bij het intreden van de eventualiteiten,
waartegen men zich verzekerd heeft, bij de sociaal-economische
verzekering de betaling der premie niet de conditio sine qua non is
voor het recht op uitkering, maar slechts een middel tot dekking
der uitgaven en de aanspraak op prestaties primair gebaseerd is
op het behoren tot de sociaal-economische groepering en het op-
treden der eventualiteit, waaraan allen gemeenschappelijk onder-
worpen zijn.

Zo vraagt men zich b.v. bij de beoordeling van het recht op uit-
kering ingevolge de Ziektewet niet af, of de werkgever de premie

1) M. G. Levenbach, Sociale Zekerheid. Sociaal Maandblad 2e jrg. nr 11.
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betaald heeft, doch of de arbeider verzekerde is in de zin der wet
en of hij ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens
ziekte. In hoeverre van deze grondslag in sommige wetten op o.i.
onjuiste gronden wordt afgeweken, zal in het verloop van deze
studie nog nader blijken.  1)

6. Bij de definitie van sociale arbeidsverzekering sluiten wij ons,
met de ook hierboven gemaakte aanvulling, weer nauw aan bij
Levenbach.

Onder sociale arbeidsverzekering verstaan  wij  dan: het geheel
van die instellingen of maatregelen welke beogen aan degenen die
zich door arbeid een inkomen verwerven door middel van heffingen
op dat inkomen, recht op een zekere prestatie te verschaffen, ingeval
van intreden van omstandigheden welke voor hen allen als moge-
lijkheid dreigen en welke tot gevolg hebben, hetzij dat hun inkomen
uit arbeid ophoudt of vermindert, hetzij dat voor hen zeer moeilijk
te dragen uitgaven noodzakelijk worden, hetzij beide.

Deze definitie onderscheidt zich verder van die van Levenbach,
doordat de subjecten in Levenbach's definitie de economisch zwak-
keren zijn, terwijl bovenstaande definitie al degenen omvat, die zich
door arbeid een inkomen verwerven. Onder onze definitie kunnen
dus alle sociale arbeidsverzekeringen van arbeiders, ambtenaren en
zelfstandigen gebracht worden, ongeacht of deze verzekeringen zich
beperken tot economisch zwakkeren dan wel of dit niet het geval is.

Het wil ons voorkomen, dat Levenbach in zijn definitie een histo-
risch sociologisch criterium hanteert, evenals al degenen die onder
arbeidsrecht verstaan het geheel van rechtsregels betreffende de
arbeid in loondienst verricht. Weliswaar is het begrip economisch
zwakkeren ruimer dan het begrip loonarbeiders, doch het doet geen
recht aan het eenvoudige feit, dat zoals F. J. H. M. van der Ven

1) Een andere onderscheiding maken H. Bossenbroek Jr en J. van den Berg: Doel,
geschiedenis en grondslagen der sociale verzekering in Nederland, 's-Hage 1947.

Hier wordt de onderscheiding gemaakt lussen verzekering in economische en ver-
zekering in juridische zin. Als verzekering in juridische zin merken de schriivers aan,
de verzekering in de zin van artikel 246 van het Wetboek van Koophandel. Onder
verzekering in economische zin, waarmede zij de sociale verzekering aanduiden, verstaan
zij „die instelling welke de voor het vermogen van een persoon nadelige gevolgen van
toevallige, onvoorziene gebeurtenissen terzijdestelt of vermindert, doordat zij die
nadelige gevolgen omslaat over een reeks van gevallen waarin hetzelfde gevaar dreigt,

1, -maar niet of nog niet werkelijk tot uiting komt. Wu merken op, dat deze definitie
ook op de verzekering ex art. 246 W. v. K. van toepassing is.
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het heeft uitgedrukt „in het arbeidsrecht uiteraard slechts verhou-
dingen worden geregeld, die met de arbeid als zodanig en des zelfs
persoonlijkheid in verband staan 1) , terwijl daarvoor onverschillig
is, of die arbeid in afhankelijkheid wordt uitgeoefend, en of degenen
welke die arbeid verrichten economisch zwak zijn of sociaal af-
hankelijk in de zin van Van Esveld. 2)

Zoals J. J. M. van der Ven onlangs heeft opgemerkt, is deze be-
perking van het object van het arbeidsrecht historisch zeer wel te
verklaren, doch wij moeten hem bijvallen waar hij zegt, dat „de
rechtsgeschiedenis niet de enige wortel is van de rechtssystematiek

"

en dat de rechtswetenschap als zodanig niet is een „passieve kennis
van rechtsvoorschriften, overigens netjes naar zin en samenhang
verklaard". Wij geloven dan ook, dat J. J. M. van der Ven's begrips-
bepaling van de arbeid n.1. „alle arbeid, welke gericht is op het
vestigen of onderhouden van maatschappelijke betrekkingen krach-
tens die arbeid" een zeer gelukkige is en wij zullen hieronder nog
ruimschoots de gelegenheid hebben daarop nader terug te komen. 3)

Hiermede plaatsen wij ons dus aan de zijde dergenen die tot het
domein der arbeidsrechtswetenschap niet slechts rekenen de posi-
tieve rechtsregels, maar die tot het domein dier wetenschap ook
rekenen al hetgeen naar logische systematiek daartoe kan behoren.

Vandaar dat wij dus ook het begrip sociale arbeidsverzekering
niet beperken, door dit begrip te binden aan de loondienstverhouding
of aan een verhouding van economische of sociale afhankelijkheid,
maar dat wij aan dit begrip een ruim „arbeids"begrip ten grondslag
leggen.

*  *
*

c. Indien wij op deze wijze de begrippen sociaal-economische
verzekering-privaat-economische verzekering en het begrip sociale
arbeidsverzekering in een eigen licht hebben geplaatst, zullen wij
thans een tweetal begrippen hebben duidelijk te stellen, waarmede
wij in het verder verloop van deze studie nog verschillende malen

R F. J. H. M. van der Ven. Critische inleiding tot de systematiek van het arbeids-
recht. Openbare les. Tilburg 1938, pag. 20.

9) N. E. H. van Esveld, De ontplooiing van het individu in het arbeidsrecht. Am.
sterdam 1946.

8) J. J. M. van der Ven, pag. 5.
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zullen moeten werken. Wij doelen hier op de begrippen individuele
en collectieve verzekering.

Naar onze zienswijze is er sprake van een individueel verzeke-

ringsstelsel, indien   voldaan   wordt   aan   de   volgende   voorwaarden:
1 °.    Om de verzekering   te doen beginnen   c.q. te beBindigen   is

een handeling vereist door of voor een bepaalde te verzeke-
ren persoon.

2°. De verzekering welke op deze wijze tot stand komt, blijft
individueel aan de verzekerde gebonden, waardoor het ver-
zekeringsorgaan gedurende de gehele verzekeringsduur ken-
nis heeft van de persoon van de verzekerde.

Om te kunnen spreken van een collectief verzekeringsstelsel, moet
aan andere voorwaarden voldaan worden.

1 °.     De   verzekering  heeft   niet   betrekking   op een bepaalde  per-
soon, doch op een groep van personen. Al degenen, die tot
de groep behoren,   zijn   uit dien hoofde verzekerd;    zij   be-
hoeven persoonlijk geen handeling te stellen om tot de ver-
zekering toe te treden.

2°.     De verzekering, welke   op deze wijze tot stand   komt,   is  niet
individueel aan de verzekerde gebonden, waardoor het ver-
zekeringsorgaan, zolang er geen omstandigheden intreden,
waardoor de verzekerde aanspraak op schadeloosstelling kan
doen gelden, geen kennis van de persoon van de verzekerde
heeft. Tevens heeft dit als regel tot gevolg, dat slechts zo-
lang de verzekerde tot de groep behoort, de verzekering
bestaat, terwijl zodra dit niet meer het geval is, de verzeke-
ring eindigt.

Naast het zuivere individuele en het zuivere collectieve verzeke-
ringsstelsel, kennen we stelsels van een gemengd karakter.

Zo komen in onze Nederlandse sociale arbeidsverzekering zowel
bij de wettelijke als bij de buitenwettelijke sociale arbeidsverzeke-
ring individuele als collectieve en gemengde stelsels voor. Om ons
voor dit ogenblik te bepalen tot de wettelijke verzekering, kunnen
we zeggen, dat de Ongevallenwet 1921, de Land. en Tuin-
bouwongevallenwet 1922, de Ziektewet en de Kinderbijslagwet een
stelsel van collectieve verzekering hebben, de Invaliditeits- en Ouder-
domswet een stelsel van individuele verzekering.
2
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Ten aanzien van de bij het Ziekenfondsenbesluit geregelde ver-
zekering zijn de meningen verdeeld. Wij kunnen vaststellen, dat we
hier met een gemengd stelsel te maken hebben, waarbij verschil van
mening kan bestaan of het hoofdaccent nu moet worden gelegd op
het collectieve dan wel op de individuele zijde van deze verzeke-
ring. 1)

1)   Zie ons artikel: Lacunes   in het Ziekenfondsrecht Sociaal Maandblad,   2e   jrg.
nr  9.  Anders:   J. van Santbrink: Ziekteverzekering en ziekteverzorging. Maastricht   1944,
pag. 221.

J. P. M. Tiemens „Verzekerd" of „verzekeringsplichtig" ingevolge het Ziekenfond-
senbesluit. Arbeid, 2e jrg. nr 6.

H.  Bossenbroek  en J. van  den  Berg:  pag.  11.
Artikel 2 van het Ziekenfondsenbesluit (Z.F.B.) zegt, dat ieder wiens inkomen niet

een bij de statuten van het ziekenfonds of bij enig ander voorschrift vastgestelde inko.
mensgrens te boven gaat, het recht heeft te vorderen, dat hij tot het sluiten van een ver-
zekering als bedoeld in artikel 1 Z.F.B. d.i. een verzekering ingeval van ziekte over-
eenkomstig de in het Z.F.B. vastgestelde minimumeisen, wordt toegelaten.

Volgens artikel 3 Z.F.B. kan de inkomensgrens als bedoeld in artikel 2 lid 1 Z.F.B.
voor personen die naar de voorschriften der Ziektewet „verzekeringsplichtig" (lees
„verplicht verzekerd") zijn, niet lager worden gesteld dan in de Ziektewet is bepaald.
Het tweede lid van dit artikel bepaalt dan, dat de verzekering van de hierboven
bedoelde personen de z.g. „rechtstreeks verzekerden" zich mede uitstrekt tot hun
gezinsleden, wier kostwinner zij  zijn:  de z.g. „indirect verzekerden".

Naast deze bepalingen van het Z.F.B. zegt art. 35 U.B. II dat personen die in-
gpvolge de Ziektewet „verzekeringsplichtig" (lees „verplicht verzekerd") zijn, verplicht
ZUn zich als rechtstreeks-verzekerden aan te melden bij een door hen te kiezen
Algemeen Ziekenfonds.

Over de hier geciteerde artikelen is nogal wat verschil van mening ontstaan en
dit kan ook moeilijk anders. In tegenstelling immers tot andere Sociale-Verzekerings-
wetten waarbij het bestaan van de verplichte verzekering of van verzekeringsplicht
scherp wordt omschreven - wij denken b.v, aan art 1 der Ongevallenwet, art, 24
der Ziektewet, en artikel 31 der Invaliditeitswet -, is bij het Z.F.B. de materie met
betrekking tot de verzekeringsplicht en/of verplichte verzekering in vaagheid gehuld.

Dit leidde er dan ook toe dat een vroege commentator opmerkte, dat het niet juist
was van verplicht verzekerden krachtens het Z.F.B. te spreken. „De betrokkenen", aldus
deze schrijver „ziin niet van rechtswege verzekerd krachtens het Z.F.B. op grond van
het feit, dat zij dit wel zon krachtens de Ziektewet. Willen zij krachtens het Z.F.B.
verzekerd zijn, dan dienen zij zich bij een erkend en toegelaten ziekenfonds aan te
sluiten. Deze aansluiting is nergens verplichtend gesteld, zodat ook niet gezegd kan
worden, dat zij terzake verzekeringsplichtig zouden zijn. Hierin brengt de overgangs-
bepaling van artikel   35   U.B.   II geen enkele verandering." En verder:   „Noch   het   be-
paalde bij artikel 50 der Ziektewet, noch ook de omstandigheid, dat voor alle verplicht
verzekerden in de zin der Ziektewet ziekenfondspremie moet worden betaald, ook alhebben zij zich niet bij een ziekenfonds aangesloten, geeft het recht om te spreken van
„verplicht verzekerden" in de zin van het Ziekenfondsenbesluit, of om hen aan te
duiden als deswege „verzekeringsplichtig".

Ook Tiemens meent (evenals Van Santbrink) dat bezwaarlijk aangenomen kan
worden, dat de verzekerden ingevolge de Ziektewet van rechtswege verzekerd zijn
krachtens het ziekenfondsenbesluit. Daartegen verzet zich naar zijn mening de inhoud
van artikel 3 lid 1 van het Ziekenfondsenbesluit, alsmede de omstandigheid, dat een
verzekerde krachtens de Ziektewet zonder aanmelding en inschrijving bij een Zieken-
fonds geen rechten kan doen gelden. De „verzekeringsplichtige" arbeider moet zich
aanmelden en laten inschrijven bij een Algemeen Ziekenfon(is en wordt eerst van het

.
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Eenzelfde discussie is mogelijk over het karakter van de kinder-
bijslagverzekering voor zelfstandigen, zoals deze is voorgesteld in
de proeve van het Centrum voor Staatkundige Vorming der Katho-
lieke Volkspartij.  1)

ogenblik van inschrijving af verzekerd. Tiemens neemt dus in tegenstelling tot Van
Santbrink aan, dat er wAl sprake is van „vemekeringsplicht':

Derhalve, zo luidt ziin conclusie: een individuele verzekering  als de Invaliditeitswet.
De moeilijkheid welke hiermede echter geintroduceerd wordt is, dat indien men

inderdaad te maken heeft met een individuele verzekering welke pas tot stand komt
nadat de aanmelding bij een Algemeen Ziekenfonds heeft plaats gevonden, de ver-
schuldigdheid der premie in het geding komt. Het is onlogisch dat, indien iemand
niet verzekerd is, vor•r hem wdl premie verschuldigd zou ziin, Deze situatie is dan ook
in het overige sociale verzekeringsrecht niet te vinden. Wel zijn er voorbeelden aan
te wijzen, dat, bij verplichte verzekering, geen premie betaald is en toch de verzekering
bestaat (wii denken b.v. aan de arbeider die in het buitenland zijn woonplaats heeft
en in Nederland werkt en in verband met zijn buitenlandse woonplaats geen aanspraak
op kinderbijslag kan doen gelden).

Wij zijn van oordeel, dat de verzekering ingevolge het Ziekenfondsenbesluit een
collectieve verzekering is, die aan de verzekerden rechten toekent en verplichtingen
oplegt. Dat het genieten van rechten afhankelijk wordt gesteld van het opvolgen van
bepaalde verplichtingen (i.c. het aanmelden bij een Algemeen Ziekenfonds) is in onze
sociale verzekering geen vreemde figuur. Wij denken b.v. aan het weigeren van kinder·
bijslag wegens het niet geven van voldoende inlichtingen, het weigeren van ziekengeld
wegens het niet aanmelden bij een Algemeen Ziekenfonds etc. Wij kunnen dit ook in
overeenstemming brengen met de omstandigheden, welke wij hebben aangegeven,
waaronder sprake is van een coUectieve verzekering. Immers de verzekering heeft niet
betrekking op een bepaalde persoon, maar op alle krachtens de Ziektewet verplicht
verzekerden, die geen handeling behoeven te stellen om tot de verzekering toe te
treden, doch slechts om voor schadeloosstelling in aanmerking te komen. De verzeke-
ring duurt bovendien slechts zolang de verzekerde tot de groep verplicht verzekerden
ingevolge de Ziektewet behoort, terwijl zodra dit niet meer het geval is, de verzekering
eindigt.

Nu zal men ons tegenwerpen, dat de verzekering toch wel individueel aan de persoon
van de verzekerde is gebonden, wat toch bij collectieve verzekeringen niet het geval
is. Wij merken hiertegenover op, dat dit alleen het geval is ten aanzien van de schade-
loosstellingen, een figuur die wii, zij het dan gradueel verschillend, in de Kinderbijslag-
wet eveneens kennen.

Tiemens heeft betoogd, dat dit neerkomt op een individueet stetset ten aanzien van
de rechten en een coltectief stelset ten opzichte van de verplichtingen.

Dat deze onderscheiding een minder gelukkige is, geeft hij zelf reeds toe als hij
er op wiist, dat een der belangrijkste verplichtingen, n.1. de aanmelding bij een
algemeen ziekenfonds individueet is.

Wij menen dus dat het stelsel van de ziekenfondsverzekering in wezen coUectiefis - en dat ook behoort te zijn - doch dat de eigen geaardheid van deze vorm van
verzekering eveneens tot individuele verzekeringstrekken aanleiding gegeven heeft.

Zie verder voor een nadere motivering ons hierboven vermeld artikel, waaraan ook
het bovenstaande is ontleend.

4 Proeve van een ontwerp van wet op het verlenen van kinderbijslag aan zelf-
standigen. Rapport van de Commissie-Michielsen, ingesteld door het Centrum voor
Staatkundige Vorming, op verzoek van het Partijbestuur der Katholieke Volkspartii.
Uitgave der Katholieke Volkspartij 's-Gravenhage.

Men  zie de toelichting op artikel  3,  pag.  33  van het rapport, waar wordt opgemerkt:
„Het gebezigde verzekeringsstelsel blijft echter dat der collectieve verzekering,

waaraan een aantal individuele verplichtingen worden gekoppeld. Men kan dit het
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d. Nauw aansluitend aan de vorige begrippen zijn de begrippen
vr#willige en verplichte verzekering.

Het is duidelijk, dat de privaat-economische verzekering het ka-
rakter heeft van een vrijwillige verzekering. Verzekerden en ver-
zekeraar staan als volkomen vrije partijen tegenover elkaar, althans
ten aanzien van het sluiten der verzekeringsovereenkomst, vaak
niet ten aanzien van de inhoud van het verzekeringscontract. Het
verzekeringscontract is evenals zovele andere contracten meer en
meer een adhaesiecontract geworden.

Wij zullen dan onder urijwillige verzekering slechts  verstaan:  die
verzekering waarbij het de partijen Trij staat een verzekering te
sluiten. Wij spreken daarentegen van verplichte verzekering, wan-
neer de toetreding tot een verzekering de bindende consequentie is
van een bepaalde status of van een bepaalde verplicht gestelde
handeling.

Het is na de voorafgaande beschouwingen duidelijk, dat aan het
vrijwillige karakter ener verzekering niet af doet het feit of deze
verzekering in het gemene, dan wel of deze in het publieke recht
geregeld of beschermd is. Evenmin kan zonder meer gezegd worden,
dat een verplichte verzekering slechts uit kracht van de wet kan
bestaan. Wij laten hierbij thans in het midden in hoeverre een rechts-
politieke waardering een bepaalde wenselijkheid naar voren zou
kunnen brengen. Hier gaat het er ons slechts om, vast te stellen, hoe
de concrete situatie thans gelegen is in verband met het geldende
recht en beredeneerd vanuit het raam der door ons gegeven defi-
nities.

Zo zullen wij de verzekeringen, geregeld bij de Ouderdomswet
1919, geheel rekenen tot de vrijwillige verzekering, terwijl een col-
lectieve pensioenverzekering welke in een bedrijfstak krachtens een
niet verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst wordt
ingevoerd, of een pensioenfonds hetwelk in een onderneming in het
arbeidsreglement is omschreven, door ons tot de verplichte ver-
zekering zal worden gerekend.  1)

beste vergelijken met het in het Ziekenfondsenbesluit neergelegde stelsel, waarbij de
arbeiders van rechtswege verzekerd zijn, doch waarbij van de arbeiders aanmelding bij
een overeenkomstig bet Ziekenfondsenbesluit erkend en toegelaten ziekenfonds wordt
gevorderd."

1) Anders H. Bossenbroek en J. van den Berg, die alleen de publiekrechtelijke
sociale verzekering als een verplichte verzekering aanwijzen (pag. 9).
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In de sociale arbeidsverzekeringswetgeving wordt voorts herhaal-
delijk gebruik gemaakt van de begrippen verzekeringsplicht en ver-
plichte verzekering.

Wij kunnen zeggen, dat deze begrippen hun oorsprong vinden in
het koppelen van het beginsel der verplichte verzekering aan een

individueel of collectief verzekeringsstelsel.
Wordt n.1. het beginsel der verplichte verzekering gekoppeld aan

het individuele verzekeringsstelsel, dan spreekt men van verzeke-

ringsplicht. De betrokkene is verplicht zich tot de verzekering aan
te melden, alvorens de verzekering tot stand komt. Er moet van hem
daartoe een handeling uitgaan. Eenmaal aangemeld is hij verplicht
verzekerd.

Wordt het beginsel daarentegen gekoppeld aan het collectieve
verzekeringsstelsel, dan spreekt men van een verplichte verzekering.
Men  is van rechtswege - uit kracht  van de  wet - verzekerd. 1)

In de hierboven bedoelde zin spreken wij zowel bij verzekerings-
plicht als bij verplichte verzekering van „verplichte verzekering".

Ten aanzien van de laatste begrippen kan men overigens een ware
spraakverwarring constateren, daar deze termen ook door personen,
die geacht worden op verzekeringsgebied deskundig te zijn, onge-
straft door elkaar worden gebruikt. 2)

e. Wanneer we tenslotte de reeks prealabele begripsbepalingen
beBindigen, dan is het niet, dan nadat we nog een tweetal begrippen
tegenover  elkaar  hebben  geplaatst, n.1.: verzekering en verzorging.

Deze beide begrippen zijn in de Nederlandse sociale politiek vaak
met felheid tegenover elkaar geplaatst, waarbij o.i. vaak misver-
standen tot een onjuiste politiek aanleiding hebben gegeven.

De termen verzekering en verzorging worden als regel in verband
gebracht met de financiering van de lasten, welke bepaalde voor-
zieningen met zich medebrengen, alsmede met het criterium hetwelk
bepalend is voor het recht op uitkering. Wanneer wij bij deze beide
begrippen in het raam blijven van onze sociale arbeidsverzekering,
dan zouden wij onder een verzekeringsstelsel willen verstaan, ieder

1) Men zie artikel 1 der Ongevallenwet 1921 en anikel 24 der Ziektewet voor de
uitdrukking van het beginsel der verplichte verzekering, artikel 31 der Invaliditeitswet
voor de uitdrukking van het beginsel der verzekeringsplicht

2) Zo spreekt artikel 3 van het Ziekenfondsenbesluit over „personen die naar de
voorschriften der Ziektewet „verzekeringsplichtig" zijn", hetgeen kennelijk verplicht
verzekerd moet zijn,
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stelsel, hetwelk gerubriceerd kan worden onder de door ons gegeven
definitie van sociale arbeidsverzekering.  1)

Deze definitie v66ronderstelt een collectiviteit van personen, die
zich allen door arbeid een inkomen verwerven. De sociale arbeids-
verzekering als middel om een rechtvaardig arbeidsinkomen te rea-

liseren, heft van dit rechtvaardig geachte inkomen premiEn, waarbij
het niet terzake doet, wie deze premie in eerste aanleg betaalt.
Tevens kan hier buiten beschouwing blijven, wie deze premie uit-
zonderlijk draagt, daar dit afhankelijk is van talrijke economische
en buiten-economische factoren, onder welke de stand der
conjunctuur wel de belangrijkste plaats inneemt. Van belang is
slechts, dat van het aan de arbeidende mens toekomende rechtvaar-

dige arbeidsinkomen, een gedeelte bij wijze van bestemmingsheffing
of zo men wil bij wijze van premie, wordt gereserveerd teneinde

diegenen, welke met hem de hierboven bedoelde collectiviteit vor-
men, bij het intreden van omstandigheden welke voor hen allen als
mogelijkheid dreigen en welke tot gevolg hebben, hetzij dat hun
inkomen uit arbeid ophoudt of vermindert, hetzij dat voor hen zeer
moeilijk te dragen uitgaven gedaan moeten worden, hetzij beide, een
prestatie te verschaffen.

Wanneer nu onderneming of bedrijfstak niet in staat zijn om
voor de arbeidende mens individueel of met anderen tezamen dit
als rechtvaardig beschouwde arbeidsinkomen te realiseren, m.a.w.
de benodigde premie op te brengen - wij denken hier b.v. aan de

financiering der back-service in de ouderdomsverzekering - dan
rijst de vraag of, indien het voor de Staat mogelijk is aanvullend
op te treden, hierdoor het verzekeringsstelsel wordt aangetast. Het
komt ons voor, dat dit niet het geval is. Immers de inkomensvorming

1) WU geloven niet, dat Levenbach met zijn opmerking in zijn meer geciteerd artikel
„Sociale Zekerheid", waar hij zegt „dat het helemaal niet wezenlijk is voor het begrip
sociale verzekering, dat voor dit risico enige speciale premie wordt betaald, door wie
ook", hier een verzorgingsstelsel tot de sociale verzekering gaat rekenen. De voetnoot,
welke hij bij deze opmerking plaatst, n.1. dat de financiering in Nieuw-Zeeland uit een
bestemmingsheffing uit lonen en andere inkomsten geschiedt, staaft ons in die mening.
Wii achten het ook voor het karakter der sociale verzekering volkomen onverschillig,
of deze gefinancierd wordt uit een speciale premie, dan wel uit een bestemmings-
heffing. Zo wordt in de Proeve van een ontwerp van wet op het verlenen van kinder-
bijslag aan zelfstandigen van het Centrum voor Staatkundige vorming der K.V.P., de
financiering gezocht enerzijds in het heffen van premie, anderzijds in het heffen van
opcenten op de omzet- en omzetweeldebelasting, bij wijze van bestemmingsheffing.
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is niet enkel een aangelegenheid van de arbeidende mens, de onder-
neming en de bedrijfstak, maar het is evenzeer een aangelegenheid,
welke - zij het in een ander opzicht - de Staat aangaat.

Als de Staat in de mogelijkheid verkeert om het rechtvaardige
arbeidsinkomen te realiseren door aanvullende financiering, blijft
het verzekeringsstelsel intact, omdat de middelen welke hiertoe door
de Staat worden opgebracht wezenlijk - en ook rechtens krachtens
hun bestemming - tot het inkomen van de arbeidende mens be-
horen en omdat de rechtsgrond voor het verlenen daarvan is gelegen
in het presteren van arbeid.

Wij spreken daarentegen van een verzorgingsstelsel, wanneer de
Staat de algehele zorg voor de bestaanszekerheid der staatsburgers
op zich neemt en de middelen daarvoor betrekt uit de algemene
belastingheffing. Bij een verzorgingsstelsel is niet de arbeid en het
daarop steunende rechtvaardig arbeidsinkomen de rechtsgrond voor
de noodzakelijke prestaties, doch uitsluitend het staatsburgerschap
en veelal een toestand van relatieve behoeftigheid.

Bij de sociale arbeidsverzekering behoren de prestaties tot het
inkomen uit arbeid, mogelijk gemaakt door de heffingen van de
collectiviteit, zo nodig aanvullend gefinancierd  door de overheid;
bij de sociale verzorging behoren de prestaties tot de zorg van de
overheid voor de (behoeftige) burgers.

De sociale arbeidsverzekering ligt m.a.w. in de sfeer van het
recht - de sociale verzorging in de sfeer van de openbare zorg.

Op deze vraagstukken wordt in het verloop van deze studie nog
nader teruggekomen; hier wordt volstaan  met  aan te geven in welke
zin wij de genoemde begrippen zullen gebruiken.

§ 4. Probleemstelling
De onderhavige studie bedoelt een onderzoek te geven naar de

grondslagen van de sociale arbeidsverzekering in Nederland, in de
betekenis welke daaraan hiervoor werd gegeven.

Dat ten aanzien van dit onderzoek beperking geboden is, zal na
de voorafgaande uiteenzettingen, waarin uiteengezet is, dat wij
onder de sociale arbeidsverzekering zowel autonome als heteronome
regelen en regelen van gemengde oorsprong verstaan, wel duidelijk
zijn.
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Waar het de taak van de wetgever is, als vertegenwoordiger van
het algemeen welzijn, in zijn wetten, de belanghebbenden voor het
treffen van hun eigen regelingen, van voorbeeld te dienen, meenden
wij goed te doen oils onderzoek te beperken tot de wettelijke sociale
arbeidsverzekering, alsmede tot de sociaal-economische politiek met
betrekking tot dit onderwerp.

Een onderzoek naar de grondslagen van de talloze pensioen-
regelingen, welke in ondernemingen en bedrijfstakken tot stand zijn
gekomen, alsmede het onderzoek naar andere eigen regelingen, zoals
het Algemeen Mijnwerkersfonds en het krachtens het Reglement
Dienstvoorwaarden der Nederlandse Spoorwegen gevormde fonds
e. a. blijft derhalve buiten het bestek van deze studie, al zal het vaak
niet wel mogelijk zijn de banden, welke tussen deze regelen en de
wettelijke verzekeringen bestaan, geheel los te maken, zodat alge-
mene beschouwingen vaak noodzakelijk gegeven moeten worden.

Er is nog een andere oorzaak, welke onze belangstelling op de
eerste plaats heeft doen richten op de wettelijke verzekering, welke
oorzaak gelegen is in de op til zijnde reorganisatie van de sociale
arbeidsverzekering.

Het is van veel belang, dat bij deze reorganisatie karakterfouten
welke in het verleden aan deze verzekering verbonden waren, ver-
meden worden.

Vandaar dat ons onderzoek critisch is ingesteld. Critisch hier
gebruikt in de zin van doelmatigheidscritisch, waarbij het criterium
van onze doelmatigheidscritiek is gelegen in het karakter der sociale
arbeidsverzekering.

Speciaal zullen wij ons onderzoek richten op de vraag, in hoeverre
in het verleden bij de totstandkoming der sociale arbeidsverzekering,
deze verzekering gebaseerd is op principes, welke ontleend waren
aan de privaat-economische meer individualistisch ingestelde ver.
zekering.

Voor de particuliere verzekering is het synal:agina of ruileven-
wicht essentieel, heeft Levenbach terecht opgemerkt. 1)  In de pri-
vaat-economische verzekering heerst het beginsel van het do ut des.Dit heeft zijn consequenties met betrekking tot de meeste grond-
slagen van deze verzekering en het doel van deze studie is dan ook,

1)   Levenbach:  pag.  262,
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aan te tonen dat de technische grondslagen van de private verzeke-
ring niet dezelfde zijn als die van de sociale arbeidsverzekering,
althans wanneer men het begrip „technisch" in een betekenis neemt,
die zo ver reikt, dat men tot in het wezen der private resp. sociale
arbeidsverzekering doordringt.

Met voldoening citeren wij uit de dissertatie van Wuite „dat de
wens, welke door Schuurmans Stekhoven wordt uitgesproken om-
trent het dichter aansluiten van het ongevalsbegrip van de sociale-
verzekeringswetten bij het gangbare ongevalsbegrip van de parti-
culiere verzekering, onjuist geformuleerd en onvervulbaar is, omdat
beide vormen van verzekering een geheel verschillend doel beogen.
De Ongevallenwet vindt haar oorsprong in de gemeenschapsgedachte,
is sociaal en zoekt haar kracht dus niet in de beperking van het te
dekken risico, de particuliere verzekering is een zuiver zakelijke
overeenkomst met het individu en streeft daarom een zo weinig
mogelijk twijfel latende omschrijving van de onderlinge afspraak
na en heeft uit dien hoofde behoefte aan een nauwkeurige definitie
van het ongevalsbegrip". 1)

Dat deze geheel andere instelling der sociale arbeidsverzekering
tegenover subject en object der verzekering niet behoeft te ]eiden
tot een verstarring in technische denkbeelden, doch in tegendeel
juist een verbreking dier verstarring mogelijk maakt, heeft de recente
jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep met betrekking
tot tuberculose als ongeval in de zin der Ongevallenwet 1921 o.i.
onomstotelijk aangetoond. 2)

Bij de sociale arbeidsverzekering gaat het dus niet om de indivi-
dualistische denktechniek van het do ut des, doch gaat men uit van

11 J. G. Wuite, Medisch Commentaar op de Ongevallenwet 1921 mede in verband
met de plannen tot unificatie der sociale verzekeringswetten. Ac. pr. Groningen 1947,
pag. 60--61.

Het moet betreurd worden, dat Keuskamp in zijn critiek op deze dissertatie in het
Sociaal Maandblad van November 1948 verzuimd heeft deze kant van (lit proefschrift
te belichten.

21 Men zie de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 12 November 1947,
Arbeid 2e jrg. nr 12, met noot A. B. Michielsen, waarbij genoemde Raad op gezag
van de getuige-deskundige Dr W. Bronkhorst zijn tot dusver gevolgd standpunt, dat
van een ongevalsgebeuren slechts sprake kon zijn bij een plotselinge massale infectie
of bij het optreden van enkele elkaar snel opvolgende infecties met tuberkelbacillen,
heeft verlaten en heeft aangenomen, dat reeds een enkele tuberkelbacil tot een tuber-
culeuze aandoening en daarmede tot een ongevalsgebeuren kan leiden.



INLEIDING

de solidaristische gedachtengang, dat gemene sociale risico's ge-
meenschappelijk moeten worden gedragen.

Bij een gedegen onderzoek blijkt echter, dat onze sociale arbeids-
verzekering in menig opzicht door de individualistische denktech-
niek van het do ut des beheerst wordt. We zullen dan ook trachten
door een doelmatigheidscritisch onderzoek naar de grondslagen van
de sociale arbeidsverzekering, zoals deze in de Nederlandse wet-
geving is neergelegd en zoals deze in de na-oorlogse sociale politiek
wordt nagestreefd, de individualistische kai=aktenrekken der Neder-
landse sociale arbeidsverzekering op te sporen. 1)

1) Reeds eerder stelden   wij deze kwestie   op meer beperkte wijze   aan   de   orde:
Zie  hiervoor onze opstellen: „Evolutie  in de Sociale Verzekering", Katholiek Cultureel
Tijdschrift,  2e  jrg.  Deel  I,  1946,  pag.  174 e.v.; „Enkele critische opmerkingen  over  hetrisque professionnel", Sociael Maandblad,  le  jrg.  nr  6; Van „Bedrijfsrisico" tot „Sociaalrisico". Een hoofdstuk uit de ontwikkeling van het Arbeidsrecht. Economie, lle jrg.
nr   10;    „Publieke of Private uitvoering der sociale verzekering",   „De   Tijd",   8,   15   en23   April 1948; „Heeft de vraag,   of de sociale verzekering in Nederland privaatrechte-lijk of publiekrechtelijk van karakter is, betekenis voor de keuze tussen financiering
van langlopende verzekeringen door middel van fondsvorming en de financiering doormiddel van omslag?" Economie 13e jrg., nrs 2/3.



HOOFDSTUK II

DE SUBJECTEN DER SOCIALE ARBEIDSVERZEKERING

§     1.    De  kring der verzekerden
Het is een oude strijdvraag in de Nederlandse sociale arbeidsver-

zekering, of de sociale arbeidsverzekering beperkt dient te blijven
tot degenen, die in loondienst werkzaam zijn, dan wel of deze ver-
zekering ook uitgebreid dient te worden tot andere groepen van de
bevolking, die zonder in loondienst te zijn toch door arbeid in hun
onderhoud voorzien.

Wanneer wij ons eveneens met deze vraag zullen bezig houden,
dan zullen wij ons afvragen of het karakter der sociale arbeidsver-
zekering als zodanig zich verzet tegen het opnemen van niet loon-
trekkende arbeiders, of dat dit karakter juist voor een dergelijke
opneming pleit.

In verband hiermede zullen  wij ons achtereenvolgens afvragen:
a. Welke is de rechtsgrond van de sociale arbeidsverzekering?

Wat volgt hieruit ten aanzien van de kring der verzekerden?
b.   Hoe is de ontwikkeling van de wetgeving geweest?

a. De rechtsgrond der sociale arbeldsverzekering en de betekenis hiervan
voor de bring der verzekerden.

Tijdens het Ministerie Ro611-Van Houten (1894-1897) heeft er
bij de begroting van het Ministerie van Waterstaat, Handel en
Nijverheid een discussie plaats gehad tussen de afgevaardigden
Harte, Heldt en De Beaufort aan de ene zijde en de afgevaardigde
Rutgers-Van Rosenburg aan de andere zijde. De laatste bleek een

I tegenstander te zijn van een verplichte, of zoals men het toen wel
noemde, dwangverzekering. Minister Roall deelde dit stand-
punt en zag dan ook geen rechtsgrond om een stelsel van verplichte
verzekering in het leven te roepen. Alleen met betrekking tot de
rechtsgrond voor de verzekering van werklieden tegen ongelukken
zag de Minister een basis in artikel 1401 B. W. Het standpunt der
regering was aanleiding tot een motie Heldt, waarbij de Regering
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werd uitgenodigd een staatscommissie te benoemen, die tot taak zou
hebben een onderzoek in te stellen naar de grondslagen voor een
algemene lijfrentevoorziening. De motie werd na de discussie gewij.
zigd in dier voege, dat de Regering uitgenodigd werd te doen onder-
zoeken op welke grondslagen en op welke wijze een pensioenverzeke-
ring zou kunnen en behoren te worden geregeld. Deze motie had tot
resultaat, dat er een staatscommissie werd ingesteld, n.1. de staats-
commissie Pijnacker-Hordijk, ten einde dit vraagstuk te bestuderen.11

De commissie bracht in 1898 rapport uit en achtte in beginsel
de verplichte verzekering zowel tegen invaliditeit als tegen ouderdom
raadzaam. Zij beperkte deze echter tot de „werklieden" met welk
begrip zij „personen in dienst van anderen, die hun voor de verrichte
arbeid loon uitkeerden" bedoelde.

Ook het bij Koninklijke Boodschap van 25 April 1898 ingediende
ontwerp van wet tot verzekering van werklieden tegen de gevolgen

van ongevallen in bepaalde bedrijven, wenste uitsluitend lit)erk-

lieden - en dan nog alleen zij die in gevaarlijke bedrijuen werk-
zaam waren- onder de verzekering te brengen.

In het Ministerie Kuyper ( 1901-1905)  werd  door de regering
als rechtsgrond voor een verplichte ouderdoms- en invaliditeits-
verzekering aangegeven:  „Zij die behoren  tot het grootste  deel  der
bevolking, dat voor eigen en gezinsonderhoud geheel afhankelijk
is van de opbrengst van ziin in dienst van anderen verrichte arbeid,
moeten in die opbrengst hun bestaansmiddel vinden, niet alleen
voor de jaren, waarin zij arbeiden kunnen, maar ook voor die
andere jaren, waarin ze tengevolge van duurzame invaliditeit of
ouderdom niet meer tot arbeiden in staat zijn".2)

Het ontwerp ziekteverzekeringswet 1905 beperkte de verzekering
tot alle Taste arbeiders. „Eigenlijk - aldus de Memorie van Toe-
lichting - zou in beginsel de verplichting tot verzekering zich
moeten uitstrekken over alle personen beneden een zekere finan-
ciale standaard." Kuyper zag echter geen kans een behoorlijke rege-
ling te ontwerpen, die ook van toepassing zou zijn op losse arbeiders

en kleine ondernemers, waarbij de premiebetaling voor deze cate-
gorieen geregeld was. 3 )

1)  E.   B.  F. F. Baron Wittert van Hoogland: De parlementaire geschiedenis  der
sociale verzekering 1890--1940. Haarlem 1940. Deel I, pag. 101 e.v.

2) Idem pag. 126 e.v.
3) Idem pag. 130 e.v.
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In principe zag Kuyper dus wel een rechtsgrond voor andere cate-
gorieEn dan loonarbeiders, doch hij zag de mogelijkheid niet om iets
voor hen te doen.

Het door Minister Veegens  in het Kabinet De Meester   ( 1905-
1908) ondertekende ontwerp ziekteverzekeringswet beperkte zich
ook tot de verzekering van arbeiders. De Minister wenste dit echter
beschouwd te zien als een stap om te komen tot een meer algemene
ziekteverzekering, ook van degenen die nia hun inkomen uit loon-
dienst hadden en die toch behoorden tot wat men zou kunnen noemen
de financieel minderwaardigen.  1)

Ook bij de andere ontwerpen van wet welke onder dit Ministerie
werden ingediend, werd geen uitbreiding van de verzekering voor
niet-loonarbeiders voorgesteld.

Talma zag de rechtsgrond der sociale arbeidsverzekering hierin,
dat „het de taak en het reclit is van de Overheid zorg te dragen, dat
niet de verhoudingen die door haar beschermd en in stand gehouden
worden, voor de burgerij of een deel daarvan gevolgen hebben, die
het rechtsbesef bij de bevolking ondermijnen en daardoor het rechts-
leven en daarmede haar eigen bestaan bedreigen". Dat de bestaans-
onzekerheid van de arbeider tot de genoemde gevolgen van onze
maatschappelijke verhoudingen behoort, behoefde naar de mening
van de Minister geen betoog. „Het is," zo zeide hij, „in strijd met het
rechtsbesef, wanneer een arbeider, die gearbeid heeft zolang hij

  kan, op het ogenblik, dat hij niet meer kan werken, aangewezen is
op onderstand van derden."

In de kamerdebatten heeft Talma herhaaldelijk te kennen ge-
geven, dat hij de sociale arbeidsverzekering zag als een onderdeel
van de arbeidsovereenkomst, hetgeen Treub aanleiding gaf op te
merken, dat de Minister verzuimde aan te tonen, waarom hij niet
verder kon gaan dan de arbeiders, terwijl anderen van wie hij toch
erkennen moest, dat zij sociaal-economisch in een ongeveer gelijke
positie verkeren als de arbeiders onbeschermd bleven.

Talma heeft hierop geantwoord, dat hij nimmer van oordeel was
geweest, dat een verzekering tegen geldelijke gevolgen van ziekte,
invaliditeit en ouderdom alleen nodig was voor arbeiders, maar
w61, dat alleen voor hen vaststond, dat een wettelijke regeling van

4 E. B. F. F. Baron Wittert van Hoogland: De parlementaire geschiedenis   der
sociale verzekering 1890-1940. Haarlem 1940. Deel I, pag. 135 e.v.
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hun inkomen, waarbij hun ook voor ziekte, invaliditeit en ouderdom
een uitkering toekwam, nodig en mogelijk was. 1)

Bovendien was Talma van oordeel, dat de bestaansonzekerheid
bij de kleine zelfstandigen wel gecompenseerd werd door de daar
tegenoverstaande kans op extra voordelen uit de bedrijfswerkzaam-
heid. En omdat het „maatschappelijk belang" immers alleen daar
een ingrijpen eist, waar het strikt nodig is, zou iedere uitbreiding
tot andere groepen onverantwoord zijn. 2) Terecht heeft Van Esveld
o.i. opgemerkt, dat redenen van opportuniteit de opname van de
kleine zelfstandigen in de sociale arbeidsverzekering verhinderd
hebben 3)   en dat Talma het staatslieden-adagium „Politiek  is  de
kunst van het bereikbare" indachtig, zich beperkte tot het practisch
uitvoerbare.  4)

De rechtsgrond welke Aalberse hanteerde bij de behandeling van
de door Minister Talma voorgestelde wetten, kan als volgt worden
samengevat:

„De verplichte verzekering tegen ziekte, ongevallen, invaliditeit,
ouderdom is in wezen niet anders, dan een wettelijke gedeeltelijke
regeling van het arbeidsloon. Een rechtvaardig loon moet zijn het
aequivalent  van de arbeid: alleen dan voldoet  het  loon  aan  de  eis
van het recht. En aangezien de waarde van de menselijke arbeid
minstens gelijk moet wezen aan datgene, wat nodig is voor de nood-
zakelijke levensbehoeften, mag het loon niet dalen beneden dit
absolute minimum. Dit is een eis van het recht, dat door de Staat
beschermd moet worden.

Tot de noodzakelijke levensbehoeften behoort niet alleen het
levensonderhoud in de dagen, dat men werken kan, maar ook in
die dagen, dat men door ziekte of door invaliditeit of door ouder-
dom niet meer werken kan. Het rechtvaardige loon moet dus ten
minste zo hoog zijn, dat de arbeider, die zijn leven lang werkt, daar-
voor voldoende ontvangt om te leven als hij niet meer arbeiden kan.
Daarop heeft hij een natuurlijk recht.

1)   E.   B.   F. F. Baron Wittert van Hoogland: De parlementaire geschiedenis   der
sociale verzekering 1890--1940. Haarlem 1940. Deel I, pag. 143 e.v.

2) Idem pag 184 e.v.
3) Zie handelingen 2e kamer 1908/1909 p. 1503-1516.
4) N. E. H. van Esveld, Verplichte ouderdomsverzekering voor kleine zelfstandigen.

Amsterdam 1940. pag. 108.
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De sociale verzekering moet dus worden opgevat als een maat-schappelijke noodzakelijkheid, als een deel van de taak van de
Staat, welke de rechtsbescherming omvat als een noodzakelijk ge-
bleken aanvulling van het in gebreke en onmachtig gebleven parti-
culiere initiatief." 1)

Deze groep van rechtsgronden besluiten wij met de rechtsgrondwelke door Slotemaker de Bruine wordt geformuleerd in „Tien
jaren Raden van Arbeid".

Slotemaker de Bruine schrijft daar:
„Men  kan  het  doel der sociale verzekering aldus omschrijven:den arbeider het inkomen verzekeren - wij laten voor gewensteoverzichtelijkheid thans alles rusten wat samenhangt met verpleging,

genezing, oefening en dergelijke, waaraan bij invaliditeit of ongevalwel aanstonds wordt gedacht - den arbeider het inkomen ver-
zekeren, dat hij behoeft voor de vervulling van zijn roeping als
mens; als enkeling doch ook als gezinshoofd en  als  deel der maat-schappij: welk inkomen in normale tijden hem gewordt   als   de
vrucht van de arbeid zijner handen.

Bij ziekte, invaliditeit, in geval van werkloosheid, ouderdom
vloeit hem dit inkomen niet  toe.  Wat dan ?

Hier   werkt de verzekering.    Dat   is:   niet de liefdadigheid,   de
goedwilligheid, de gunst voorziet in het nodige - ongeacht of deze
voorziening dan verkregen zou worden uit de middelen van de
Staat, de kerk of de particulier. Maar de arbeider verzekert zich
de uitkering voor die dagen, dat normaal - uit de arbeid van die
dagen  - hem niets toevloeit;   dat  is door eigen prestatie verkrijgt
hij een recht."

Als Slotemaker de Bruine besluit, dat er onder bepaalde omstan-
digheden voor de loonarbeider een rechtsgrond voor sociale ver-
zekering te vinden is, geeft hij een ontkennend antwoord op de vraag,
of een verplichte verzekering wellicht ook voor de niet-arbeider zou
kunnen worden ingevoerd.

„Er is o.i. geen enkel bezwaar tegen, dat de „zelfstandige" zich
kan verzekeren bij hetzelfde instituut, dat voor de arbeidersverzeke-
ring is in het leven geroepen. Maar een dwang zouden wij daarvoor

1)   H.    Bossenbroek   Jr   en   J.   van   de   Berg: Doel, grondslagen en geschiedenis   der
sociale verzekering in Nederland. 's-Hage 1947. pag  60.
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onmogelijk kunnen construeren. De rechtsgrond, die voor de ver-
plichting der arbeiders reeds vrij moeilijk is aan te wijzen - wan-
neer men althans zoekt naar hetgeen recht is in principilile zin en
zich niet contenteert met ernstige gronden van opportuniteit -
deze rechtsgrond om de zelfstandige te dwingen tot een bepaald

gebruik van een bepaald deel van zijn inkomen voor een bepaald
deel   van zijn persoonlijke behoeften...... dien rechtsgrond  ver-
mogen wij niet te vinden." 1)

Alhoewel er tussen Kuyper, Talma, Aalberse en Slotemaker de
Bruine zeker nuanceverschillen bestaan, komen de door hen ge-
formuleerde rechtsgronden zeer dicht bij elkaar:   Het   gaat   bij   alle
vier om een gedeeltelijk publiekrechtelijke regeling van het arbeids-
contract n.1. een publiekrechtelijke regeling van het arbeidsloon,
waarbij de gedachte van het rechtvaardig arbeidsloon op de voor-
grond staat. Uit de beschouwingen van Aalberse en Slotemaker de
BruYne volgt een noodzakelijke beperking van de sociale arbeids-
verzekering tot loonarbeiders, terwijl Kuyper en Talma wel de
noodzakelijkheid van een verzekering voor kleine zelfstandigen aan-
voelden. Dit wordt echter niet in de door hen geformuleerde rechts-
gronden tot uitdrukking gebracht.

Wanneer men deze rechtsgronden in hun wezen beziet, dan kan
men als het ware uit de constructie van deze rechtsgronden de
economische achtergrond optrekken van de beschouwingen welke
aan die rechtsgronden ten grondslag liggen. Van Esveld heeft zich
beijverd om aan te tonen dat de Calvinistische rechtsgronden ook
vanuit de Calvinistische maatschappijleer en dat de Katholieke
rechtsgrond (de rechtsgrond van Aalberse) ook vanuit de Katho-
lieke maatschappijleer geen stand kan houden, doch wat Van Esveld
niet belicht heeft - hetwelk naar onze mening van evenveel be-
tekenis  is  -,  is de economische achtergrond der rechtsgronden. 2 )

De constructie der rechtsgronden is, naar het ons voorkomt, niet
a1166n een kwestie van maatschappijbeschouwing, doch tevens een
kwestie van zin voor sociaal-economische realiteit.

Het is met name het gemis aan inzicht in de werkelijke samen-

hangen van het sociaal-economisch leven, hetwelk de vorming van

1'> Tien jaren Raden van Arbeid. Haarlem 1930. pag. 16 e.v.
2)   Van  Esveld:  pag.  104  e.v.
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een juiste rechtsgrond voor de sociale arbeidsverzekering ten on-
gunste heeft beinvloed.

Alle recht - ten doel hebbende aan iedereen het zijne te geven -
is sociaal-economisch gericht. Alle recht is als zodanig gericht op
handhaving en bevordering van die sociaal-economische verhoudin-
gen, waarin iedereen het zijne kan verkrijgen en tevens gericht op
verandering van die sociaal-economische verhoudingen, welke aan
een zodanige verkrijging in de weg staan.

Wat het adagium „aan iedereen het zijne geven" inhoudt, is
een vraagstuk van sociale philosophie, als men wil van wijsgerige
gemeenschapsleer.

Iedere rechtsgrond is dan ook in wezen niets anders dan het
uitspreken van een - in het licht van de bestaande sociaal-econo-
mische verhoudingen - als noodzakelijk erkende eis van de sociale
philosophie.

Beide: de werkelijke sociaal-economische verhoudingen  en   de
sociaal-ethische eisen staan in een voortdurende samenhang tot
elkaar, in die zin dat wij de sociaal-ethische eisen steeds moeten
zien binnen het raam van de concrete sociaal-economische verhou-
dingen en wel als gericht zijnde op handhaving of mogelijke
wijziging dier verhoudingen; voorts   in   die  zin   dat  de   door   de
sociale politiek verwezenlijkte sociale eisen tot wijziging der sociaal-
economische verhoudingen aanleiding geven en tot stand gelomen
nieuwe sociaal-economische verhoudingen, de omvang van de over-
blijvende sociaal-ethische wenselijkheden bepalen.

Voor iedere rechtsgrond is dus nodig een juiste formulering van
de sociaal-ethische eis, maar evenzeer en daarmede onlosmakelijk
verbonden een juiste kennis van de concrete sociaal-economische
situatie. Het inzicht in de concrete sociaal-economische situatie is
in de periode voor de laatste wereldoorlog, alhoewel in mindere
mate dan in de periode voor de eerste wereldoorlog, ten ongunste
beinvloed door de methodiek en de premissen der economische
wetenschap.

Men kan met name het onderscheid tussen de na-oorlogse en
vooroorlogse beoefening der economische wetenschap typeren met
de termen realistische economiebeoefening en idealistische econo-

miebeoefening.
De economische wetenschap hechtte n.1. in de vooroorlogse

3
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periode voor het uitgangspunt van haar beschouwingen minder
waarde aan de concrete economische situatie, dan aan een geTdeali-
seerd abstract gedacht economisch verloop, hetwelk als een normaal
economisch verloop beschouwd werd. De concrete economische
situatie werd veelal in het licht beschouwd van al dan niet overeen-
komen met dit als normaal gedachte verloop.

De economische en daaronder de sociale politiek kon dan ook
slechts dienen om de concrete economische situatie ten gunste van
het als normaal beschouwde cconomische verloop te beinvloeden,
terwijl men bij de formulering van sociaal-ethische wenselijkheden
steeds het als normaal beschouwde economische verloop als uit-
gangspunt nam.

Dit als normaal beschouwde economische verloop kan men in hetkort aanduiden als een economisch systeem, waarin het vrije eco-
nomisch handelen de grondslag vormt van het gehele economisch
leven. Het vrije economisch handelen overeenkomstig het economiscli
beginsel - in de regel ten onrechte geformuleerd als het handelen
overeenkomstig het beginsel van met zo weinig mogelijk middelen
een zo groot mogelijke opbrengst te verkrijgen - werd voorts be-
schouwd als voort te spruiten uit uitsluitend economische motieven. 1)

Dit vrije economische handelen veronderstelde het ontbreken van
bindingsverschijnselen op economisch gebied, het reguleren van het
economisch leven door een - onder de werking der vrije concur-
rentie tot stand gekomen - prijzenstelsel, een volledige beweeglijk-
heid der productiefactoren en een volstrekt inzicht van de deel-
nemers aan het economisch leven in de economische verhoudingen.

Een economisch systeem, hetwelk aan de bovenvermelde premis-
sen voldeed, werd door de beoefenaars der economische wetenschap
als normaal, evenwichtig en harmonisch beschouwd, terwijl iedere
concrete situatie, welke met dit beeld niet in overeenstemming was,
als een van de norm afwijkende. of onevenwichtige toestand werd
beschouwd, voorbestemd om weer tot de normale of evenwichtstoe-
stand terug te keren. Het werkelijke economische leven werd gewron-
gen in het keurslijf van een aantal economische wetten, waarvan de
inhoud weldra niet met de realiteit in overeenstemming bleek te zijn.

1)  P.   Hennipman: Economisch Motief en Economisch Principe.   A'dam  1945.   M.  J.
H. Cobbenhagen: Grondslagen en Motieven  van het Economisch Handelen. Dies-rede.
Tilburg 1945.
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Is het te verwonderen, dat het economisch inzicht- onder invloed
van een wetenschap, die zich de bijnaam van de leer der „empty
boxes" had verworven - niet afgestemd was op de economische
werkelijkheid?  1)

Wij geloven dat hierin een van de belangrijkste oorzaken gelegen
is, waarom de hiervoor geformuleerde rechtsgronden zo onbevredi-
gend aandoen. Met name staat op de achtergrond van de z.g. „recht-
vaardig-arbeidsloon-theorie", een economische inkomensverdelings-
leer, welke ontoereikend moet worden genoemd om het proces der
maatschappelijke inkomensverdeling (een van de realiteiten van
het sociaal-economisch leven dus) te verklaren.  2)

De inkomensverdelingstheorieEn, die het proces van de maat-
schappelijke inkomensverdeling in het licht van de hierboven om-
schreven economische beschouwingswijze zien als een proces hetwelk
zich voltrekt op de vrije markten der productiefactoren en die de
vorming van het arbeidsloon als een resultaat van de vrije arbeids-
markt beschouwen, miskennen daarmede - afgezien van de vraag
of de menselijke arbeid wel als marktcategorie begrepen kan wor-
den - dat er arbeid verricht wordt, die nimmer vatbaar is om als
marktcategorie begrepen te worden, n.1. de zelfstandig verrichte
arbeid.

Bovendien miskennen deze inkomensverdelingstheorieEn, dat de
inkomensvorming in hoge mate beinvloed wordt door de z.g. col-
lectieve behoeftenvoorziening, waarbij wij denken aan gratis onder-
wijs, publieke veiligheidsmaatregelen, algemene hygiEnische maat·
regelen, kosteloze rechtsbedeling, verstrekking van verse lucht aait
de stedelingen door de aanleg en het onderhoud van parken en
bossen en zovele andere soortgelijke diensten van overheid en ove-
rige maatschappelijke groepsorganisaties.  3)

Het wil ons voorkomen, dat men het proces der maatschappelijke
inkomensverdeling - in zijn belangrijke betekenis van personele

inkomensverdeling - slechts begrijpen kan, indien men, uitgaande
van de realiteit van het maatschappelijk inkomen, in de door
Cobbenhagen daaraan gegeven zin van de totale hoeveelheid goede-
ren en diensten welke in een volkshuishouding ten verbruike zijn

1) J. Tinbergen, Econometrie. Gorinchem 1941 pag. 3 e.v.
2) M. J. H. Cobbenhagen, De verdeling van het maatschappeliik inkomen. Probleem·

stelling en grondslagen der verdelingsleer. Utrecht 1937.
3) Cobbenhagen, pag. 11.
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bestemd, er oog voor heeft, dat de individuele inkomens niet als
homogene substanties te beschouwen zijn, welke hun ontstaansgrond
vinden in de werking van 66n bepaalde economische factor, doch
dat deze inkomens heterogeen van samenstelling zijn, waarbij de
samenstellende delen (als loonelement, risico-element, collectief
inkomenselement e.a.) onder de werking van verschillende econo-
mische en niet-economische factoren tot stand komen.

De theorie van de verdeling van het maatschappelijke inkomen
heeft dan niet langer te maken met de niet met de realiteit in over-
eenstemming zijnde meer categoriaal dan personeel gedachte in.
komens, n.1. arbeidsloon, kapitaalrente, grondrente en ondernemers-
winst, doch met de werkelijke inkomens, welke uit verschillende
elementen blijken te bestaan.

Een dier elementen in de meeste inkomens is de vergoeding voor
verrichte arbeid. Dat de vorming van deze vergoeding bij de zelf.
standige arbeid anders geschiedt dan bij de onzelfstandige arbeid
of bij de vele denkbare - en in werkelijkheid voorkomende -
meng- of tussenvormen, doet niets af aan de juistheid van de in het
verleden verwaarloosde stelling, dat het voor de theoretische eco-
nomie onverschillig is of de arbeid zelfstandig, dan wel onzelfstan-
dig wordt verricht.

De idealistische economiebeoefening verhinderde in de tijd, waar-
in de rechtsgronden, waarover wij het hier hebben, ontstonden, de
vorming van een juist inzicht in de sociaal-economische realiteit,
speciaal in de realiteit van het arbeidsinkomen. De realistische
economiebeoefening was nog verre van aanvaard en de roepstem
van Veraart werd practisch algemeen miskend.

Toch zijn het de miskenning van een realistische economische be-
schouwingswijze en het vasthokken in een klassieke onwerkelijke
opvatting van de structuur van het sociaal-economische leven, welke
de oorzaken zijn geweest van verkeerde redeneringen in de sociaal-
economische politiek en de door die politiek bewerkte sociaal-
economische wetgeving. Nimmer ziet men de statische en dynamische
verbindingen tussen economie en recht duidelijker dan wanneer
verkeerde economische inzichten een rechtsorde in het leven roepen
of handhaven, welke maatschappelijke desintegratieverschijnselen
in het leven roepen.

De beperking van de sociale arbeidsverzekering tot de categorie
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der loonarbeiders, heeft nieuwe klasse.tegenstellingen in het leven
geroepen, die in het bijzonder na de jaren dertig duidelijk merk-
baar zijn geworden doch welke tijdens en na deze oorlog min
of meer op de achtergrond zijn geraakt door een periode van schijn-
welvaart; thans beginnen echter  de nog steeds bestaande tegenstel-
lingen zich weer beter af te tekenen.

*  *
*

Na een ogenblik bij de rechtsgronden van Kuyper, Talma, Aal-
berse en Slotemaker de BruTne te hebben stilgestaan, waarbij we
gezien hebben dat Treub tot de voorstanders van een bredere sociale
arbeidsverzekering kan worden gerekend, gaan we voorbij aan de
rechtsgrond dergenen, die van oordeel zijn, dat er een rechtsgrond
bestaat voor een stelsel van staatsverzorging met betrekking tot
de zorg voor de ouden van dagen, wel aangeduid als staatspensioen
voor iedereen, daar dit stelsel naar onze mening buiten het terrein
van onze sociale arbeidsverzekering en daarmede buiten het terrein
van ons arbeidsrecht valt. 1)

Volgen we de ontwikkeling van onze sociale arbeidsverzekering
na  het in werking treden der Talmawetten 2) , dan moeten  we  op  de
eerste plaats de aandacht vestigen op de rechtsgrond der kinderbij-
slagverzekering van Romme.

1) Staatspensionnering werd bij de behandeling der Talmawetten voorgestaan door
de heren Duys, Schaper en Troelstra. Zij verklaarden volgens Wittert van Hoogland
weinig waarde te hechten aan een rechtsgrond voor de verplichte sociale verzekering,
zoals   deze door Talma was geformuleerd: „Wij sociaal-democraten," aldus   de   heer
Troelstra, „zien in de klassen der Maatschappij, de in deze betrokken  artijen en wan-
neer wij menen, dat de Staat de gelden voor de sociale verzorging (cursivering van
ons V.) moet beschikbaar stellen, is het, opdat de Staat die gelden zal vinden op de
wijze, waardoor de klasse, die feitelijk de meerwaarde van de arbeiders geniet, genood-
zaakt wordt een deel van die meerwaarde, dat is dus een deel van wat de arbeiders
aan loon te weinig hebben genoten „op te brengen". Toch hadden zij geen bezwaar,
volgens de heer Duys, om met het stelsel van verplichte verzekering, althang voor ziekte
en invaliditeit mede te gaan, al hadden zij tegen de practische uitwerking in het con-
crete ontwerp ernstige bezwaren. Wat het ouderdomspensioen betreft echter, eiste men
Staatspensioen. Tien jaren Raden van Arbeid, pag 528-529.

De theorie van de z.g. meerwaarde wordt door ons zowel op principile als op
theoretisch-economische gronden niet aanvaard. Waar de op de meerwaardeleer steu-
nende rechtsgrond tot staatspensioen en daarmede tot sociale verzorging voert, blijve zij
verder buiten beschouwing.

2)  0or zover voor ons doel althans van belang.
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Het uitgangspunt van deze Minister was, dat de feitelijke loon-
bepaling voor het grootste deel der loontrekkenden geen rekening
houdt met de verschillen in de omvang van het gezin, hetwelk voor
het levensonderhoud op het loon van de kostwinner is aangewezen.
Zoals dit loon wordt bepaald, moet het derhalve geacht worden
berekend te zijn op basis van de bestaansmogelijkheid van een gezin
van feitelijk gemiddelde grootte. Bij dit gegeven van het sociaal
economisch leven aansluitende, beoogde het wetsontwerp een grond-
slag te leggen voor een meer rechtvaardige verdeling van het totale
bedrag dat wordt verloond, door met name verplichtend te stellen
dat bij de loonbepaling van hen, wier gezin de feitelijk gemiddelde
omvang overtreft, met de daarmede samenhangende grotere lasten
zou rekening worden gehouden. Zowel in het belang van individu
als gemeenschap achtte Romme het een eis van het algemeen wel-
zijn, dat bij de loonvorming met de gezinsomvang zou worden
rekeninggehouden.

Over deze rechtsgrond - voor zoveel betreft de beperking tot
loonarbeiders - wordt in het advies van de Hoge Raad van Arbeid
opgemerkt, dat een meerderheid, n.1. 20 tegen 14 leden, van oordeel
was dat de kleine zelfstandigen niet onder de kinderbijslagverzeke-
ring dienden te worden gebracht en dat derhalve de verzekering
beperkt diende te blijven tot loonarbeiders. Een belangrijke groep
verklaarde zich gekant tegen deze beperking. Deze leden betoogden,
dat bij vele kleine zelfstandigen een dergelijke noodtoestand heerste,
dat   ingrijpen   van de Overheid niet achterwege kan blijven;   hun
inkomen is dikwijls niet hoger, vaak zelfs lager dan dat van menig
arbeider. Zij behoren dus evenzeer tot de categorie der maatschap-
pelijk zwakken. Deze leden bestreden het argument van degenen,
die de rechtsgrond voor de arbeiders gelegen achtten in de dienst-
verhouding en dus van oordeel waren, dat een rechtsgrond voor de
kleine zelfstandigen zou ontbreken. Hunnerzijds wezen deze leden
erop, dat bij de verdere ontwikkeling der sociale arbeidsverzekering
dit engere standpunt meer en meer verlaten is en een ontwikkeling
plaats gevonden heeft, welke van het strenge arbeidscontractuele
standpunt evolueerde naar een standpunt, dat gekarakteriseerd kan
worden als dat waarbij het in economische positie met arbeiders
gelijk staan beslissend geacht wordt ten aanzien van het onder de
sociate arbeidsverzekering betrokken ziin.
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Voorts herinnerden deze leden aan de omstandigheid, dat bij
de sociale arbeidsverzekering in de regel een vrijwillige voortzetting
der verzekering na beBindiging van het dienstverband, krachtens
hetwelk de betrokkene oorspronkelijk onder de sociale arbeidsver-
zekering is gebracht, mogelijk is, terwijl voorts de verzekering is
uitgebreid buiten de kring der arbeiders tot werkgevers en andere
personen. Weliswaar betreft dit laatste vrijwillige verzeRering, maar
uit het openstellen van de gelegenheid daartoe bij de wet blijkt, dat
meer en meer derhalve bij de beoordeling van de vraag, op welke
groepen de sociale arbeidsverzekering toepasselijk dient te zijn,
het accent is verschoven naar een nieuw criterium, n.1. het werkzaam
zijn in de bedrijfs- of beroepskring, terwijl men daarbij in econo-
mische positie gelijk te stellen is met de arbeider in loondienst.

Wanneer men op deze historische ontwikkeling van de sociale
wetgeving lette, kon de vraag worden gesteld of het niet gewenst
was deze lijnen door te trekken. Men moest zich echter goed voor
ogen stellen, dat de loonverhoudingen een onderdeel vormen van
de sociale verhoudingen in de bedrijfs- of beroepskring. Daarom
was deze aanvankelijk geconstrueerde rechtsgrond naar de mening
dezer leden terug te voeren tot een dieper liggende, welke voor alle
sociale verhoudingen in bedrijf of beroep geldt. Deze meer algemene
rechtsgrond werd gevonden in de maatschappelijke omstandigheden,
waarin de arbeider zonder beschermd te zijn verkeert en die het
hem onmogelijk maken zelfstandig te voorzien in zijn onderhoud in
geval van ouderdom, ongeval, ziekte, invaliditeit, enz. Aangezien
dezelfde maatschappelijke omstandigheden in ten minste even sterke
mate aanwezig zijn voor vele niet.arbeiders, die in bedrijf of beroep
werkzaam zijn, met even gering of nog geringer maatschappelijk
weerstandsvermogen, gold de hierboven omschreven diepere rechts-
grond voor het treffen van sociale regelingen ten aanzien van maat-
schappelijk zwakken (van welk genus de loonverhoudingen een
species zijn) in gelijke mate.

Aanvaardde men deze gedachtengang, dan zou het dus onafwend-
baar zijn, dat de sociale wetgeving zich geleidelijk ook over ver-
schillende groepen niet-arbeiders, in de eerste plaats de kleine zelf-
standigen, zou moeten gaan uitstrekken. Vooreerst werd hier gedacht
aan de sociale arbeidsverzekeringen, vervolgens ook aan de beper-
king van de arbeidsduur.
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Ook hadden naar de mening dezer leden degenen, die een leiden-
de functie in het bedrijfsleven hebben, recht om een redelijk inkomen
uit het bedrijf te verwachten, ook indien zij als ondernemer werk-
zaam zijn.

In dit opzicht viel niet in te zien, dat er een verschil tussen ar-
beider en ondernemer zou bestaan.

Ziet men de bedrijfsgemeenschap als een sociale eenheid, dan
volgt daaruit tevens, dat de eis van een rechtvaardig arbeidsloon
niet meer individualistisch dient te worden opgevat, doch collectief,
d.w.z. dat het bedrijf als geheel een behoorlijk inkomen moet op-
leveren voor allen die daarin werkzaam zijn. Het beginsel van het
„draagt elkanders lasten" dat aan het voorontwerp ten grondslag
lag, kreeg dan een zodanige toepassing, dat allen, onverschillig of
het betrof werkgevers, werknemers of zelfstandigen, de lasten der
grote gezinnen van alle bedrijfsgenoten mee zouden moeten helpen
dragen.

Evenwel waren de hier aan het woord zijnde leden niet de mening
toegedaan, dat de ontwikkeling in de aangegeven zin reeds zover
voortgeschreden is, dat - hoe gaarne zij dit zouden wensen -
invoering van de kinderbijslagverzekering voor alle kleine zelfstan-
digen reeds thans doorvoerbaar zou zijn. Hetgeen echter niet wilde
zeggen, dat iedere mogelijkheid daartoe ontbrak. Deze mogelijkheid
was er voor zover reeds een maatschappelijk georganiseerd structu-
reel verband was bereikt.

Deze leden erkenden echter, dat een moeilijkheid o.a. zou bestaan
in de te verwachten onmogelijkheid om in vele gevallen de premie
in te vorderen, gelet ook op de ervaring met taI van kleine werk-
gevers bij de bestaande sociale arbeidsverzekeringen. En zij gaven
toe, dat de inkomsten van de kleine zelfstandigen, ten aanzien van
wie de premie en toeslag zouden moeten worden berekend, moeilijk
zuiver te bepalen zouden zijn.

De meerderheid echter, die de vraag of de regeling zich moest
uitstrekken tot andere groepen van het bedrijfsleven ontkennend
beantwoordde, sprak als haar oordeel uit, dat men niet kon spreken
van een rechivaardig ondernemersinkomen, zoals men spreekt van
een rechtvaardig loon. Deze meerderheid was van oordeel, dat de
voorstanders geheel uit het oog verloren, dat er een essentieel ver-
schil is tussen verzekering te&en ziekte, ongeval, invaliditeit en
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ouderdom enerzijds en de z.g. kinderbijslagverzekering anderzijds.
Bij de eerste groep vindt verzekering plaats tegen een mogelijke

toekomstige gebeurtenis, die elke verzekerde kan overkomen.
De kinderbijslagverzekering is echter in wezen geen verzekering

tegen een mogelijke toekomstige gebeurtenis, maar een toekenning
van een bijslag op het loon op grond van een aanwezig feit.

Zou men vanwege de nood van vele kleine zelfstandigen menen,
rechtstreekse maatregelen tot verhoging van hun inkomen te moeten

treffen, dan zou zulks een onderdeel van staatszorg zijn, geheel
verschillend van de materie van het wetsvoorstel, dat zich op het
terrein van het recht (meer rechtvaardige loonbepaling) bewoog.

Over de vraag of de werkgevers onder de kinderbijslagverzekering
dienden te worden gebracht, staakten in de Hoge Raad van Arbeid
de stemmen.

Een meerderheid was, zoals reeds eerder opgemerkt, tegen op-
name van de kleine zelfstandigen. 1)

Wij hebben de hier gegeven redenering vrij uitvoerig opgenomen
om aan te tonen hoezeer de denkbeelden met betrekking tot de kring
der verzekerden reeds zijn geEvolueerd en hoe minder hecht de
grondslag van het arbeidscontract nog schijnt te zijn.

De beschouwingen in de tweede kamer waren voor een groot deel
de neerslag van de beschouwingen welke reeds eerder in de Hoge
Raad van Arbeid waren gehouden. In de Memorie van Antwoord
zeide de Minister ten aanzien van de vraag of het mogelijk zou zijn de
voorgestelde regeling uit te breiden tot de kleine zelfstandigen, dat
bij hem in beginsel geen bezwaar bestond ook de kleine zelfstandigen
in de verplichte sociale arbeidsverzekering op te nemen. De Minister
verwachtte echter grote moeilijkheden bij de practische uitvoering,
speciaal met betrekking tot de registratie en premie-inning. Hij wees
daarbij op de ongunstige ervaring die in het buitenland was op-
gedaan.

Bij de openbare behandeling heeft de Minister nog opgemerkt:
„Ik wil wel aan mijn persoonlijke overtuiging uitdrukking geven,
dat ik geen wezenlijk onderscheid ten deze zie tussen de zelfstan-
digen en de loontrekkenden. Ik zie wel wezenlijk verschil tussen het
vraagstuk van de rechtvaardige prijs en het vraagstuk van het recht-
vaardige loon, maar ik zie tussen die beide geen wezenlijk verschil

1) Wittert van Hoogland. Deel II, pag. 554 e.v.
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in zoverre als in het vraagstuk van de rechtvaardige prijs schuil
gaat het vraagstuk van de beloning van de menselijke arbeidskracht.
Of die beloning van de menselijke arbeidskracht loopt over de schijf
van de loonverhouding, om ten slotte te komen uit de prijs van het
product, of wel dat de beloning van de menselijke arbeidskracht
rechtstreeks uit die prijs komt zonder eerst de schijf van de loon-verhouding te passeren, maakt naar mijn gevoelen geen wezenlijk
verschil. Practisch zijn er echter tal van moeilijkheden, waarover
ik in de Memorie van Antwoord breed heb uitgemeten en die ik
nu niet zal herhalen, om tot een regeling ten aanzien van de zelf.
standigen te komen. Ook de ervaring in het buitenland bewijst wel
welke moeilijkheden men hier heeft, terwijl naar mijn gevoelen de
regeling van de zelfstandigen in elk geval niet thuis hoort in dit
wetsontwerp, omdat men bij de practische uitwerking tot een zo
verschillende regeling zou moeten komen, dat dit een apart ontwerp
zou vorderen." 1 )

Uit deze beschouwingen blijkt dus duidelijk, dat de Minister geen
principiEle tegenstander was van de verzekering voor (kleine)  zelf-
standigen, en dat hij dus ook wel een rechtsgrond voor deze groep
aanwezig achtte. Het is dan ook te betreuren dat dit niet in de ge-
formuleerde rechtsgrond tot uitdrukking komt. Men had de rechts-
grond zodanig kunnen formuleren, dat deze niet beperkt bleef tot
loonarbeiders, doch daaraan kunnen verbinden dat naar de moge-lijkheid van toepassing voor niet-loonarbeiders gezocht zou worden.
Overigens geeft de rechtsgrond van Romme een realistischer eco-
nomische visie weer dan die van Kuyper, Talma, Aalberse en
Slotemaker de Bruine, doordat de Minister niet slechts wijst op de
individuele loonvorming, doch rechtstreeks het vraagstuk der maat-
schappelijke inkomensverdeling aanroert, alhoewel nog onvolledig.

Gezien de aandrang die allerwegen uitgeoefend was ter uit-
breiding van de sociale arbeidsverzekering tot kleine zelfstandigen,
ging de Regering bij K.B. van  1  April  1940 S.  8 over tot instelling
van een Staatscommissie, welke naar haar Voorzitter genoemd wordt
de Staatscommissie-Van Bruggen, en o.m. tot taak zou hebben advies
uit te brengen omtrent:

le.  de wenselijkheid om ten behoeve van de kleine zelfstandigen

1)  Wittert van Hoogland. Deel II, pag. 610 e.v.
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- waaronder zijn te verstaan degenen, die voor eigen reke-
ning en risico een tak.van bedrijf of een vak uitoefenen, en
daaruit geldelijke inkomsten hebben, welke een zeker bedrag
per jaar niet te boven plegen te gaan - voorzieningen te tref-
fen, welke een soortgelijk doel beogen als de voor de loon-
arbeiders bij de Ongevallenwetten, de Ziektewet, de Invali-
diteitswet  en de Kinderbijslagwet getroffen voorzieningen;

2e. de overwegingen van principiEle aard, welke zich met be-
trekking tot de toepassing van de verzekeringsplicht voor de
kleine zelfstandigen voordoen, en de consequenties, welke
daaruit voortvloeien ten aanzien van de verplichte verzeke-
ring voor deze bevolkingsgroep;

3e. de regeling en de financiering van zodanige uitbreiding
der verplichte verzekering, mede bezien vanuit het gezichts-
punt van de geldelijke lasten, welke bij een verzekering, die
in het algemeen selfsupporting moet zijn, aan de betrokken
personen zullen moeten worden opgelegd;

4e.  de uitvoerbaarheid van de opneming van de kleine zelfstan-
digen in de verplichte verzekering in technisch-administratief
opzicht. 1)

Bij de installatie van de commissie zeide de Minister o.a., dat
de beperking van de toepasselijkheid der wettelijke sociale arbeids-
verzekering tot loonarbeiders in het verleden niet toevallig was
geweest. „Zij is," aldus de Minister, „in tegendeel welbewust ge-
schied. Dit houdt mede verband met de rechtsgrond, die de toen-
malige wetgever zag voor het opleggen van de verzekeringsplicht.
De verplichte verzekering werd n.1. gezien als een loonregeling, als
een maatregel om er voor te zorgen, dat het loon van de arbeider
van voldoende hoogte zal zijn om niet slechts de arbeider en (liens
gezin het nodige levensonderhoud te verschaffen in normale omstan-

digheden,  maar -de arbeider en diens gezin het nodige levensonder-
houd ook te verzekeren in tijden, waarin de arbeider door ongeval,
invaliditeit, enz. niet in staat is arbeid te verrichten en derhalve loon
te verdienen."

„In deze opvatting omtrent de rechtsgrond voor de verplichte ver-
zekering blijkt echter in de laatste jaren kentering te zijn ingetreden.

1) Wittert van Hoogland. Deel II, pag. 753.
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Voor velen, die niet als loonarbeider aan het bedrijfsleven deel-
nemen, maar die voor eigen rekening en risico een bedrijf of een
vak uitoefenen, is de maatschappelijke positie in verband met de
geldelijke inkomsten, welke zij uit hun arbeid als zelfstandige
genieten, niet of slechts weinig beter dan die van vele loonarbeiders.
Ook voor hen zijn dikwerf ongeval, ziekte, invaliditeit, ouderdom,
omstandigheden welke het levensonderhoud voor zich en hun gezin-
nen in gevaar brengen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat uit
de kringen der kleine zelfstandigen de aandrang naar voren komt
naar voorzieningen van overeenkomstige aard, als thans gelden voor
de loonarbeiders. De tegenstelling loonarbeider en zelfstandige
wordt door velen niet langer gezien als beslissend voor de vraag
omtrent het opleggen der verplichte verzekering. Het zwaartepunt
wordt verschoven naar de maatschappelijke verhoudingen, zodat bij
overeenkomst in die verhoudingen verzekeringsplicht gerechtvaar-
digd is, ongeacht de vraag of aan het bedrijfsleven wordt deelge-
nomen als loonarbeider dan wel als zelfstandige.

De Regering, aan welke de belangen der kleine zelfstandigen niet
minder ter harte gaan dan die der loonarbeiders, heeft met belang-
stelling deze ontwikkeling der denkbeelden gevolgd en zij heeft
gemeend het belang van deze aangelegenheid het best te kunnen
dienen door een daartoe in te stellen Staatscommissie op te dragen
het vraagstuk van de uitbreiding der verplichte verzekering tot
kleine zelfstandigen van alle zijden te bezien en de resultaten van
die arbeid in een rapport, en eventueel in ontwerpen van wet aan de
Regering, neder te leggen.

De Regering ontveinst zich niet, dat dit vraagstuk gemakkelijker
is te stellen dan op te lossen. Zij ontveinst zich niet, dat het vraagstuk
zijn bijzondere aspecten heeft, waardoor het zich onderscheidt van
dat van de verzekeringsplicht voor de loonarbeiders. Ik noem in dit
verband reeds aanstonds de vraag van het bestaan van voldoende
rechtsgrond om de kleine zelfstandigen onder de verzekeringsplicht
te brengen. Naast deze principiEle vraag rijzen vragen van meer
practische aard, als deze of de kleine zelfstandigen in de bestaande
verplichte verzekeringen moeten worden ingeschakeld, dan wel of
het aanbeveling verdient voor hen te komen tot geheel afzonderlijke
regelingen, welke gelegenheid geven met de speciale behoeften der
kleine zelfstandigen rekening te houden; voorts   of de geldelijke
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lasten, welke opneming der kleine zelfstandigen in de verplichte
verzekering voor deze moet medebrengen, door hen kunnen worden
gedragen;  of de opneming der kleine zelfstandigen  in de verplichte
verzekering in technisch-administratief opzicht mogelijk valt te
achten, en dergelijke vragen." 1)

De Commissie-Van Bruggen heeft tijdens de bezetting, n.1. op
30 September 1942, verslag uitgebracht. Zij was van oordeel, dat de
Overheid de plicht heeft een verplichte verzekering in te stellen voor
kleine zel/standigen en construeerde daarvoor de volgende rechts-
grond:

„De kleine zelfstandigen behoren tot de groep der economisch
zwakkeren: afdoende verzorging  in hun financiele behoeften  bij
eigen kinderzegen, ziekte, ongeval, invaliditeit en ouderdom is der-
halve in het algemeen belang geboden;  deze is, daar het particulier
initiatief en de overheidssteun te kort schoten, op goede en gewenste
wijze slechts bereikbaar door verplichte sociale verzekering tegen
de behoeften van dit deel dezer groep."

De Commissie was van oordeel, dat het mogelijk zou zijn de kleine
zelfstandigen onder de sociale arbeidsverzekering te brengen „door
wijziging en aanvulling van de bestaande sociale-verzekeringswet-
ten". Daarbij werd het begrip „zelfstandige" omschreven als „de
natuurlijke persoon, die binnen Nederland zijn woonplaats hebben-
de, voor eigen rekening een bedrijf of beroep uitoefent en wiens
inkomsten uit het uitgeoefende bedrijf of beroep gemiddeld een
bedrag van f 3000,- per jaar niet te boven gaan". 2)

Van Uden heeft geconstateerd, dat deze bepaling van het begrip
zelfstandige niets m66r is dan een „sociale plaatsaanwijzing", terwijl
de arbeider die onder de bestaande sociale arbeidsverzekering valt
een juridische figuur is, die in een bepaalde rechtsverhouding staat
tot een ander, n.1. de werkgever. Van Uden acht het daarom onjuist
de kleine zelfstandige in dezelfde wetten onder te brengen, waar-
onder de arbeiders vallen. 3)

Afgezien van de vraag of de constructie van het begrip zelfstan-

1) Wittert van Hoogland. Deel 4 pag. 754 e.v.
9) Rappon van de Staatscommissie inzake uitbreiding der verplichte sociale ver-

zekering tot kleine zelfstandigen, ingesteld bij K.B. van 1 April 1940, S. 8. Deel I.
's-Gravenhage 1943, pag. 40 e.v.

3)   C   W.   A.   van   Uden: De kleine zelfstandigen   in de sociale verzekering.   Art.   in
Soc. Verzekeringsgids. Mei 1943.
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dige elegant te noemen is, menen wij tegenover Van Uden te moeten
opmerken, dat het begrip arbeider naar burgerlijk recht alleen
daarom bij uitsluiting een juridische figuur te noemen is, omdat
de  wet de zelfstandige  in dit opzicht  nog niet heeft geregeld; zodra
de wet zich met de zelfstandige gaat bezighouden, wordt ook deze
een juridische figuur. Een positief rechtelijke regeling op een be-
paald ogenblik kan toch bezwaarlijk een argument de jure consti-
tuendo opleveren.

Wij vragen ons echter af, of, wanneer men 6n de zelfstandige 6n
de onzelfstandige arbeider onder de werking van dezelfde sociale-
verzekeringswet gaat brengen, het niet beter is een ruimer uitgangs-
punt te kiezen; een begrip dus waaronder zowel de arbeider  als  de
zelfstandige, maar ook de zeer vele tussenvormen te brengen zouden
zijn.

Dit begrip zou zijn grondslag moeten vinden in het verrichten van
sociaal-economische arbeid, d.i. arbeid, welke gericht is op het vesti-
gen of onderhouden van maatschappelijke betrekkingen krachtens
die arbeid; onder dit laatste  valt in feite iedere arbeid, waarmede
men door het medewerken aan de beholftenvoorziening van anderen
in de behoeften van zichzelf en van degenen voor wie men te zorgen
heeft, voorziet. Van Uden maakt evenals de Staatscommissie o.i.
de fout, dat hij een historisch-sociologische categorie vereenzelvigt
met een juridische categorie, welke zijn bestaansgrond niet vindt in
historisch-sociologische omstandigheden, doch in de doelgerichtheid
van de sociaal-economische arbeid.

Wanneer we de voorgaande beschouwingen kort samenvatten, dan
kunnen we opmerken dat de rechtsgrond der sociale arbeidsverzeke-
ring voor de eerste. wereldoorlog principieel beperkt wordt tot loon-
arbeiders. Dat uitbreiding van deze verzekering tot andere groepen
van de bevolking gewenst is, wordt in het algemeen niet ontkend,
alhoewel men vooral de practische bezwaren naar voren haalt tegen
de invoering van een dergelijke verzekering.

Tussen de beide wereldoorlogen nemen we een groeiende ten-
denz waar om de sociale arbeidsverzekering ook uit te breiden tot
andere groepen van „economisch zwakkeren" met name de kleine
zelfstandigen, welke culmineert in het rapport van de Staatscom-
missie-Van Bruggen.

Men blijft echter nog steeds vasthouden aan het karakter van de
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sociale arbeidsverzekering als bescherming van economisch zwakke
personen, alhoewel - zoals wij nog nader zullen zien - dit karak-
ter op sommige punten aanmerkelijk begint te veranderen. In ieder
geval blijft men er huiverig van om de arbeid als zodanig te zien
als de rechtsgrond voor een sluitend stelsel van sociale arbeidsver-
zekering.

*  *
*

Een nieuwe aera in de sociale arbeidsverzekering wordt ingeluid
door het rapport  van de Staatscommissie-Van Rhijn. 1)   Bij  de  in-
stallatie van deze commissie duidde de Minister van Sociale Zaken
verschillende belangrijke kwesties aan, welke zich bij de beschou-
wing van de sociale arbeidsverzekering onder de gezichtshoek van
het scheppen van bestaanszekerheid voor alle leden des volks, zoals
daaraan uitdrukking wordt gegeven in het Atlantic Charter, voor-
doen.

Voor dit ogenblik is voor onh van belang het eerste vraagstuk,
dat door de Minister werd aangeroerd, n.1. „De verruiming van de
doelstelling der sociale verzekering". Het desideratum is volgens
de  Minister: „Het scheppen van „freedom  from  want",  dus  het
verzekeren van redelijk levensonderhoud aan alle leden der gemeen-
schap, onder alle omstandigheden, waarin dit zou ontbreken.

Hierbij komt het karakter der sociale verzekering als arbeiders-
verzekering, dat zij tot dusverre in Nederland hoofdzakelijk had,
in het geding. De daarvoor in aanmerking komende delen der sociale
verzekering zouden zich moeten uitstrekken ook over de brede lagen
van de industriEle en handeldrijvende middenstand en de boeren-
stand, zoal niet over het geheel der bevolking." 2)

De Commissie heeft gemeend als rechtsgrond voor een sluitend
en de gehele bevolking omvattend stelsel van sociale voorzieningen
de volgende rechtsgrond te moeten formuleren:

„De gemeenschap, georganiseerd in de Staat, is aansprakelijk
voor de sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek van al haar
leden, op voorwaarde dat deze leden zelf het redelijke doen om zich
die sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek te verschaffen."

1) Sociale zekerheid (3 delen), Londen 1945.2) Idem pag. 3.
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Deze rechtsgrond is in ruime kring aan discussie onderhevig ge-
weest en alhoewel zij zeker aan duidelijkheid nog wel iets te wensen
overlaat, is zij o.i. goed te accepteren.  1)

De grote betekenis van deze rechtsgrond - in verband met het
hier behandelde vraagstuk van de kring der te verzekeren per-
sonen - achten wij, dat deze rechtsgrond, in tegenstelling tot
vroegere, zich los gemaakt heeft van de formulering van een rechts-

grond voor een bepaalde sociologisch-historisch gegroeide groep
zoals: de loonarbeiders  of de groep der economisch zwakkeren  of
economisch afhankelijken.

Immers de rechtsgrond constateert, dat de gemeenschap aan-
sprakelijk is voor de sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek
van al haar leden. Zou de Staatscommissie hiermede de formulering
beEindigd hebben, dan zou de rechtsgrond in menig opzicht te ver-
oordelen   zijn:   zij   zou een overschatting betekend hebben   van   de

verantwoordelijkheid van de Staat en een miskenning van de indi-
viduele en sociale persoonlijkheid van de mens zelf. Immers de
mens leeft niet uitsluitend bij de gratie der gemeenschap, doch is

een   (binnen   de   orde) vrij handelend wezen  in de gemeenschap.
Nu de Commissie echter stelt, dat de gemeenschap, georganiseerd

in de Staat, aansprakelijk is voor de sociale zekerheid en vrijwaring
tegen gebrek van al haar leden, op voorwaarde dat deze leden zelf
het redelijke doen om zich die sociale zekerheid en vrijwaring tegen

gebrek te verschaffen, ligt de kwestie o.i. anders.
Weve heeft in zijn rede „Het Algemeen Welzijn" onderscheid ge-

maakt tussen de Staat als volledige gemeenschap en de Staat als
uitvoerende macht. 2) Wanneer we eisen dat de Staat de uitvoering
van alle werkzaamheden, die nodig zijn om het algemeen welzijn
te bereiken en waaronder ook de sociale zekerheid een voorname
plaats inneemt, zelf pas ter hand neemt in zoverre de eenlingen en
hun organisatievormen daartoe niet in staat zijn, dan betekent dit
niet dat de Staat als gemeenschap die werkzaamheden niet omvat
of dat hij die volheid niet ten doel heeft, maar dat hij als uitvoerende
macht zolang mogelijk afzijdig heeft te blijven.

Juist omdat de Staat als gemeenschap die werkzaamheden omvat

1)  Zie ons artikel: Evolutie  in de Sociale Verzekering. Katholiek Cultureel   Tijd-
schrift 2e Jaargang. Deel I 1946, pag. 174.

2)   F.  1  Weve: Het Algemeen Welzijn. Sociaal Wijsgerige opstellen. Tilburg  1948.
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en in haar volheid ten doel heeft, rust in laatste instantie de verant-
woordelijkheid op de Staat als gemeenschap. Er rust echter ook
verantwoordelijkheid op de leden der gemeenschap zelf. De reorga-
nisatie der sociale arbeidsverzekering toch maakt een deel uit van
de sociaal-economische vernieuwing, van welk probleem Cobben-
hagen in het tijdschrift Economie een analyse heeft gegeven. Hij
betoogt daarin: „de verantwoordelijkheid   om   in een gemeenschap
in een bepaalde periode van haar bestaan de concrete orde tot stand
te brengen kan men niet overlaten aan de veelheid van mensen zelf
tenzij men de onbewijsbare en door de feiten weerlegde stelling
huldigt, dat de eenheid in de veelheid dier strevingen spontaan tot
stand komt. Evenmin kan men deze verantwoordelijkheid laten
dragen door het centrale overheidsgezag alleen, omdat in een der-
gelijke maatschappelijke organisatievorm de waarborgen ontbreken,
dat de diversiteit, die immers een noodzakelijk kenmerk is van de
orde zal worden behouden." 1)

„De juiste orde is alleen bereikbaar in een systeem, waarin de
verantwoordelijkheid op een voor het behoud van de grootst moge-
lijke diversiteit en voor de verkrijging der noodzakelijke eenheid
juiste wijze wordt verdeeld over de leden der gemeenschap en de
centrale overheid."

„Dit is de grondslag van tussen overheid en leden samen gedragen
verantwoordelijkheid, die de best mogelijke waarborg is voor het
welslagen van de sociaal-economische vernieuwing.

"

Deze grondslag komt naar onze mening goed tot uitdrukking in
de rechtsgrond zoals de Staatscommissie-Van Rhijn die heeft ge-
formuleerd. Immers de nadruk wordt gelegd op de verantwoorde-
lijkheid die in laatste instantie op de Staat als volledige gemeenschap
rust, maar evenzeer op die der leden die immers „zelf het redelijke
moeten doen om zich die sociale zekerheid en vrijwaring tegen
gebrek te verschaffen".

Het zou aanbeveling verdiend hebben, dat de Commissie in dit
opzicht iets concreter was geweest en geformuleerd  had:  „Op  voor-
waarde dat deze leden zelf aan het realiseren der sociale zekerheid
door het presteren van sociaal.economische arbeid medewerken. 9,

4   M.    J. H. Cobbenhagen: Een centraal probleem der sociaal·economische    ver·
nieuwing Economie. Jaargang X afl. 1.
4
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Met dit laatste wordt de verantwoordelijkheid van de gemeen-
schap voor de z.g. asocialen niet miskend, doch de zorg van de ge-
meenschap voor deze leden valt buiten het terrein der sociale
arbeidsverzekering.

Wij kunnen ons dus met de rechtsgrond der Commissie verenigen
indien het tweede deel van de rechtsgrond geinterpreteerd mag wor-
den op de door ons aangegeven wijze.

Het is een goede gedachte geweest van de Vereniging van Raden
van Arbeid, de tot dusver ongeregelde discussie over het plan-Van
Rhijn in meer vaste banen te leiden door het bijeenroepen van een
congres voor sociale verzekering, waarvan de eerste dag gewijd was
aan de vraag: Verdient het aanbeveling de kring der verzekerden
in de Nederlandse Sociale Verzekering uit te breiden met andere
bevolkingsgroepen? Zo ja, hoever moet dan, al dan niet geleidelijk
met die uitbreiding worden gegaan? 1)

Bij de beantwoording van deze vraag is een grote uniformiteit te
beluisteren geweest. Vrij algemeen waren inleiders en debaters het
over de bevestigende beantwoording van het eerste deel der gestelde
vraag eens, terwijl daarnaast eveneens tamelijk algemeen beluisterd
kon worden, dat niet aan alle voorzieningen, welke voor de loon-
arbeiders zijn getroffen, voor de z.g. zelfstandigen behoefte bestaat.
Het   meest werd behoefte gevoeld   aan een oude-dagvoorziening;
voorts aan een kinderbijslagverzekering.  2)

Hieruit blijkt duidelijk hoe er in Nederland een ontwikkeling
gegroeid is van een rechtsgrond der sociale arbeidsverzekering,
welke gezien wordt in de onzelfstandige loondienstverhouding, naar
een rechtsgrond welke wortelt in de arbeid zelf. Weliswaar wordt
dit niet overal duidelijk geformuleerd en onderscheidt men niet
duidelijk tussen de principiele rechtsgrond en de actuele wenseljk-
heid van het tot stand brengen ener voorziening, doch dit laatste
is begrijpelijk doordat men de rechtsgrond in de regel koppelt aan
een practisch sociaal-politiek nagestreefd doel.

Vandaar dat in menig betoog, gehouden op het derde congres
voor sociale verzekering, minder de stelling beluisterd kon worden,
dat de rechtsgrond der sociale arbeidsverzekering gevonden wordt

1) Verslag van het derde Congres voor Sociale Verzekering. Amsterdam 1946,
pag. 34 e.v.

9) Idem pag. 45 e.v. en pag. 52 e.v. Men zie ook de hierover gevoerde discussie,
pag. 61 e.v.
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in de sociaal-economische arbeid, tegenover het verrichten waarvan
de verkrijging van een rechivaardig inkomen gewaarborgd moet
zijn,  1)  dan  wel de stelling,  dat een bepaalde groep van arbeiden.
den momenteel behoefte heeft aan deze of gene voorziening en dat
de arbeidsprestatie dier groep een dergelijke voorziening recht.
vaardigt.

In een dergelijke formulering schuilt het gevaar, hetwelk in de
door de Commissie-Van Rhijn geformuleerde rechtsgrond is ver-
meden, dat bij een veranderde sociaal.economische constellatie weer
een nieuwe rechtsgrond geformuleerd moet worden. Zo wordt op
het ogenblik een algemene ziekteverzekering voor middenstanders
minder wenselijk gevonden, terwijl het niet uitgesloten is dat in
de toekomst aan een dergelijke verzekering w61 behoefte gevoeld
zal worden.

Wij sluiten ons dan ook gaarne aan bij F. J. H. M. van der Ven,
waar hij zegt: „Het wordt niet betwist, dat elke tak van verzekering
zich niet even goed leent tot een dergelijke uitbreiding (van de
sociale arbeidsverzekering tot zelfstandigen  V.)   en  dat de behoefte
daaraan in bepaalde takken minder groot is dan in andere. De
lering,   die   men   uit deze inzichten   wel zal willen trekken   is   deze:
het vraagstuk van de kleine zelfstandigen in de sociale verzekering
moet, evenzeer als elk ander sociaal-politiek vraagstuk beschouwd
worden met begrip voor de practische moeilijkheden. Dit wil echter
geenszins zeggen, dat men daarbij dient uit te gaan van de zwarig-
heden als onomstotelijk vaststaande gegevens. Zij kunnen slechts
de functie vervullen van het verschaffen van preciseringen en mi-
tigaties op de denkbeelden van meer algemene aard, welke als uit-
gangspunt genomen moeten worden, wil men geraken tot een vrucht-
bare visie op het probleem.

"

„De primaire vraag," aldus Van der Ven, „luidt derhalve niet:
is het wenselijk en mogelijk, de kleine zelfstandigen in een bepaalde
tak van sociale verzekering in te schakelen? Maar: bestaat er een
rechtsgrond voor de opname van deze categorie in een breed ge-
dachte sociale zekerheidspolitiek? Wordt deze vraag bevestigend

1) Verslag van het derde Congres voor Sociale Verzekering. Amsterdam 1946,
pag. 90, waar H. J. Kuiper stelt, dat,.de rechtsgrond van de bij de wet verplichte
Sociale Verzekering - tot heden toe alleen verplichte sociale arbeidersverzekering -
is de arbeid" en verder: „De verplichte arbeidersverzekering evolueen daarmede tot
verplichte sociale arbeidsverzekering':
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beantwoord, dan kunnen concrete omstandigheden in bepaalde ge-
vallen wellicht tegen pleiten, maar dan staat de discussie tenminste
weer op een ruimer plan, dan dat van de incidentele en fragmen-
taire beschouwing.

Naar onze mening is in de ontwikkeling van de sociale verzeke-
ring in Nederland een uitgesproken tendenz waarneembaar in de
richting van 66n algemene, niet meer gedifferentieerde rechtsgrond,
welke in plaats van op de loonarbeiders op de werkende mens be-
trekking heeft. Die rechtsgrond  zou als volgt te bepalen  zijn:  uit
de zorg voor het algemeen welzijn vloeit voor de Staat de verplich-
ting voort, een subsidiaire zorg voor het welzijn van alle staats-
burgers aan de dag te leggen. In het onderhavige geval heeft de
zorg betrekking op materiEle bestaansvoorwaarden der burgers.
Het gaat hier niet alleen maar om loonarbeiders. Ieder, die over-
eenkomstig zijn persoonlijke verantwoordelijkheid tracht - door
te werken - zelf voor zijn onderhoud en dat van zijn gezin te zorgen,
kan door allerlei eventualiteiten van het leven tijdelijk of blijvend
wel in de onmogelijkheid komen te verkeren, dat te doen. Waar hij
zijn persoonlijke plicht heeft vervuld, is het niet meer dan billijk,
dat de overheid hem dan te hulp komt." 1)

Wanneer we thans voorbijgaan aan de Noodwet ouderdomsvoor-
ziening, op welke Noodwet wij ons voorstellen in de tweede paragraaf
van dit hoofdstuk terug te komen, dan wordt onze eerste aandacht
gevestigd op het rapport van de tweede commissie-Van Rhijn, welk
rapport het bestaan heeft de door F. J. H. M. van der Ven gesigna-
leerde „windstilte in de sociale verzekering" te doorbreken.

De commissie.Van Rhijn heeft - zoals F. J. H. M. van der Ven
in een artikelenserie in De Tijd opmerkt - „zich niet het hoofd
gebroken over theoretische motiveringen van een rechtsgrond, doch
als om dit te vergoeden legt zij reeds in aanvang met grote duide-
lijkheid haar mening vast, dat in beginsel de verplichte sociale
verzekering behoort te worden uitgebreid tot buiten de kring der
loontrekkenden en dat die uitbreiding met name de groep der zelf-
standigen dient te omvatten. En voor het geval dit nog niet begrijpe-
lijk genoeg mocht zijn, wordt daar nog aan toegevoegd, dat op deze
wijze allen, die inkomen uit arbeid genieten in de verzekering zullen

1)   F.  J.  H.  M.  van  der  Ven:  Windstilte  in de Sociale Verzekering.  De  Tijd,  22  No.
vember 1947.
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zijn betrokken. Wanneer," aldus Van der Ven, „deze opvatting
in de toekomstige wetgeving tot uitdrukking gaat komen, dan zal
dit voorwaar van vBrstrekkende betekenis zijn voor de omvang niet
alleen, maar voor de geest van ons sociaal verzekeringsrecht, ja
van ons arbeidsrecht in 't algemeen." 1)

Na de formulering van ons standpunt jegens de door Van Uden
verdedigde mening inzake de begrippen „arbeider" en „zelfstan-
dige" zal het duidelijk zijn dat wij Van der Ven bijvallen waar deze
in hetzelfde artikel zegt:

„Wij willen hopen, dat het naast elkaar stellen van de begrippen
„werknemer" en „zelfstandige" in het rapport louter om juridisch-
technische redenen geschiedt en dat deze terminologie geen afbreuk
doet aan de enig juiste opvatting, dat men als arbeidpresterend
subject in de economische maatschappij en niet als werknemer of
als zelfstandige op zekere rechten met betrekking tot de bestaans-
zekerheid aanspraak kan doen gelden."

De commissie-Van Rhijn heeft zich afgevraagd of, in het bijzon-
der voor wat de ouderdomsverzekering betreft, de sociale verzeke-
ring ook nog het overige deel der bevolking dient te omvatten en
heeft daartegen geen bezwaren aangevoerd. 2 )  Als  loontrekkenden
en zelfstandigen onder de werking der verzekering gebracht zullen
zijn, strekt de verzekering zich practisch tot het overgrote deel der
bevolking uit. „De commissie geeft nochtans in overweging, om in
de wet een bepaling op te nemen, welke de mogelijkheid opent bij
algemene maatregel van bestuur de ouderdomsverzekering even-
tueel tot de groep buiten de kring der loontrekkenden en der zelf-
standigen uit te breiden. 9,

Alhoewel de commissie principieel gekozen heeft tot uitbreiding
van de sociale arbeidsverzekering tot zelfstandigen, heeft de com-
missie gemeend vooralsnog deze uitbreiding te moeten beperken tot
bepaalde takken van verzekering. „Zij acht het echter niet wenselijk
reeds aanstonds alle takken van de sociale verzekering op de zelf-
standigen van toepassing te verklaren en met nante niet de ziekte-,

9,

ongevallen- en invaliditeitsverzekering.

1) F. J. H. M. van der Ven, Sociale Verzekering op de Helling. De Tijd, 5 Mei 1948.
97 Rapport inzake de herziening van de sociale verzekering uitgebracht door een

commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de Minister van Sociale Zaken en
van de Stichting van de Arbeid, 's-Hage 1948, pag. 10 e.v.
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„De gedachte aan een verplichte ziekte- en ongevallenverzekering
leeft, voor zover de commissie bekend is, op het ogenblik in de
kringen der zelfstandigen niet sterk. Deels heeft men aan een derge-
lijke verzekering geen behoefte, omdat bij arbeidsongeschiktheid
van niet te lange duur ten gevolge van ziekte of ongeval de zaak
door de echtgenote, kinderen of bedienden normaal wordt voort-
gezet; anderdeels heeft men in belangrijke mate door een vrijwillige
ziekte- of ongevallenverzekering reeds een voorziening getroffen
en wordt niet de behoefte gevoeld deze vrijwillige verzekering om
te zetten in een verplichte. Bovendien heeft met name de ongevallen-
verzekering ten aanzien van de arbeiders een ander karakter dan
ten aanzien van de zelfstandigen, daar het risico, dat de arbeiders
lopen, ten dele het gevolg is van de ongeschiktheid, welke de ar-
·beidsverhouding met zich mede brengt. Derhalve zal de ongevallen-
verzekering de arbeiders geheel of voor een belangrijk deel ten
laste van het bedrijf dekking moeten bieden tegen de financiBle
gevolgen van een ongeval, hun in verband met hun dienstbetrekking
overkomen, terwijl bij de verzekering van zelfstandigen tegen de
gevolgen van bedrijfsongevallen de last daarvan geheel op de ver-
zekerden komt te rusten. Op grond van deze overwegingen is de
commissie van oordeel, dat er geen aanleiding bestaat, reeds thans
de zelfstandigen in een verplichte ziekte- of ongevallenverzekering
te betrekken. Evenwel acht zij het wel gewenst, dat in de wet de
mogelijkheid wordt open gelaten om de verplichte ziekteverzekering
bij algemene maatregel van bestuur tot bepaalde groepen van zelf-
standigen uit te breiden. De zelfstandigen kunnen dan eventueel
geleidelijk aan onder deze verzekering worden gebracht. Door de
zelfstandigen groepsgewijze onder de ziekteverzekering te brengen,
kan met de behoefte van elke groep rekening worden gehouden."

De commissie wenst tenslotte te breken met het huidige systeem,
waarbij de invaliditeitsverzekering gekoppeld is aan de ouderdoms-
verzekering. „Naar het oordeel van de commissie dient de invali-
diteitsverzekering aan te sluiten aan de ziekteverzekering. Het stand-
punt brengt mede, dat de zelfstandigen groepsgewijze onder de
invaliditeitsverzekering zullen worden gebracht naar gelang zij
onder de verplichte ziekteverzekering komen te vallen."

Wij stemmen met F. J. H. M. van der Ven in - en de grondslag
voor die instemming zal in de volgende hoofdstukken nog nader
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blijken - dat het onbevredigend genoemd moet worden, dat de
commissie getracht heeft met een beroep op het verband van het
ongevallenrisico met de ondergeschiktheid van de arbeider, een
steunpunt voor de redenering (van beperking der ongevallenver-
zekering tot loonarbeiders) te vestigen   in de verouderde   leer   van
het „risque professionnel". 1)

Het laatste rapport, waarop wij in verband met het in deze para-
graaf behandelde, onze aandacht moeten richten, is het rapport van
de commissie-Michielsen, ingesteld door het Centrum voor Staat-
kundige Vorming op het verzoek van het Partijbestuur der Katho-
lieke Volkspartij. 2)

Deze commissie - op 19 Januari 1948 geinstalleerd - had tot
taak op korte termijn een proeve van een ontwerp van wet samen
te stellen op de toekenning van kinderbijslag aan zelfstandigen. Op
5 April d.a.v. bracht de commissie rapport uit, welk rapport bestond
uit een Proeve van een ontwerp van wet houdende wettelijke be-
palingen inzake kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen. „De
commissie heeft, na overweging van enkele buitenlandse stelsels,
gemeend een regeling te moeten ontwerpen, welke enerzijds aansluit
bij de historische ontwikkeling der sociale verzekering in Neder-
land, doch anderzijds vooruitloopt op de algehele herziening der
sociale verzekering, teneinde op deze wijze te bereiken, dat spoedige
invoering van de ontworpen regeling mogelijk wordt. „In verband
hiermede," aldus het „Ten geleide" bij het rapport, „sluit de ont-
worpen regeling nauw aan bij de bestaande Kinderbijslagwet voor
loonarbeiders. Daar de commissie echter van oordeel was, dat ook
aan die wet nog verschillende onvolkomenheden kleven, heeft de
commissie in een bijlage de aandacht gevestigd op een aantal desi-
derata, welke nog overblijven ten aanzien van de ontworpen regeling
en van de Kinderbijslagwet voor loonarbeiders." 3)

In de toelichting op de Proeve wordt opgemerkt, dat bij de in-
diening van de Kinderbijslagwet voor loonarbeiders als algemene
rechtsgrond is verdedigd, dat het gewenst is, een billijker verdeling

1) F. J. H. M. van der Ven: Sociale Verzekering op de helling. De Tijd 5 Mei 1948.
2) Proeve van ontwerp van wet op het verlenen van kinderbiislag aan zelfstandigen.

Rapport van de commissie-Michielsen ingesteld door het Centrum voor Staatkundige
Vorming op het verzoek van het Partijbestuur der Katholieke Volkspartij. 's-Graven-
hage 1948.

3)  Men zie pag  4 van het rapport
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tot stand te brengen van het totale in Nederland uitbetaalde loon-
bedrag ten behoeve van de arbeiders met kinderen. „De arbeider
toch, heeft het recht op de vorming van een gezin en derhalve moet
in zijn arbeidsloon deze factor verdisconteerd worden, teneinde voor
de arbeiders deze gezinsvorming niet onmogelijk te maken.

Het totale in Nederland uitbetaalde loonbedrag kan beschouwd
worden als een onderdeel van het nationale inkomen of m.a.w. van
het nationale Consumptiefonds.

Is het een eis der rechtvaardigheid dat dit fonds zodanig verdeeld
wordt dat de arbeider in loondienst in staat wordt gesteld zijn
natuurlijke functie tot gezinsvorming uit te oefenen, eveneens is het
een eis der rechtvaardigheid, dat de zelfstandige in het inkomen,
hetwelk hij door het presteren van arbeid verwerft, geen belemme-
ring vindt om die functie uit te oefenen.

Evenals de arbeider in loondienst recht heeft op een rechtvaardig
arbeidsloon, heeft de zelfstandige die zich door arbeid een inkomen
verwerft, recht op een rechtvaardig arbeidsinkomen, waarin de
actuele uitoefening van het recht tot gezinsvorming is verdisconteerd.

Als algemene rechtsgrond van de kinderbijslag voor zelfstandigen
meent de commissie te moeten aangeven, dat het rechtvaardig is een
zodanige verdeling van het nationale inkomen of van het nationale
consumptiefonds tot stand te brengen ten behoeve van de zelfstan-
digen, die zich door arbeid een inkomen verwerven en wier gezinnen
kinderen tellen, dat zij door dit inkomen niet belemmerd worden om
te voldoen aan hun natuurlijke plicht tot gezinsvorming." 1)

In het algemeen heeft de door de commissie-Michielsen geformu-
leerde rechtsgrond weinig tegenstand ondervonden. „Over de rechts-
grond van de toekenning van kinderbijslag aan zelfstandigen kan
weinig verschil van opinie bestaan," aldus Sociale Voorlichting,
„nu in beginsel de gedachte ingang heeft gevonden, dat de sociale-
verzekeringswetten zich niet tot loonarbeiders moeten beperken,
maar ook andere arbeidenden, die zifh in gelijke financiele en
sociale positie bevinden, mede dient te omvatten. De rechtsgrond is
dan  dezelfde  als  bij de bestaande Kinderbijslagwet:  het tot gelding
brengen van het behoefteBlement bij de vorming van de in-
komens." 2)

1) Men zie pag. 26 en 27 van het rapport.
2) Sociale Voorlichting. November 1948, pag. 93 e.v. „Kinderbijslag voor zelfstan-

digen".
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In dezelfde geest schrijft Koot „Over de rechtsgrond inzake de
kinderbijslag voor zelfstandigen valt niet veel te twisten bij de hui-
dige gangbare opvattingen" 1) , terwijl de sociale medewerker  van
De Maasbode dezelfde melodie in het koor meezingt.  2 )

Ook Nierstrasz, die overigens niet veel goeds van het rapport kan
zeggen, schijnt op de rechtsgrond geen aanmerkingen te hebben,
daar deze critische geest anders zeker de gelegenheid aangegrepen
zou hebben, het rapport ook op dit punt aan te vallen. 3)

Veltman vraagt zich af, of de commissie-Michielsen, door ook
de zelfstandigen zonder kinderen premie te laten betalen, niet haar
eigen rechtsgrond overschrijdt. 4) Wij menen dat dit niet het geval
is, daar wanneer in het rapport gesproken wordt over verdeling van
het nationale inkomen, reeds hieruit volgt, dat de bijdragen moeten
komen van al degenen, die inkomen genieten, en waar voor de loon-
arbeiders een dergelijke verdeling van het inkomen uit loonarbeid
reeds plaats heeft, moet deze verdeling ook plaats hebben van het
inkomen uit zelfstandige arbeid.

Overigens zou - zeker, indien, hetgeen Veltman veronderstelt,
de afwenteling moeilijk zou blijken - uitsluitende premieheffing
van de zelfstandigen met kinderen enerzijds deze premie belangrijk
doen stijgen en zou zeker de zelfstandige wiens kindertal beneden
het algemeen gemiddelde ligt weinig of geen kinderbijslag ont-
vangen, terwijl anderzijds de zelfstandigen met kinderen in een on-
gunstiger concurrentie-positie worden gebracht, dan hun collega's
zonder kinderen.

De leer van de rechtvaardige prijs, zowel als die van het recht-
vaardig inkomen, zou zich tegen een dergelijk systeem verzetten. 5 )

Wanneer wij nog een ogenblik bij de rechtsgrond uit het rapport-
Michielsen stilstaan, dan merken we op, dat met deze rechtsgrond de
beperkte opvatting over de verdeling van het maatschappelijk in-
komen is verlaten, en duidelijk wordt gesteld dat bij het inkomens-
verdelingsproces niet 66n maatschappelijke groepering een rol

1) J J. Koot, Kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen. Todschrift voor Over-
heidsadministratie 1948, pag. 557 e.v.

2) Th. P., Kinderbijslag aan zelfstandigen. De Maasbode, 25 Augustus en 2 Sep-
tember 1948.

8) C. J. Nierstrasg Kinderbijslag voor zelfstandigen. Arbeid 3e jrg. nr 10.
4)  B. Veltman: Kinderbijslag  voor de zelfstandigen. Sociale Zekerheidsgids,  28e  jrg.

nr 3.
5)   Ons antwoord onder dezelfde titel in: Sociale zekerheidsgids,  28e  jrg.   nr  6.
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speelt, doch dat de normen voor een rechtvaardige sociaal-econo-
mische inkomensverdeling voor alle groepen die aan de vorming
van het nationale product medewerken, moeten gelden.

Dat de Proeve van het Centrum voor Staatkundige Vorming de
kring der te verzekeren personen ruim trekt, blijkt:

le. Uit de omstandigheid, dat het uitgangspunt der Proeve is ge-
weest de gedachte om een zo groot mogelijke groep van zelfstandigen
onder de regeling te brengen. Daarbij is het van belang op te
merken, dat de commissie van het Centrum welke de Proeve ont-
wierp, van oordeel was, dat alleen die zelfstandigen onder de rege-
ling gebracht moesten worden, die zich uit arbeid een inkomen ver-
wierven. Daarom wordt in het wetsontwerp als verzekerde aange-
merkt „ieder natuurlijk persoon, die hier te lande zijn woonplaats
heeft en anders dan krachtens arbeidsovereenkomst hier te lande
een ambt, beroep of bedrijf uitoefent"  (art. 2).1)

Beziet men deze begripsbepaling goed, dan kan opgemerkt
wor(len, dat indien een definitief wetsontwerp deze definitie zou
overnemen,  na de totstandkoming  dier wet naast elkaar bestaan:
een Kinderbijslagwet voor loonarbeiders, voor rentetrekkers, voor
zelfstandigen en diverse regelingen voor overheids- en semi-over-
heidspersoneel, waaruit afgeleid kan worden, dat wij dan op het
stuk van de kinderbijslagverzekering in Nederland de eerste all
round sociale arbeidsverzekering zouden hebben gekregen, hetgeen
een sociaal-politiek feit van eerste orde genoemd mag worden, het-
welk ook voor de verdere ontwikkeling van ons arbeidsrecht van
grote betekenis zou zijn.

2e. Uit de omstandigheid, dat de genoemde commissie het niet
doelmatig heeft geacht een inkomensgrens te stellen, daar ook in de
Kinderbijslagwet voor loonarbeiders een dergelijke inkomensgrens
afwezig is.

Nadat de commissie-Michielsen rapport uitbracht, doch v66r dit
rapport door het Partijbestuur der Katholieke Volkspartij ter open-
bare discussie werd gesteld, heeft op 15 April 1948 de toenmalige
Minister van Sociale Zaken in de vergaderzaal van zijn Departement
geinstalleerd de „Gemengde Commissie Departement van Sociale
Zaken - Stichting van de Arbeid inzake Noodvoorziening kinderbij-

1) Men zie pag. 28 van het rapport
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slag zelfstandigen" onder voorzitterschap van Mr Dr A. A. v. Rhijn.
Daar bij het afsluiten van deze studie de resultaten van de arbeid

dezer commissie nog niet aan de openbaarheid waren prijsgegeven,
moet met bovenstaande vermelding worden volstaan.

***
Overzien wij de ontwikkeling van de Nederlandse sociale politiek

op het stuk van de kring der verzekerden in de sociale arbeidsver-
zekering, dan kunnen wij constateren:

le. In de vroegste fase zag men geen algemene rechtsgrond
voor  het tot stand brengen ener sociale arbeidsverzekering;
men zag slechts een op de in artikel 1401 van het Burgerlijk
Wetboek neergelegde aansprakelijkheid gebaseerde rechts-
grond, voor het tot stand brengen van een ongevallenver-

zekering voor werklieden in een aantal gevaarlijke bedrijven
(periode  tot  1900).

2e.    In de daarop volgende periode ( 1900-wereldoorlog) wordt
de algemene rechtsgrond voor het tot stand brengen ener
sociale arbeidsverzekering gezocht in de ontoereikendheid
van het private arbeidscontract. De leer van het rechtvaar-
dige arbeidsloon, gekoppeld aan het historisch-sociologische
feit van een grote groep in loondienst werkende personen,
doet de sociale arbeidsverzekering beperken tot loonarbei-
ders  (waaraan de mogelijkheid tot een door het publiekrecht

I beschermde vrijwillige verzekering voor andere bevolkings-
groepen o.i. niets afdoet).

3e.  Tussen de beide wereldoorlogen breekt het inzicht baan, dat
het onjuist is de sociale arbeidsverzekering te beperken tot
de arbeiders in loondienst en dat deze verzekering uitgebreid
dient te worden tot alle „economisch zwakkeren", die met
loonarbeiders zijn gelijk te stellen. Hierbij wordt in de rechts-
grond nog te weinig de nadruk gelegd, dat de rechten inge-
volge de sociale arbeidsverzekering voortspruiten uit de
arbeid als zodanig.

4e.  Na de tweede wereldoorlog gaat men duidelijker zien, dat de
rechtsgrond der sociale arbeidsverzekering in de arbeid als
zodanig is gelegen, alhoewel men aanvankelijk deze princi-
piale rechtsgrond nog te veel verbergt achter een op de
concrete nood afgestemde rechtsgrond.
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b.  De ontwikketing in de wetgering 1)

De ontwikkeling welke wij in Nederland kunnen waarnemen in
de wetgeving met betrekking tot de kring der verzekerden, in de
sociale arbeidsverzekering, is de neerslag van de ontwikkeling welke
wij hebben kunnen waarnemen in de gedachten over de rechtsgrond
der sociale arbeidsverzekering.

1. Bezien wij vooreerst de ontwikkeling van de kring der ver-
zekerden in de ongevallenverzekering, de oudste vorm der sociale

arbeidsverzekering in Nederland, dan merken we op, dat onder de
vigueur van de Ongevallenwet 1901 uitsluitend verzekerd waren
werklieden in een aantal met name genoemde gevaarlijke bedrijven.
In het licht van de - nog geheel op de in artikel 1401 B. W. neer-
gelegde aansprakelijkheid voor de door een onrechtmatige daad
veroorzaakte schade steunende - leer van het risque professionnel,
waarop wij hieronder nog nader zullen terugkomen, is de beperking
tot   gevaarl(ike bedrlven alleszins te begrijpen. 2) De regering
verklaarde echter reeds terstond dat het gewenst was, de werklieden
in de gehele industrie onder de verzekering te brengen.

Bij de wet van 2 Mei 1921 S. 700 werd de Ongevallenwet 1901
technisch geheel herzien.

Op de eerste plaats werd de opsomming van een aantal gevaarlijke
bedrijven verlaten en waren voortaan ingevolge de artikelen 11 en
12 verzekeringsplichtig alle bedrijven behalve die van landbouw,
veehouderij, tuinbouw, bosbouw en de bedrijven van zeevaart en
zeevisserij.

Wij hebben op een andere plaats deze uitbreiding eens een quan-
titatieve uitbreiding genoemd, omdat hier een uitbreiding gegeven

1) Bij de behandeling van dit onderdeel hebben wij ons enige beperking opgelegd.
Wii hebben buiten beschouwing gelaten de in het burgerlijk recht vervatte regelingen,
alsmede de op de ambtenaar e.d. personen betrekking hebbende wettelijke regelingen.
Hiermede wordt echter niet bedoeld te laten uitkomen, dat deze regelingen hun be-
tekenis voor ons onderwerp zouden missen. De beperking moet enerzijds beschouwd
worden als een eenvoudige zelfbeperking welke men zich bij deze omvangriike stof
moet opleggen, anderzijds in verband gebracht worden met de op til zijnde reorgani-
satie der sociale arbeidsverzekering, welke speciaal op de in dit onderdeel behandelde
wetten betrekking heeft

2)   Men   zie ons opstel: „Van bedrijfsrisico tot sociaal risico." Economie, elfde
jaargang pag. 459,
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wordt van het aantal verzekeringsplichtige bedrijven, uitgeoefend in
een onderneming.  1)

Daarnaast onderging de verzekeringsplicht een qualitatieve uit-
breiding, doordat niet slechts het aantal bedrijven vermeerderd
werd, doch ook een geheel andere soort productiewijzen onder de
verzekeringsplicht werd gebracht. Tot dusver was de verzekerings-
plicht beperkt gebleven tot bedrijven, die in een onderneming of
- zoals de constante jurisprudentie van de Centrale Raad van
Beroep het placht uit te drukken - met het oog op winst werden
uitgeoefend.

Hieraan is in 1921 een einde gemaakt: artikel 3, lid 2, bepaalt
namelijk sedert dat jaar, dat „indien een publiekrechtelijk lichaam
door in zijn dienst zijnde personen zodanige werkzaamheden doet
verrichten, dat die personen ingevolge artikel 1 verzekerd zouden zijn,
indien zij die werkzaamheden in dienst van een privaat persoon ver-
richtten, het publiekrechtelijk lichaam ten aanzien dier werkzaam-
heden geacht wordt een verzekeringsplichtig bedrijf uit te oefenen".

Daarnaast bepaalt artikel 4, lid 1, dat „indien een natuurlijk of
rechtspersoon door in zijn dienst zijnde personen bij algemene maat-
regel van bestuur te noemen werkzaamheden doet verrichten en die
personen ingevolge artikel 1 verzekerd zouden zijn, indien de werk-
zaamheden in een onderneming een zelfstandig bedrijf zouden vor-
men, hij in de gevallen, bij algemene maatregel van bestuur aan te
wijzen, voor de toepassing der Ongevallenwet geacht wordt ten aan-
zien dier werkzaamheden een verzekeringsplichtig bedrijf uit te
oefenen".

De algemene maatregel van bestuur in dit artikel bedoeld kwam
reeds spoedig tot stand, n.1. bij Koninklijk Besluit van 17 September
1921 S. 1057 en is sedertdien herhaaldelijk gewijzigd en uitgebreid.
Dit laatste moet geweten worden aan de ongelukkige systematiek
van dit K. B., zulks in sterke tegenstelling tot het K. B. van 28 Ja-
nuari 1931, S. 24, steunende op artikel 26 der Ziektewet; het eerste
K. B. geeft n.1. een casuistische opsomming, waarbij men juist door
de dynamiek van het economisch leven steeds weer tot de conclusie
moet komen, dat men bepaalde werkzaamheden niet opgesomd heeft,
terwijl het laatste K. B. geen werkzaamheden opsomt, doch alleen

1)   Men   zie ons opstel: „Van bedriifsrisico tot sociaal risico", Economie, elfde
jaargang pag. 460 e.v.
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een aantal instellingen, welke - om het eenvoudig te zeggen -
met ondernemingen worden gelijkgesteld.

Door de uitbreidingen neergelegd in de artikelen 3 en 4 heeft
men de z.g. „unternehmungsahnliche" productiewiizen in de wet
ondergebracht. Wij noemden deze uitbreiding er een met een quali-
tatief karakter, omdat hiermede positief in de arbeidswetgeving is
erkend, hetgeen in de jurisprudentie nog steeds niet is geschied,
dat de productie zich voltrekt in de bedrijven en dat het derhalve
voor het arbeidsrecht - althans ten aanzien van een niet onbe-
langrijk deel van dit recht - niet van betekenis is of een productie-
wijze een commercieel-organisatorische inslag heeft, doch dat de
nadruk moet worden gelegd op de technisch-organisatorische zijde

der productie.
Deze constatering zal in verband met het navolgende van beteke-

nis moeten worden genoemd.
Hadden deze wijzigingen betrekking op de instituties waarbinnen

de arbeid wordt verricht en kunnen we hier een ontwikkeling zien
van gevaarlgke bedrgven -+  alle bedr iven in een onderneming

uitgeoefend -4 bedrijven uitgeoefend in ondernemingen en in
niet-ondernemingen, andere wijzigingen hebben meer betrekking op
de status dergenen die in de bedrijven werkzaam zijn.

Krachtens de Ongevallenwet 1901 waren alleen verzekerd zij,
die in loondienst werkzaam waren, met dien verstande, dat ook als
werklieden werden beschouwd „volontairs, leerlingen en dergelijke
personen, die wegens hun onvoltooide opleiding nog geen loon ont-
vangen". Hieraan zijn bij de wet van 2 Mei 1921, S. 700, nog toe-
gevoegd personen beneden de leeftijd van 21 jaar en de personen,
waarvan de wet later zou stellen, dat zij „van derden fooien of
andere uitkeringen ontvangen, welke verband houden met ten be-
hoeve van de werkgever verrichte arbeid".  1)

Bij de interpretatie van het begrip werkman werd door de Cen·
trale Raad van Beroep reeds spoedig aangenomen, dat het om
loondienst aanwezig te achten, noodzakelijk was, dat er een gezags-

verhouding bestond en persoonlijke dienstvervulling vereist werd.
Het is van belang hier te vermelden, dat in tegenstelling tot andere
wetten met betrekking tot de sociale arbeidsverzekering de Centrale

4 Rijksverzekeringsbank 1901--1941. Gedenkboek opgedragen aan Dr H. L, van
Duyl. Haarlem 1941, pag. 28 e.v.
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Raad van Beroep geruime tijd van oordeel was, dat het bestaan van
een arbeidscontract ex artikel 1637a B. W. niet nodig was, doch dat
de feitelijke verhoudingen maatgevend waren. De grote verandering
kwam, toen de Centrale Raad van Beroep deze eis wel ging stellen.
Aan alle procedures omtrent de vraag, of inwonende kinderen van
de werkgever als werkman in de zin van artikel 1 der wet konden
worden aangemerkt, kwam daardoor een einde en in zeer veel ge-
vallen, waarbij kinderen of verdere familieleden in de onderneming
van de vader of van een familielid werkzaam waren, werd geen
loondienst meer aangenomen.  1)

Doordat de eis ener loondienstverhouding werd gesteld, ontston-
den aanvankelijk veel geschillen over de vraag of de „arbeiter-
dhnliche" personen onder de wet vielen. Gedoeld wordt hier op
personen die niet werkzaam zijn krachtens een arbeidsovereenkomst
in de zin van artikel 1637a B.W., doch krachtens een andere over-
eenkomst.

Een aantal radicale wetswijzigingen hebben in dezen de knoop
doorgehakt welke de rechter niet wilde of niet meende te kunnen
doorhakken, alhoewel een ruimere interpretatie tot buiten de „span-
ning der contractsband" een ontwikkeling zonder wetswijziging zeker
mogelijk gemaakt zou hebben.

Bij de wet van 2 Juli 1928 werden onder de wet gebracht degenen
die persoonlijk in aangenomen werk arbeid verrichten onder be-
paal(le voorwaarden en degenen die bij wijze van werkverruiming
zijn tewerkgesteld.

Het is interessant om te vermelden dat de wetgever, zowel bij de
"unternehmungsb:hnliche" productiewijzen, als bij de „arbeiteriihn-
liche" personen steeds getracht heeft deze door luetsficties respeci
tievelijk als ondernemingen en loonarbeiders te beschouwen. Men
leze de hiervoor geciteerde artikelen 3 en 4, alsmede de ficties in
de artikelen 2a en 3a, waar de aldaar bedoelde personen geacht
worden de hun opgedragen arbeid in loondienst te verrichten van
een  derde !

Bij de wet van 17 Juli 1936, S. 800, werden met de artikelen 2b
en 2e provisiereizigers en thuiswerkers in bij algemene maatregel

1) Aldus werd beslist bij een inwonend kind, werkzaam voor de maatschappii van
haar vader en broer (1934/871), een achternicht (1934/1016), een inwonende schoonzoon
(LO.W. 1926/23) etc., zie Rijksverzekeringsbang pag. 47 e.v.
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van bestuur te noemen bedrijven, onder bepaalde voorwaarden onder
de verzekering gebracht. De algemene maatregel van bestuur kwam
bij K. B. van 25 Februari 1939, S. 843, tot stand.

De wet van 19 October 1939 bracht de leider en leden van een
orkest onder de verzekering. De Memorie van Toelichting op dit
wetsontwerp wees er op „dat bij de artikelen 2a, 2b en 2e door
wetsduiding een aantal groepen van personen als loonarbeiders aan-
gemerkt en daardoor als verzekerde onder de in genoemde wet
geregelde verzekering waren gebracht, te wier aanzien op zuiver
rechtskundige grond twijfel mogelijk is, of van een dienstbetrekking
kan worden gesproken, doch die hun arbeid verrichten in een zo-
danige verhouding tot degenen, te wier behoeve de arbeid wordt
verricht, dat zij maatschappelijk geacht moeten worden, die arbeid

in dienstbetrekking te verrichten". Ook ten aanzien van de leider en
leden van een strijkje was de wetgever van oordeel, dat zij hun arbeid
verricliten in een verhouding, welke in wezen niet of slechts weinig
verschilt van een dienstbetrekking.

Een soortgelijke vraag werd beslecht ten aanzien van z.g. deel-
vissers. Bij besluit van 5 Februari 1941 van de waarnemend Secre-
taris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken werd n.1.
bepaald, dat hij, die als deelvisser werlizaam is in het onder de
Ongevallenwet 1921 vallende vissersbedrijf, uitgeoefend buiten
rivieren en binnenwateren, voor de toepassing der wet geacht wordt
werkzaam te zijn in loondienst van de eigenaar van het vaartuig.

Tevoren was reeds bij besluit van de waarnemend Secretaris-
Generaal van het Departement van Sociale Zaken van 19 December
1940 uitvoering gegeven aan artikel 2a, derde lid, waarin bepaald

was, dat „degenen die bij algemene maatregel van bestuur aange-
wezen werkzaamheden verrichten, welke verband houden met, of
verricht worden ten behoeve van het in de onderneming uitgeoefende
bedrijf, voor de toepassing der wet geacht worden die werkzaam-
heden te verrichten in dienst van degene, ten behoeve van wiens
onderneming die werkzaamheden worden verricht". Dit had tot
gevolg, dat met ingang van 1 Januari 1941 „zelfstandige" couran-
tenbezorgers, loonslachters en venters die op provisie werken onder
de verzekering gebracht werden. Alhoewel hier een rechtsfictie
wordt gemaakt, leunt deze groep minder tegen de groep der loon-
arbeiders aan - hetgeen trouwens ook voor de deelvissers geldt -,
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dan eerder genoemde groepen als aannemers van werk, thuiswerkers,
provisiereizigers en zij die bij wijze van werkverruiming zijn tewerk-
gesteld. Alleen de eis van de persoonlijke arbeidsverrichting en het
verband met het bedrijf wordt hier gesteld.

Kunnen we op deze wijze opmerken, dat de ontwikkeling van de
kring der verzekerden in de zin der Ongevallenwet steeds meer
afneigt van het zuivere arbeidscontract, zij bereikte welhaast haar
hoogtepunt toen bij besluit van 7 Mei 1943, Stcrt nr 163, inwonende
bloed- en aanverwanten, alsmede inwonende stief- of pleegkinderen,
die in de onderneming of vrij beroep van de werkgever plachtenwerkzaam te zijn, voor de toepassing der wet geacht werden hun
arbeid in zijn dienst te verrichten. Dit besluit is - onder het mom
van verzet tegen een bezettingsregeling - veel becritiseerd en dit
is waarschijnlijk ook wel de oorzaak geweest, dat het krachtens de
wet van 28 Februari 1947, S. H 70, weer ingetrokken is.

Inmiddels heeft de Centrale Raad van Beroep met betrekking tot
deze categorie zijn standpunt in zoverre gewijzigd, dat de deur voor
de inwonende kinderen weer op een kier wordt gezet. De Centrale
Raad van Beroep heeft zich namelijk aldus uitgesproken, dat hetstandpunt, dat tussen ouders en hun inwonende kinderen geen ar-
beidsovereenkomst kan worden aanvaard, door de Raad alleen
wordt aangenomen met betrekking tot minderjarige kinderen. Ove-
rigens - d.i. zowel ten aanzien van uitwonende, als van meerder-
jarige inwonende kinderen - beoordeelt hij van get)al tot geval, of
de familieverhouding bij de arbeidsverrichting de overwegende be-
tekenis bezit, dan wel de arbeid wordt verricht krachtens een ar-
beidsovereenkomst. Om verzekerd te zijn, moeten zij zozeer onder
gelijke voorwaarden als die der overige arbeiders werkzaam zijn,
dat zij daarmede door hun werkgever op een lijn worden gesteld. 1)

Afgezien nog van het feit, dat artikel 1 der Land- en Tuinbouw-
ongevallenwet door wetsduiding heeft bepaald dat inwonende
kinderen en stiefkinderen nimmer als arbeider kunnen worden
beschouwd, betekent de nieuwe rechtspraak, alhoewel zij progres-
siever is dan vroeger, een stap achteruit vergeleken bij het z.g. Be-
sluit inwonende kinderen, hetwelk met andere bezettingsregelingen

1) Voor een nadere ontwikkeling van het sociaal arbeidsverzekeringsrecht met be.
trekking   tot   dit  stuk   zie   men   J. v. Santbrink: De verzekering van kinderen en andere
bloed- en aanverwanten van de werkgever, Sociaal Maandblad, Tweede jaargang pag.
178 e.v. Voorts onze bijdrage  in  De  Tijd  van  4  Juni 1947 („Juridische Hutspot").
5
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is ingetrokken. Temeer moeten wij dit opmerken nu de groepsanti-
pathie tegen de sociale arbeidsverzekering sterk is gedaald.

De suggestie van Van Santbrink om een bepaling in de diverse
verzekeringswetten  op te nemen van de volgende strekking:  „Voor
de toepassing van deze wet worden met inachtneming van het be-
paalde bij artikel 1637i B. W. met arbeider gelijkgesteld bloed- of
aanverwanten alsmede pleegkinderen van de werkgever, die in diens
onderneming of wat daarmede is gelijkgesteld plegen werkzaam
te zijn" verdient binnen het systeem van de bestaande wetgeving o.i.
ernstige overweging.

Dat een dergelijke bepaling in een nieuw systeem van sociale ar-
beidsverzekering gemist zou kunnen worden, hopen wij hieronder
nog nader aan te tonen.

Het is ondoenlijk binnen het bestek van deze studie op de vele
facetten van de beschreven ontwikkeling in te gaan. Wij volstaan
voor dit ogenblik met vast te stellen, dat:

le.     de  ontwikkeling zich voltrekt tot de verzekering van:
a. Arbeiders in gevaarlijke bedrijven uitgeoefend in een

onderneming.
4

b. Arbeiders in alle bedrijven uitgeoefend in een onder-
neming.

4
c.   Arbeiders in bedrijven uitgeoefend in onderneming zowel

als in niet-onderneming.
M.a.w. een ontwikkeling die groeit naar de erkenning van de

omstandigheid, dat de productie zich voltrekt in de bedrijven en dat
derhalve voor het recht met betrekking tot de sociale arbeidsver-
zekering niet op de eerste plaats de commercieel organisatorische,
doch de technisch organisatorische zijde der productie van belang
moet worden genoemd.

2e.      de  ontwikkeling zich voltrekt van verzekering van:
a.  Degenen, die (met inachtneming van le) werkzaam zijn

krachtens arbeidsovereenkomst in de zin van art. 1637a
B. W.

'1

b.   Uitbreiding tot aanneming van werk.
4



DE SUBJECTEN DER SOCIALE ARBEIDSVERZEKERING                     67

c.   Uitbreiding tot thuiswerkers en provisiereizigers.
+

d.   Uitbreiding tot leider en leden van een orkest.
4

e.  Uitbreiding tot „semi-zelfstandige" werkers, die persoon-
lijk arbeid voor een onderneming verrichten.

4
/.  Uitbreiding tot deelvissers.

+
g. Uitbreiding tot inwonende bloed- of aanverwanten.

M.a.w. een ontwikkeling die groeit naar de erkenning van de
omstandigheid, dat het de arbeid als zodanig is, die de grondslag
der sociale arbeidsverzekering is en dat derhalve voor de sociale
arbeidsverzekering (en voor het arbeidsrecht in het algemeen) niet
in de eerste plaats een bepaalde juridische formule, doch de feite-
lijke arbeidsverhouding van betekenis moet worden genoemd.  1)

*  *
*

2. De Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering neergelegd in de
Invaliditeitswet heeft met betrekking tot de kring der verzekerden
van meet af aan een geheel ander karakter gehad dan de ongeval-
lenverzekering.

Terwijl immers in de ongevallenwetten als uitgangspunt voor de
verzekering geldt het verrichten van arbeid in loondienst in een
onderneming, of wat daarmede voor de toepassing der wet wordt
gelijkgesteld (zoals stichtingen, rechtspersoonlijkheid bezittende
verenigingen, vrije beroepen etc.), heeft de Invaliditeitswet   een
ruimer uitgangspunt.

Artikel  4 der Invaliditeitswet verstond onder arbeider: „Ieder
die de leeftijd van 14 jaren heeft bereikt, niet in werkelijke militaire
dienst is en in loondienst arbeid verricht tegen een loon van niet
meer dan /  1200,-." Deze loongrens werd later verschillende malen
gewijzigd, terwijl eveneens een nieuwe volzin werd toegevoegd

1) In dit verband zie men ook de door De Gaay Fortman gegeven uiteenzettingen
over het door Mainzer ingevoerde begrip der „Betriebszugeh6righeit" in „De onder-
neming in het arbeidsrecht", pag. 69 e.v.
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luidende: „als arbeider wordt echter niet beschouwd degene,  die  als
leerkracht in dienst is bij een inrichting of instelling van onderwijs,

 indien hem door het Rijk pensioen is verzekerd." Deze laatste volzin
werd toegevoegd om gelijkheid tussen bijzonder en openbaar onder-
wijs te verkrijgen, in het bijzonder t.o.v. de wiskundige reserve.

De Invaliditeitswet heeft dus eigenlijk als uitgangspunt uitsluitend
de loondiensiverhouding voortspruitende uit een arbeidsovereen-
komst als bedoeld in artikel 1637a B.W. Het grote onderscheid met
de ongevallenwetten is m.a.w., dat men zich niet heeft af te vragen
of iemand werkzaam is in een verzekeringsplichtig bedrijf, doch
uitsluitend of iemand in loondienst werkzaam is. Vandaar dat on(ler
het begrip arbeider in de zin van artikel 4 der Invaliditeitswet ook
valt degene, die in de huishouding van een privaat persoon huise-

lijke of persoonlijke diensten verricht. Alhoewel dit kennelijk niet
voorop heeft gestaan, wordt ook hier erkend dat het er niet om gaat
of de arbeidsprestatie van (le arbeidende mens wordt ingeschakeld
in een organisatorisch geheel dat een bepaalde doelstelling heeft,
n.1. het behalen van winst of het uitsluiten van verlies, doch dat pri-
mair is, dat een bepaalde behoefte de arbeidsprestatie vergt en dat
de arbeidende mens, die deze arbeid verricht, er recht op heeft, dat
zijn individuele en sociale persoonlijkheid bij het verrichten van de
arbeid erkend wordt. F. J. H. M. van der Ven's opmerking, dat de
invaliditeits- en ouderdomsverzekering behoort tot die vormen van
sociale wetgeving, welke de arbeider erkennen in zijn maatschap-
pelijke staat, kan men ongetwijfeld toepassen reeds op artikel 4 der
Invaliditeitswet, alhoewel de schrijver deze opmerking niet in dit,
doch in ander verband gebezigd heeft. 1)

Heeft artikel 4 van genoemde wet in dit opzicht een ruim uit-
gangspunt, dit uitgangspunt vindt anderzijds een beperking in de
loondienstverhouding - alhoewel dit in het licht van de heersende
opvattingen ten tijde van de totstandkoming dezer wet, begrijpelijk
is - en in de beperking tot personen beneden een zekere loongrens.
Hiermede wordt tot uitdrukking gebracht de gedachte, dat de wet-
gever alleen die personen moet beschermen, die „economisch
zwak" zijn. Personen boven de loongrens worden geacht voor zich-
zelf te kunnen zorgen. De practijk van 30 jaren Invaliditeits- en
Ouderdomsverzekering heeft geleerd hoe grillig de schommelingen

1)    F.   J.   H.   M.   van   der Ven, Inleiding   tot het arbeidsrecht. Tilburg   1941,   pag    48  e.v.
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in het inkomen kunnen zijn en hoe weinig er in de practijk van komt
om voor zichzelf te zorgen. 1) Deze beperking  is een ernstige,  te
meer daar artikel 52 der Invaliditeitswet bepaalt, dat „van de ver.
zekering wordt vrijgesteld op zijn verzoek, de arbeider, die aantoont,
dat hij het vooruitzicht heeft, om binnen enige jaren een loon van
meer dan 3750 gulden per jaar te genieten en dat loon te blijven

genieten en die niet reeds verplicht verzekerd is, noch geweest is".
Anderzijds heeft deze bepaling de merkwaardige tegenhanger,

welke vastzit aan het systeem der individuele verzekering, in artikel
51 luidende: „1. De verplicht verzekerde die ophoudt te voldoen
aan de voorwaarden voor verzekeringsplicht, blijft verzekerings-
plichtig, totdat de verzekering is vervallen. 2. Tot zolang wordt hij
als arbeider beschouwd."

Alhoewel dus de Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering breed
van opzet genoemd kan worden, zo men de loongrens buiten be-
schouwing laat, heeft de wetgever niet alle arbeiders in de zin van
artikel 4 onder de verzekeringsplicht gebracht.

In de eerste plaats is niet verzekeringsplichtig de arbeider, die
niet reeds verplicht verzekerd is en die niet bij wijze van be-
roep tegen loon arbeid verricht, wanneer hij alleen in buitengewdle
gevallen tegen loon arbeid van korte duur verricht ( artikel   32).
Deze bepaling, welke eveneens voorkomt in artikel 1 der Ziektewet,
artikel 2 der Kinderbijslagwet en in een enigszins gewijzigde redactie
is neergelegd in artikel 4 van de nieuwe Werkloosheidswet, is op-
genomen om arbeid verbonden aan bijzondere werkzaamheden, zo-
als arbeid in gevallen van nood, tot kering van gevaar voor water

of vuur, aan het voor een paar dagen vervangen van een zieke
dienstbode door een gehuwde vrouw, aan een kleine ondernemer of
rentenier, of gepensionneerde, die voor een ander geringe werk-
zaamheden verricht, buiten de verzekering te houden. De Memorie
van Toelichting op het ontwerp Invaliditeitswet merkte op, dat ook
wanneer deze uitzondering niet in de wet werd opgenomen, zij naar
te vermoeden, door de practijk wel zou worden ingevoerd.

Niet verzekeringsplichtig is voorts de arbeider die ouder is dan
35 jaar, de invalide en een grote groep personen, aan wie ter zake
van hun arbeid reeds pensioen is verzekerd, tenzij het voor hun

1) Hieraan ontleende de Noodregeling Ouderdomsvoorziening juist haar rechtsgrond.
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arbeid betaalde loon voor hen een bijkomstig deel van hun inkomen
vertegenwoordigt ( artikelen  33  t/m  43).

Deze bepalingen zijn zonder meer duidelijk, terwijl tenslotte voor
ons doel nog van belang zijn de artikelen 44 en 45, welke van de
verzekeringsplicht uitzonderen de arbeider, die zelf of wiens echt-
genote is aangeslagen in de Vermogensbelasting of in de inkom-
stenbelasting naar een inkomen van meer dan f 3000.-. Hierop
zijn onze opmerkingen over de loongrens onverminderd van toepas-
sing. Vindt de op het begrip arbeider steunende verzekeringsplicht
door deze bepalingen een aanzienlijke beperking, anderzijds heeft
het begrip arbeider in de loop der jaren belangrijke uitbreidingen

-                                                                                                             9,
ondergaan door rechtsficties, waarbij „arbeiterbhnliche Personen
onder de verzekeringsplicht werden gebracht.

Bij de wet van 24 April 1929, S. 104, werden in aansluiting aan
het opnemen van de aanneming van werk en van de bij wijze van
werkverruiming tewerkgestelden in de Ongevallenwetten twee nieuwe
artikelen opgenomen,  n.1. de artikelen 4a en 4b, waarbij deze materie
voor de toepassing van de Invaliditeitswet geregeld werd. Het ont-
breken van een derde lid in artikel 4 gelijkluidend aan artikel 2a,
lid 3, der Ongevallenwet 1921 verhindert hier nog steeds de cate-
gorie „zelfstandige" courantenbezorgers, loonslachters e.d. onder de
verzekeringsplicht te brengen en leidt er toe, dat deze materie
geheel wordt overgelaten aan het inzicht van de rechter, die hiervoor
steevast artikel 4 als uitgangspunt aanhoudt.

De bepalingen betreffende thuiswerkers en provisiereizigers zijn
in de Invaliditeitswet nimmer opgenomen; evenmin werden de deel-
vissers onder de verzekeringsplicht gebracht.

De leiders en leden van een orkest werden evenwel bij besluit van
de Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken van
16-9-'40, S. 804, onder de verzekeringsplicht gebracht, terwijl ook
bij besluit van 7 Mei 1943, Stcrt nr 163, ingetrokken bij de wet van
28 Februari 1947, S. H 70, de verzekeringsplicht van inwonende
kinderen in de Invaliditeitswet werd geregeld.

Hetgeen met betrekking tot deze categorie bij de ontwikkeling
der ongevallenverzekering is opgemerkt, geldt hier onverkort.

Wij kunnen ten aanzien van deze verzekering met een zeer korte
samenvatting volstaan, waartoe wij opmerken:

le. dat het uitgangspunt der Invaliditeitswet in menig opzicht
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ruimer is geweest dan dat der ongevallenwetten, door de
uitsluitende eis der loondienstverhouding;

2e.  dat we dezelfde ontwikkeling hebben kunnen waarnemen als
bij de ongevallenwetten, behoudens de omstandigheid, dat
de Invaliditeitswet niet is uitgebreid tot thuiswerkers, provi-
siereizigers, deelvissers en de quasi zelfstandige groepen van
artikel 2a, lid 3, der Ongevallenwet 1921.

* *
*

3. Het is een twistpunt of men de onlangs tot stand gekomen
Noodwet Ouderdomsvoorziening tot de sociale arbeidsverzekering
kan rekenen. Op zichzelf is dit niet mogelijk, doch wel indien men
deze noodregeling ziet als een onlosmakelijk deel van de toekomstige
ouderdomsverzekering. In ieder geval ligt in de omschrijving van
degenen op wie die regeling van toepassing is een aanknopingspunt
voor onze beschouwingen.

We vinden n.1. in artikel 5 onder d de bepaling, welke ook in de
regelen met betrekking tot de kosteloze ouderdomsrente krachtens
de Ouderdomswet 1919 is neergelegd, dat niet voor de ouderdoms-
uitkering in aanmerking komt „degene, die alhoewel tot arbeid
in staat, heeft nagelaten v66r het bereiken van de 65-jarige leeftijd
regelmatig in de behoeften van zich en zijn gezin te voorzien".

Volgens A. C. M. van de Ven is de bedoeling van deze bepaling
asocialen b.v. landlopers of personen, die een groot gedeelte van
hun level; als veroordeelde in de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen
hebben doorgebracht, van de aanspraak op ouderdomsuitkering uit
te sluiten. 1)

Wij vinden in deze begripsbepaling het recht op uitkering nega-
tief aan de arbeid verbonden, waaraan niet afdoet, dat van iemand
die onvrijwillig werkloos is geweest niet gezegd kan worden, dat hij
alhoewel tot arbeid in staat heeft nagelaten in de behoeften van zich
en zijn gezin te voorzien. Immers ook de werkloosheid is een sociaal
risico drukkende op de arbeid en met de arbeid verband houdende.
Voor de toekomstige ontwikkeling der sociale arbeidsverzekering
heeft deze gedachte ongetwijfeld veel waarde.

1) A. C M. van de Ven, Noodregeling Ouderdomsvoorziening. Alphen a/d Rijn
1947, pag. 44.
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4. Wanneer wij tot slot de ontwikkeling schetsen van de kring
der verzekerden in de Ziektewet, Kinderb#slagwet en in het Zieken-
fondsenbesluit 1941, dan kunnen wij deze drie wetten tegelijk be-
handelen, omdat zij in dit opzicht nauw aan elkaar verwant zijn.
Men kan zeggen, dat de Kinderbijslagwet ten aanzien van de kring
der verzekerden voor een belangrijk deel steunt op de Ziektewet,terwijl het Ziekenfondsenbesluit in dit opzicht zeer nauw bij de
Ziektewet aansluit.

De Ziektewet, welke op 1 Maart 1930 in werking trad, had als
algemeen uitgangspunt in artikel 1, dat arbeider was de arbeider
in dienst van een onderneming, behoudens een aantal uitzonderin-
gen, waarvan als de belangrijkste kan worden aangemerkt de loon-
grens van / 3000,-. De Ziektewet bezigde dus in de begripsbepa-
ling niet het begrip bedrijf zoals de Ongevallenwetten. Was men
arbeider in de zin van artikel 1637a B.W. in dienst van een onder-
neming, waaronder de Centrale Raad van Beroep reeds weldra
verstond „een bedrijf uitgeoefend met het oog op winst", dan was
men verzekerd. Eveneens werden als verzekerd beschouwd in loon-
dienst zijnde personen, die niet in dienst zijn van een onderneming,
maar die, als zij wel in dienst van een onderneming waren geweestop grond van artikel 1, als arbeider zouden zijn te beschouwen in de
bij algemene maatregel van bestuur te noemen gevallen. Deze alge-
mene maatregel van bestuur kwam tot stand bij K.B. van 28 Januari
1931,  S.  24.1)

Van de verzekering waren enkele groepen uitgezonderd, zoals
ambtenaren, arbeidscontractanten in dienst van publiek;echtelijkelichamen voor wie een erkende ziekengeldregeling gold, personenin dienst van ondernemingen met een publiekrechtelijke ziekengeld-
regeling, het vaste personeel der Nederlandse Spoorwegen e.d.Met arbeid in loondienst werd reeds gelijkgesteld de aannemingvan werk onder bepaalde voorwaarden en de arbeid verricht bij
wijze van werkverruiming.

Bij de technische herziening der Ziektewet ingevoerd bij de wet
van 29 December 1934, S. 724, in werking getreden 1 Juli 1935,werden provisiereizigers en thuiswerkers onder de wet gebracht.

Men kan dus opmerken dat de Ziektewet reeds vrij vroeg na haar
1) Voor de techniek van dit K. B. in vergelijking tot het K. B. van 17 September

1921, S. 1057, zie men ons opstel „Van bedrijfsrisico", pag. 463,

-
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inwerkingtreding een tamelijk ruime kring der verzekerden kent,
waarbij men gebruik gemaakt heeft van de bij andere wetten opge-
dane ervaringen. Tevens is het van belang op te merken, dat men
niet slechts verzekerd is als men daadwerkelijk arbeid verricht, doch
ook in bepaalde gevallen bij onderbreking van de arbeid wegens
ziekte, ongeval, gebrek aan materialen, weersinvloeden en derge-
lijke gevallen. Bovendien kunnen in bepaalde gevallen na het einde
der verzekering, bij werkloosheid nog aanspraken geldend worden
gemaakt.

Bij besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van
Sociale Zaken van 13 November 1940 werden leider en leden van
een orkest onder de verzekering gebracht, terwijl bij besluit van de
Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken van
27 Mei 1941 aan artikel 2 een derde lid werd toegevoegd, over-
eenkomende met artikel 2a, lid 3, der Ongevallenwet 1921. De al-
gemene maatregel van bestuur kwam echter nimmer tot stand.

Van belang is verder het besluit van de Secretaris-Ceneraal van
het Departement van Sociale Zaken van 28 Juli 1941, waarbij
artikel 1 gewijzigd werd en onder arbeider voortaan werd verstaan,
de arbeider in dienst van een onderneming of van een publiekrechte-
lijk lichaam, welke wijziging noodzakelijk was in verband met het
feit, dat, weliswaar arbeiders in dienst van een publiekrechtelijk
lichaam, waarvoor een door de Kroon goedgekeurde ziekengeld-
regeling gold, van de verzekering werden uitgezonderd, doch dat
deze uitzondering eigenlijk niet behoefde plaats te vinden, daar
deze personen reeds niet verzekerd waren op grond van artikel 24.
Immers artikel 24 verklaarde, dat alle arbeiders in de zin der wet
verzekerd waren, terwijl de arbeider in dienst van een publiekrechte-
lijk lichaam in het geheel geen arbeider in de zin van artikel 1 der
Ziektewet was. Evenwel, deze wijziging was onvolledig, daar zij nog
lacunes openliet ten aanzien van de ambtenaren in de zin van arti-
kel 1 der Ambtenarenwet 1929 en de arbeidscontractanten met een
publiekrechtelijke functie, hetgeen tot gevolg had, dat bij de wet van
14 Augustus 1946, S. G 210, het pleit eindelijk beslecht is en thans
in artikel 1 der Ziektewet onder „arbeider" wordt verstaan, de ar-
beider in dienst van een onderneming, alsmede degene, die in dienst
is van een publiekrechtelijk lichaam.

Een belangrijke uitbreiding onderging de Ziektewet bij Besluit
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van de Secretarissen.Generaal van de Departementen van Sociale
Zaken en van Financi6n van 21 Augustus 1942, waarbij onder de
verzekering werden gebracht „personen in loondienst van een privaat
persoon voor het verrichten in diens huishouding van huiselijke of
persoonlijke diensten, indien zij, hetzij bij de werkgever inwonen,
hetzij in dezelfde kalenderweek ten minste vijf dagen in dienst van
dezelfde werkgever plegen werkzaam te zijn". (Art. 1c bis van het
K.B.   van 28 Januari   1931   S. 24.) Hiermede   werd   dus het vaste
huispersoneel onder de verplichte ziekteverzekering gebracht, waar-
door de kring van de verzekerden ingevolge de Ziektewet tamelijk
dicht ging aansluiten bij die der Invaliditeitswet.

Tegelijk met de hiervoor genoemde wetten werd tenslotte de
categorie der z.g. inwonende kinderen in de Ziektewet opgenomen.

Na de bovenstaande opmerkingen kunnen we ten aanzien van de
Kinderbijslagwet kort zijn. We vermelden, dat deze wet geen loon-
grens kent en evenmin het huispersoneel onder de verzekering heeft
gebracht.

Het Ziekenfondsenbesluit brengt tot slot naast de kring der ver-
zekerden ingevolge de Ziektewet de categorie der indirect verzeker-
den onder de wet, hetgeen voor ons doel van weinig betekenis is.
Van meer belang is het, dat onder genoemd besluit gebracht zijn- behoudens enkele uitzonderingen - de personen uitgezonderd bijde artikelen 24 en 25 der Ziektewet, alsmede zij die uitgezonderd
zijn bij de artikelen la en lb van het K.B. van 28 Januari 1931
S. 24. Dit laatste is begrijpelijk, daar voor deze categorieEn wel
bijzondere ziekengeldregelingen, doch geen ziekteverzorgingsrege-
lingen bestonden. Een lacune blijft dat dit niet is gebeurd voor de
ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 1929 of in de zin van
de Pensioenwet.

Kort samenvattend kunnen we dus opmerken, dat ook in de drie
hier genoemde wetten een steeds ruimere kring der verzekerden
merkbaar is.

Overzien  wij de ontwikkeling  in de wetgeving,  dan  valt  op:
le.  dat van een beperking van de sociale arbeidsverzekering tot
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personen, die arbeider zijn in de zin van artikel 1637a geen
sprake  meer  is;

2e. dat evenmin gezegd kan worden, dat de verzekering beperkt
is tot personen die arbeid verrichten in dienst van een onder-
neming;

3e.  dat de uitbreiding tot de categorie der arbeiterRhnliche Per-
sonen en unternehmungsbihnliche bedrijven is geschied langs
de weg van rechtsficties aanleunend tegen de begrippen
arbeider en onderneming en dat men hierbij gegaan is langs
de weg der casuTstiek;

4e.  dat deze casuYstiek herinnert aan de beginperiode der sociale
arbeidsverzekering toen men nog niet sprak van arbeid in
dienst van een onderneming verricht, maar van arbeid ver-
richt in bepaalde gevaarlijke bedrijven;

Se.  dat het gangbare systeem een labyrinth vormt, waarin iedere
eenheid zoek is;

6e. dat hierin verbetering is te brengen door een nieuw uitgangs-
punt te kiezen, waarbij mogelijk de zelfstandige arbeid
eveneens onder de sociale arbeidsverzekering gebracht kan
worden, waarvoor reeds aanwijzing te vinden is in de ont-
wikkeling van de kring der verzekerden van arbeiders in
loondienst, naar meer zelfstandigen.

Bij de vraag naar een nieuw uitgangspunt moeten wij ons afvragen
of het karakter der sociale arbeidsverzekering een zodanig uitgangs-
punt toelaat, dan wel of het zich daartegen verzet.

§ 2. Enige beschouwingen over de oinvang van de sociale
arbeidsverzekering

Wanneer wij ons - na een licht geworpen te hebben op de con-
crete ontwikkeling van de omvang der sociale arbeidsverzekering
in politiek en wetgeving - wenden tot de theoretische vraag, wat
de omvang der sociale arbeidsverzekering dient te zijn, dan kunnen
wij deze vraagstelling in twee onderdelen splitsen, n.1.:

1. in hoeverre het theoretisch juist is een scheidingslijn te trek-

ken, al naar gelang de verhoudingen, waaronder de arbeid
wordt verricht, b.v. in loondienst of als zelfstandige;
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2.  in hoeverre op een bepaald ogenblik beperking tot een bepaal-
de groepering der bevolking wenselijk moet worden geacht.

*  *
*

In de discussie rond de vraag of bij de beoefening van het ar-
beidsrecht, waarvan het recht met betrekking tot de sociale arbeids-
verzekering een essentieel onderdeel is, tot dit recht alleen gerekend
moeten worden „het geheel van de rechtsregelen, die op persoon-
lijke onderschikking medebrengende arbeidsverhoudingen en de
daarmede onmiddellijk samenhangende levensomstandigheden be-
trekking hebben", kan men naar het ons wil voorkomen een tweetal
partijen onderscheiden. Vooreerst kan men wijzen op de grote groep
dergenen, die de vraag, welke rechtsregels tot het arbeidsrecht ge-
rekend moeten worden, beantwoorden vanuit een positiefrechtelijk
gezichtspunt. Deze groep kon er zich lange tijd op beroepen, dat
positiefrechtelijk geen andere rechtsregelen met betrekking tot de
menselijke arbeid aanwijsbaar waren dan die, welke op persoon-
lijke onderschikking medebrengende arbeidsverhoudingen en de
daarmede onmiddellijk samenhangende levensomstandigheden be-
trekking had(leno 1)

De andere groep, welke tot het arbeidsrecht niet slechts wenst te
rekenen die rechtsregels welke in ons positief recht verankerd lig-
gen, maar tot het arbeidsrecht ook wenst te rekenen al datgene, wat
naar logische systematiek tot het arbeidsrecht zou behoren, gaat niet
uit van een positief rechtelijk gezichtspunt, maar van een teleologisch
uitgangspunt. Deze groep wenst dan ook het uitgangspunt van het
arbeidsrecht niet te zoeken in de concrete historisch gegroeide situa-
tie  2) ,  maar  in de doelverhouding  in de arbeid.  Dat  in deze groep
de meningen over het uitgangspunt onverdeeld zouden zijn is met
name door het onlangs door Van Esveld gekozen uitgangspunt weer
maar al te duidelijk weersproken. 3)

1) M. G. Levenbach, Arbeidsrecht als een deel van het recht. Openbare les A'dam
1926. Id. Rechtsvinding en arbeidsrecht. Haarlem 1932. Id. Organisatievormen in het
Nederlands arbeidsreclit. Inaug. rede A'dam 1939.

2) Men zie F. J. H. M. van der Ven, Critische inleiding tot de systematiek van het
arbeldsrecht, openbare les. Tilburg 1938.

J. J. M. van der Ven, „Arbeid en Recht". Openbare les 1942. Utrecht.
J. J. M. van der Ven, De eenheid van het arbeidsrecht, inaug. rede. Nijmegen 1947.
8) N. E. H. van Esveld, De ontplooiing van het individu in Het arbeidsrecht. A'dam.

1946.
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Wanneer wij voor ons doel willen nagaan in hoeverre het tlieo-
retisch juist is, om de sociale arbeidsverzekering al dan niet te
beperken tot de menselijke arbeid, zoals deze onder bepaalde ver-
houdingen wordt gepresteerd, dan is het zonder meer duidelijk dat
de arbeidsrechtelijke literatuur, welke zich op positiefrechtelijk
standpunt plaatst, ons daarbij niet veel verder brengen kan. Zolang
naar positief recht geen andere arbeidsverhoudingen geregeld zijn
dan die welke persoonlijke onderschikking medebrengen, zal deze
groepering haar uitgangspunt beperken tot die arbeidsverhoudingen.
Meer aanknopingspunten zullen wij kunnen vinden in die literatuur,
welke zich niet beperkt tot de positiefrechtelijke regels welke op de
arbeid, zoals deze onder bepaalde verhoudingen wordt verricht,
betrekking hebben, maar welke haar uitgangspunt vindt in de doel-
verhouding van de arbeid.

Het arbeidsrecht houdt zich naar het oordeel van F. J. H. M. van
der Ven bezig met de sociaal-economische arbeid, „dat wil zeggen,
met de welbewuste menselijke krachtsinspanning tot het bereiken
van  een  doel. 1)   Dat  doel  is te omschrijven  als de levensvervol-
making van de arbeidende mens en van degenen voor wie hij te
zorgen heeft. Dit doel van de sociaal.economische arbeid kan niet
vereenzelvigd worden met het inkomen, dat de arbeidende mens als
resultaat van zijn arbeid gewordt. Het inkomen is niets meer dan
een middel om voor de arbeidende mens de mogelijkheid te schep-

pen de levensvervolmaking van zichzelf en van degenen voor wie
hij te zorgen heeft te bereiken". En het is goed om met F. J. H. M.
van der Ven te erkennen, dat het inkomen niet het enige middel is
om tot persoonlijkheidsontplooiing te geraken, doch dat in de ver-
richting van de sociaal-economische arbeid zelf - ook afgezien van
de opbrengst en de bestemming -, een levensvervulling is ge-
legen. 2)

Men moet echter erkennen, dat het inkomen, mits rechtvaardig
bepaald, een middel is om de persoonlijkheid van de arbeidende
mens tot ontplooiing te brengen en men moet tevens erkennen, dat
onder de veelheid der motieven, welke de mens tot arbeid aanzetten,
het verwerven van een inkomen op de eerste plaats staat. Dit laatste

1) F. J. H. M. van der Ven: Inleiding pag. 7.
9) Id. pag. 8.
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is trouwens ook het rechtvaardige correllaat van het verrichten van
de arbeid.

Het is nu een historisch goed verklaarbaar verschijnsel, dat men
zich in het verleden bij het bezien van de eisen der rechtvaardigheid,
aan welke het inkomen uit arbeid moest voldoen, vaak beperkt heeft
tot het inkomen uit arbeid in loondienst. De maatschappelijke toe-
stand der arbeidende klasse was van dien aard, dat de vraag voor
de hand lag wat de rechtvaardigheid eiste ten aanzien van de inko.
mensvorming der loonarbeiders.

Evenwel, hiermede  kan  men niet volstaan. Wanneer wij het sociaal-
economisch leven als een eenheid zien, waarbij de inkomensvorming
van ieder economisch subject niet is een geisoleerd verloop, doch
slechts een klein draadje in het grote net van het proces der maat-
schappelijke inkomensverdeling, dan is het duidelijk, dat men niet
stil kan staan bij een bepaalde groepering van inkomenstrekkers,
doch dan zal men in het oog hebben te houden, dat de eisen der
rechtvaardigheid ten aanzien van de inkomensverdeling in het alge-
meen hun betekenis hebben. M.a.w. men zal zich hebben af te vragen
wat door de rechtvaardigheid geaist wordt ten aanzien van het in-
komen in het algemeen. Het bestek van onze studie brengt met zich
mede, dat wij onze beschouwingen beperken tot het inkomen uit ar-
beid, hetgeen niet wil zeggen dat wij niet van oordeel zouden zijn
dat ook andere inkomensgroepen aan de wetten der rechtvaardig-
heid onderworpen zijn.

Wat wordt nu door de rechtvaardigheid gevorderd ten aanzien
van het inkomen uit arbeid in het algemeen?

Ter beantwoording van deze vraag moeten we met Horvath
de onderscheiding maken tussen iustitia legalis, of algemene recht-
vaardigheid en de justitia particularia, of particuliere rechtvaardig-
heid, welke laatste weer uiteenvalt in de iustitia commutativa of
ruilrechtvaardigheid en de it:stitia distributiva of verdelende recht-
vaardigheid. 1)

Bij de inkomensvorming uit arbeid spelen alle drie soorten recht-
vaardigheid een rol, waarbij wij de betekenis van de justitia commu-
tativa zoeken in de prestatie-factor bij de inkomensvorming, m.a.w.
een vergoeding voor de verrichte arbeid in ruil voor het door die

1) Alex Horvath O.P., Eigentumsrecht nach dem H. Thomas van Aquino. Graz 1910.
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arbeid tot stand gebrachte, en de betekenis van de justitia distribu-
tiva zoeken in de behoefte-factor bij de inkomensvorming, m.a.w.dat hetgeen men voor de te verrichten arbeid ontvangt ook in over-
eenstemming is met de behoefte van de arbeidende mens om naar
staat en stand te leven, terwijl de betekenis van de justitia legalis
gezien moet worden in het richten van de inkomensvorming op het
algemeen welz(in. Het resultaat van het betrachten van deze drie
aspecten van de deugd van rechtvaardigheid moet uiteindelijk zijn
neerslag vinden in het inkomen van de arbeidende mens.

Het is nu een eis enerzijds van de justitia distributiva, anderzijds
van de justitia legalis, dat het inkomen van de arbeidende mens zo
hoog zij, dat het voldoende is om te voorzien in de behoeften van
zichzelf en zijn gezin, niet slechts in tijden, dat hij in staat is zich
door arbeid een inkomen te verwerven, doch bovendien moet dit
inkomen voldoende zijn om te voorzien in het onderhoud van hem
en zijn gezin in die tijden, waarin hij door omstandigheden buiten
zijn schuld niet in staat is zich door arbeid dat inkomen te ver-
werven.

Deze eis heeft een tweevoudige consequentie:
le.  Indien het inkomen uit arbeid actueel die hoogte niet bereikt

heeft, eisen zowel de justitia distributiva als de justitia lega-lis dat het inkomen verhoogd wordt, althans indien dit weer
niet schadelijk is voor het algemeen welzijn. Het in acht
nemen van de justitia legalis zal er echter zorg voor dragen
dat virtus in medio betracht wordt. Immers het achterwege
laten der verhoging brengt de arbeidende mens in tijden,
dat hij niet in staat is zich door arbeid een inkomen te ver-
werven, alsmede in tijden waarin zijn gezinsuitgaven door
een buiten zijn schuld liggende oorzaak relatief stijgen, in
een noodtoestand, welke op zijn beurt er weer toe leidt dat
het algemeen welzijn geschaad wordt, terwijl dispropor-
tionele verhoging de algemeen economische samenhangen
uit hun evenwicht dreigen te dringen, hetgeen eveneens het
algemeen welzijn in gevaar brengt. Zo dient de justitia distri-
butiva de actuele verhoging te bewerkstelligen, echter binnen
de grenzen door de justitia legalis te stellen. De aequitas
verhinderde daarbij mogelijke onbillijkheden.
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2e. De justitia legalis heeft hierbij een tweede taak, n.1. zorg te
dragen, dat de actuele inkomensverhoging aangewend wordt
om te voorzien in de behoefte, welke haar totstandkoming
vorderde.

Wanneer wij in dit licht de betekenis van de menselijke arbeid en
de doelstelling daarvan bezien, alsmede de eisen, welke aan de be-
antwoording van deze doelstelling door de rechtvaardigheid worden
gesteld, dan leren wij de menselijke arbeid in zijn wezenlijke bete-
kenis kennen.

We zien dan, dat de menselijke arbeid, als verbonden aan de men-
selijke persoonlijkheid, een speciale rol speelt in het maatschap-
pelijk verkeer en dat hij als zodanig niet op een lijn gesteld kan
worden met de kapitaalgoederen en derzelver prestaties in het eco-
nomisch verkeer.

De arbeidende mens heeft als zodanig persoonlijke - geen zake-
lijke - plichten met betrekking tot het economisch verkeer, waar-
tegenover persoonlijke en geen zakel(ike rechten in dat economisch

verkeer gesteld moeten worden. Dit onderscheidt de prestatie van de
arbeidende mens, van de prestaties van een stuk grond, van een
machine etc., waartegenover de eigenaar der prestaties een zakelijke
vergoeding ontvangt. Want de prestaties van een stuk grond, van
een machine etc. behoren tot de orde van het voor de mens gescha-
pene, terwijl de arbeidende mens niet v66r de mens geschapen is,
doch zelf centrum van het economisch verkeer is.

Hieraan doet niet af, dat de in prestatie omgezette persoonlijke
plichten van de arbeidende mens, in het economisch verkeer, eco-
nomische betekenis hebben, evenals de persoonlijke rechten in het
economisch verkeer als zakelijke lasten optreden, en prestaties en
lasten in een bedrijfsboekhouding als vermogensbestanddelen wor-
den behandeld. Doch dit alles geeft niet de wezenlgke betekenis van
de menselijke arbei(1 aan. De wezenlijke betekenis van de arbeid
is enerzijds gelegen in de niet-zakel#ke doch persoonl#ke plichten
van de arbeidende mens, welke gelegen zijn in het zich naar krachten
en bekwaamheid wijden aan de taak, die hem in het bedrijfsgeheel,
waarin hij werkt, gegeven is of welke als zelfstandig werkend per-
soon in de sociaal-economische maatschappij op hem rust. Ander-
zijds zagen wij dat de wezenlijke betekenis van de arbeid is gelegen
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in de niet-zakelilke, doch persoonlijke rechten van de arbeidende
mens, rechten belichaamd in de justitia commutativa, distributiva
en legalis.

Het is de status van de arbeidende mens, als redel#k schepsel
Gods, het eigen karakter van de menselijke arbeid, welke mede·
brengt dat deze menselijke arbeid niet Toorwerp mag zijn van ver-mogensrechtelijk gemarchandeer. Het arbeidsrecht heeft tot taak
deze rechten voor de arbeidende mens te realiseren.

Eerst in dit licht kunnen wij de betekenis van de sociale arbeids-
verzekering duidelijk gaan zien. De sociale arbeidsverzekering ishet middel, hetwelk de justitia legalis heeft om de actueel verkregeninkomensverhoging aan te wenden voor de behoefte, waartoe zij in
het leven is geroepen, n.1. het waarborgen van het inkomen in tijden
dat de arbeidende mens door omstandigheden buiten zijn schuld zijnarbeid niet kan verrichten of zijn inkomen relatief ziet dalen. De
sociale arbeidsverzekering is tevens het instrument der justitia distri-
butiva, waardoor deze in staat gesteld wordt de actuele inkomens-
verhoging in te voeren, doch eenmaal tot stand gekomen zijnde,
dient de sociale arbeidsverzekering uitsluitend de justitia le-
galis.

Wat betekent dit? Het wil ons voorkomen, dat dit voor de sociale
arbeidsverzekering als dienares van de op het algemeen welzijn ge-richie justitia legalis betekent, dat zij zelf aan die justitia legalis
moet beantwoorden, en dat zij overal waar zij door de justitia legalis
gevorderd wordt moet werken.

M.a.w., niet een op bepaalde wijze verrichte arbeid is onder-
worpen aan de rechtvaardigheidseisen, doch de status van de arbei.
dende mens, de menselijke arbeid in zijn persoonlijke en sociale be-
tekenis moet door deze rechtvaardigheidseisen beschermd en in zijn
waardigheid bewaard worden.

De rechtvaardigheidseisen, in hun absolute betekenis genomen,slaan derhalve op iedere menselijke arbeid, niet uitsluitend op dearbeid verricht in loondienst, hetzij in een onderneming, hetzij in
een niet-onderneming; niet uitsluitend  op de arbeid verricht  in  on-
zelfstandigheid of afhankelijkheid, doch op iedere menselijke
arbeid, welke in staat is aan zijn persoonlijke en sociale doelstelling
te beantwoorden, d.w.z. welke gericht is op het vestigen of onder-
houden van maatschappelijke betrekkingen krachtens die arbeid.
6
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Het is de menselijke arbeid als zodanig, welke de rechtsgrond is
voor een rechtvaardig arbeidsinkomen, en daarmede van de sociale
arbeidsverzekering, ja van het gehele arbeidsrecht.

In de discussie over het arbeidsrecht vindt dit op twee wijzen

uitdrukking. Enerzijds door de betwisting van sommige beoefenaars
van het arbeidsrecht, dat dit recht uitsluitend betrekking heeft op
de persoonlijke onderschikking meebrengende arbeidsverhoudin-
gen. Het is de grote verdienste van F. J. H. M. van der Ven
dit in de Nederlandse arbeidsrechtswetenschap voor het eerst duide-
lijk te hebben gesteld, en als eersteling een onvervalst geluid op dit
punt te hebben uitgebracht, een geluid hetwelk tot dusver slechts
even zuiver weerkaatst is door zijn Nijmeegse naamgenoot J. J. M.
van der Ven. 1)

Anderzijds vindt dit uitdrukking in de mening dat voor het ar-
beidsrecht niet op de eerste plaats van betekenis is de onderneming
in commercieel-organisatorische zin, doch de onderneming in tech-
nisch-organisatorische zin, hetgeen voor het eerst duidelijk naar
voren is gebracht door De Gaay Fortman. 2 )

Wij zouden ten aanzien hiervan nog willen opmerken, dat het
voor het arbeidsrecht niet op de eerste plaats van betekenis is,
of de arbeid is ingeschakeld in een bedrijfsgeheel met een commer-
ciEle doelstelling, doch dat het er om gaat of de arbeid is inge-
schakeld in een technisch-sociaal bedrzlfsgeheel, m.a.w. of de arbeid
is ingeschakeld bij het proces der maatschappelijke voortbrenging
in de zin van Cobbenhagen, d.i. een bedrijfsgeheel, waarin goederen
of diensten worden voortgebracht welke door hun physieke aard
- afgezien van hun concreet bestaan - in staat zijn menselijke
behoeften te bevredigen. 3)

Op deze wijze vindt het arbeidsrecht in het uitgangspunt van
F. J. H. M. van der Ven een nieuwe eenheid, waarbij de door

1)  J.  J.  M.  van  der Ven: Arbeid en Recht  - De Eenheid  van het Arbeidsrecht  -
Arbeid en Eigendom in het B.W.

2) De aanvankeliik door De Gaay Fortman gehanteerde term onderneming in eco-
nomisch·organisatorische zin, werd door F. J. H. M. van der Ven geamendeerd rot
onderneming in commercieel-organisatorische zin, met welk amendement De Gaay
Fortman   in een latere publicatie accoord is gegaan.   F.   J.   H.   M.   van   der   Ven:   De
bedriifsorganisatie in de Mijnen. Sociaal Maandblad nr 3, pag. 146 e.v.

W.  F.  de Gaay Fortman: De arbeider in de nieuwe samenleving.  A'dam  1947,  pag.  56.
3)   Men  zie ons artikel: Enkele critische opmerkingen  over het risque. professionnel.

Sociaal Maandblad 1946, nr 6, pag. 128.
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De Gaay Fortman naar voren gebrachte gedachte, ondanks de tegen-
stelling welke   in een ander opzicht tussen  hem  en de beide   V an
der  Ven's bestaat, wonderwel past in de grondstelling van D'. J. H.
M. van der Ven en J. J. M. van der Ven.

Onze conclusie ten aanzien van het eerste gezichtspunt van onze
bij de aanvang van deze paragraaf gestelde vraag is derhalve, dat
het vanuit theoretisch oogpunt met nodig is de sociale arbeidsver-
zekering te beperken tot Depaalde soorlen van arbeiders, omdat de
sociale arbeiasverzekering als zodanig de uitdrukking lS van de
justitia distributiva en justitia legalis met betrekking tot de men.
selijke arbeid als zodanig en niet van een bepaalde soort van mense-
lijke arbeid.

*  *
*

Wanneer wij ons thans afvragen in hoeverre hic et nunc een be-
perking geboden is, dan moeten wij opmerken, dat men ten aanzien
van de hierboven omschreven recntvaardigheidseisen in het oog
moet houden, dat deze eisen in hun absolute gel(ling zijn beschreven,
doch dat men bij het toepassen van deze eisen op een concrete maat-
schappij op een bepaald tljdstip er rekening mee moet houden, dat
deze eisen hic et nunc slechts in hun retatieve betekenis gezien kun-
nen  worden.  1)

De sociale arbeidsverzekering vindt - zoals wij ontwikkeld heb-
ben - haar algemene rechtsgrond in het karakter van de menselijke
arbeid zelf. Wij hebben daarbij opgemerkt,  dat de sociale arbeids-
verzekering enerzijds het instrument is der justitia distributiva om,
voor zover bij de inkomensverdeling geen rekening is gehouden
met de sociale risico's van inkomensderving of relatieve inkomens.
vermindering, een actuele inkomensverhoging binnen de door de
justitia legalis aan te geven grenzen tot stand te brengen en om
eenmaal deze inkomensverhoging tot stand gebracht hebbende, als
instrument der justitia legalis deze aan te wenden voor het doel,
waarvoor zij in het leven is geroepen.

Nu kan opgemerkt worden, dat in de huidige sociaal-economische

1) F. J. H. M. van der Ven: Rechtvaardig Arbeids1004 Sociaal Maandblad 1947,
nr 1.
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verhoudingen deze taak evident is voor bepaalde groepen van loon-
arbeiders en de tot dusver onder de verzekering gebrachte „arbeiter-
iihnliche Personen", waarmede niet gezegd is dat deze taak ten aan-
zien van deze categorieEn adaequaat vervuld is. Wij zullen hierop
in de volgende hoofdstukken nog nader terugkomen, doch stellen
hier vast dat men bij de bepaling van de kring der verzekerde per.
sonen nog te veel de weg der casuistiek heeft bewandeld, waardoor
er nog te veel personen door de mazen van het net heen glippen,
waarvoor alle tot stand gekomen vormen van sociale arbeidsverzeke-
ring ten volle een taak hebben als hierboven omschreven.

Is deze taak echter ook steeds evident voor de arbeidende per-
sonen, welke noch tot de categorie der loonarbeiders behoren, noch
vallen onder de „arbeiterb:hnliche Personen" ? Deze vraag  is  niet  ten
aanzien van alle vormen van sociale arbeidsverzekering met even-
veel stelligheid te beantwoorden.

I. Men moet o.i. er niet te zeer van uitgaan, dat er homogene en
onveranderlijke groepen zijn van loonarbeiders enerzijds en zelf-
standigen anderzijds. Tussen deze beide uitersten zijn bonte schake-
ringen van overgangsvormen. We noemen de aandeelhoudende
directeur der n.v., de categorie der z.g. inwonende kinderen, deel-
vissers, filiaalhouders etc. Voorts moet men rekening houden met
de sterke stijging en daling langs de maatschappelijke ladder:  de
loonarbeider, die zich enig bezit heeft verworven en een klein be-
drijfje begint; de landarbeider, die pachter wordt; de filiaalhouder,
die de zaak van de eigenaar overneemt en omgekeerd de gefailleerde
middenstander of boer, die zich genoodzaakt ziet in loondienst te
gaan. Al deze veranderingen spelen zich af in een mensenleven en
de werkelijkheid is in dit opzicht meer gevarieerd dan de theorie
kan vermoeden.

II.  Hebben deze omstandigheden betrekking op de niet duidelijke
scheidingslijnen tussen arbeiders en zelfstandigen en de stijging en
daling op de maatschappelijke ladder, een tweede reeks van om-
standigheden heeft betrekking op de aard van de sociale risico's
zelf.

Verschillende personen zijn door de hoogte van hun inkomen als
het ware onaantastbaar voor de geldelijke gevolgen van bepaalde
sociale risico's, zoals kortlopende ongeschiktheid tot werken, ge-
neeskundige verzorging etc., alhoewel de inkomensgrenzen in onze
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huidige sociale arbeidsverzekering naar onze zienswijze te laag zijn.
Men moet rekening houden met de omstandigheid, dat iedereen zijn
uitgaven baseert op de inkomsten welke hij geniet, m.a.w. dat hij
leeft volgens staat en stand welke zijn inkomen hem toestaat. In-
komensgrenzen in de sociale arbeidsverzekering moeten o.i. bij de
huidige stand der prijzen en inkomens zeker niet lager liggen dan
f 6000,-. 1)

In dit verband moeten wij nog wijzen op een andere omstandig-
heid, n.1. die, dat bij bepaalde groepen van zelfstandigen tijdens
korte onderbreking van de arbeid het inkomen niet zal dalen. Bij
een kruidenier zal bij korte ongeschiktheid tot werken de omzet
dezelfde blijven, terwijl een familielid, echtgenote en/of kinderen
de zelfstandige vervangt. Evenwel kan men niet zeggen dat dit alge-
meen geldt. Een venter b.v. zal ook bij korte ongeschiktheid tot
werken in veel gevallen wel degelijk zijn inkomen missen.

Bovendien moet men niet uit het oog verliezen, dat bij meer lang-
durige ongeschiktheid tot werken vaak iemand in dienst moet
worden genomen ter vervanging, hetgeen voor de zelfstandige neer-
komt op het derven van inkomsten, terwijl bovendien bij de kleine
ondernemingen, die een sterke persoonlijke inslag hebben, het ont-
breken van de persoonlijke invloed van de ondernemer - vooral in
een tijd waarin een sterke concurrentie heerst - funeste gevolgen
kan hebben. Menige kleine onderneming is door ziekte van de leiding
te gronde gegaan.

III. Wanneer we tot slot nog wijzen op een derde omstandigheid,
dan is het deze, dat terwijl in veel gevallen de risico's van kort-
lopende en soms zelfs die van langere ongeschiktheid kunnen worden
opgevangen, bepaalde sociale risico's niet gedekt kunnen worden.
Wij denken hier in het bijzonder aan de omstandigheid, dat een
zelfstandige met veel kinderen de prijzen zijner producten niet
hoger kan stellen dan een zelfstandige met weinig kinderen, terwijl
het risico van de oude dag vaak evenmin in de prijzen der producten
verdisconteerd kan worden.

Al deze omstandigheden moeten ons dus waarschuwen, dat ten
aanzien van een bepaalde samenleving op een bepaald tijdstip niet
mag worden gegeneraliseerd en dat het hic et nunc niet opgaat te

1) Men zie ook de nieuwe Werkloosheidswet, alsmede het onder noot 2 van pag. 53
genoemde rapport, pag. 12.
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beweren,  dat de sociale arbeidsverzekering toegepast moet worden op
alle leden der samenleving, die zich door arbeid een inkomen ver-
werven. De heterogene opbouw van de verschillende groeperingen,
alsmede de bijzondere geaardheid van bepaalde voorzieningen zul-
len in concreto moeten aanwijzen of deze of gene voorziening voor
deze of die groepering gewenst is.

Alhoewel het ontbreken van nauwkeurige sociografische gegevens
conclusies op dit punt slechts in beperkte mate mogelijk maken,
zullen we toch trachten enige algemene gedachten te ontwikkelen.

De huidige sociale arbeidsverzekering in Nederland valt, zoal
niet feitelijk,  dan toch systematisch uiteen in:

1. Verzekering tegen geldelijke gevolgen van ongevallen.
2. Verzekering tegen geldelijke gevolgen van ziekte, daaronder

begrepen zwangerschap en bevalling, en invaliditeit.
3. Verzekering tegen geldeliike gevolgen van werkloosheid.
4.  Verzekering van kraamgeld en kinderbijslag.
5. Verzekering tegen ouderdom en overlijden.
Voor ons doel kunnen we de beide eerste vormen van sociale

arbeidsverzekering combineren en ten aanzien daarvan een onder-
scheiding maken tussen kortlopende en langlopende ongeschiktheid
tot werken wegens ziekte of ongeval. 1)

In het algemeen kunnen we opmerken, dat er ten aanzien van de
grnep der zelfstandigen Keen behoefte bestaat aan een verzekering
tegen geldeliike gevolgen van kortlopende ongeschiktheid tot werken
wegens ziekte of ongeval. 2)

Evenwel is ons hierboven gebleken, dat in bepaalde gevallen een
dergelijke verzekering toch gewenst zou kunnen ziin. Men neme
daarvoor in een te ontwerpen wetteliike regeling de mogeliikheid
op, bij algemene maatregel van bestuur de gevallen aan te wiizen,
waarin zelfstandigen wel als verzekerd zullen ziin aan te merken.
Naar onze zienswijze is een inkomensgrens van f 6000,- per jaar
hier geboden.

Ten aanzien van langdurige ongeschiktheid, d.i. naar onze ziens-
wijze ongeschiktheid welke langer duurt  dan een jaar 3) , achten wij

1) Zoals wii nog nader rullen aantonen, ligt een dergeliike gelijkstelling volkomen
in de lijn van de leer van het ,,risque social".

2) Zie Ook het Verslag van bet Derde Congres voor sociale verzekering. Pag. 52 e.v.
8) Dit in tegenstelling tot het onder noot 2 van pag. 35 genoemd rapport, waar' deze

termijn op twee jaar werd gesteld.
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een verzekering, ook voor zelfstandigen, gewenst, terwijl het o.i.
onjuist is, hier een inkomensgrens te stellen.

Overgaande naar de verzekering tegen geldelijke gevolgen van
werkloosheid merken wij op, dat wij deze in hoge mate, ook voor
zelfstandigen, wenselijk achten. Het is voor zelfstandigen, die door
omstandigheden welke buiten hun schuld zijn gelegen, zonder werk
zijn geraakt, veel moeilijker om opnieuw als zelfstandige te gaan
optreden of in loondienst te treden dan voor loonarbeiders. Wij
achten het daarom noodzakelijk, dat deze categorie, ongeacht
de hoogte van het inkomen, onder de werkloosheidsverzekering
wordt gebracht, althans voor langdurige werkloosheid, en dat, wan-
neer na enige tijd blijkt, dat deze personen niet meer in staat zijn
opnieuw als zelfstandigen te gaan optreden of in loondienst te
treden, zij door een omscholing voor een nieuw beroep bekwaamd
worden.  1)

Verzekering van kraamgeld en kinderbijslag achten wij, wat het
eerste betreft voor personen beneden een zekere inkomensgrens
en wat het tweede betreft voor alle arbeiders en zelfstandigen, ge-
wenst. Het is een eis van verdelende en algemene rechtvaardigheid,
dat bij de bepaling van hun inkomen met het kindertal rekening
wordt gehouden, hetgeen zonder meer niet geschiedt bij de prijs-
vorming in het economisch verkeer.

Verzekering tegen ouderdom en overlijden, waarmede wij op de
eerste plaats bedoelen de verzekering van ouderdoms-, weduwen- en
wezenpensioen, achten wij voor alle arbeiders en zelfstandigen ge-
wenst, mede in verband met het feit van de snelle stijgingen en
dalingen langs de maatschappelijke ladder. Verzekering van een
overlijdensuitkering achten wij slechts gewenst voor personen be-
neden een inkomensgrens.

*  *
*

Vragen wij ons thans nog een ogenblik af langs welke wetstech-
niek, voor zover de zelfstandigen onder de sociale arbeidsverzeke.
ring moeten worden gebracht, dit moet geschieden. Moeten de zelf-
standigen als een nieuwe categorie onder de bestaande wetgeving
gebracht worden, waardoor de casuTstiek nog groter wordt, of moet

1) Wij missen node de opname van de zelfstandigen in de nieuwe Werkloosheids-
weL
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bij een reorganisatie der sociale arbeidsverzekering een ruimer uit-
gangspunt gekozen worden?

Het nadeel van de eerste methode is ongetwijfeld, dat veel per-
sonen, waarvoor behoefte aan sociale arbeidsverzekering bestaat,
dan nog tussen de mazen der wet door zullen glippen en onbe.
schermd blijven.

Het nadeel van de tweede methode is de moeilijkheid om een
juist uitgangspunt te vinden.

Wij hebben n.1. hierboven geconstateerd, dat er bepaalde voor-
zieningen zijn, welke wenselijk moeten worden geacht voor al
degenen, die zich door arbeid een inkomen verwerven, n.1. die
verzekeringen welke gericht zijn op de geldelijke gevolgen van lang-durige ongeschiktheid tot werken wegens ziekte of ongeval, de ver-
zekeringen tegen de geldelijke gevolgen van langdurige werkloos-
heid, de kinderbijslagverzekering en de verzekering van ouderdom
en weduwen- en wezenpensioen.

Ten aanzien van de overige vormen van verzekering hebben wij
opgemerkt, dat deze voor zelfstandigen in het algemeen niet wense-lijk worden geacht, terwijl het ons wil voorkomen dat deze verzeke-
ringen voorts beperkt moeten blijven tot personen beneden een
zekere inkomensgrens. Kraamgeld en overlijdensuitkering achten
wij gewenst voor alle categorieEn beneden een zekere inkomensgrens.

Houden wij dit nu in het oog, dan is een volgende opzet mogelijk:

le. Ieder natuurlijk persoon, die hier te lande een ambt, beroep
of bedrijf uitoefent, is verzekerd tegen geldelijke gevolgen
van ouderdom, overlijden, langdurige ongeschiktheid tot
werken wegens ziekte, ongeval, alsmede in het geval van
langdurige werkloosheid, overeenkomstig de bepalingen in
de wet te stellen.
De wet make uitzonderingen voor personen, voor wie bijzon-
dere regelingen bij ouderdom, overlijden, ziekte, ongeval of
werkloosheid bestaan, mits deze regelingen in het belang der
betrokkenen zijn.
De wet scheppe tevens waarborgen, dat geen uitkeringen
worden verleend in gevallen, waarin het inkomen uit arbeid
niet ophoudt te vloeien.

2e. Ieder natuurlijk persoon, die hier te lande zijn woonplaats
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heeft en die hier te lande een ambt, beroep of bedrijf uit-
oefent, alsmede ieder natuurlijk persoon, die hier te lande
zijn woonplaats heeft en in het genot is van uitkeringen of
renten in verband met ziekte, ongeval of werkloosheid, is
verzekerd voor een kinderbijslag overeenkomstig de bepa-
lingen in de wet te stellen.
De wet make ook hier uitzonderingen voor personen, voor
wie bijzondere kinderbijslagregelingen bestaan, mits die
regelingen in het belang der betrokkenen zijn.

3e. Ieder natuurlijk persoon, die hier te lande een ambt, beroep
of bedrijf uitoefent, voor zover zijn inkomen niet een bij
algemene maatregel van bestuur vast te stellen inkomens-
grens overschrijdt, is verzekerd voor uitkering van kraamgeld
en voor een uitkering bij overlijden, overeenkomstig de be-
palingen in de wet te stellen.

4e. Ieder natuurlijk persoon, die hier te lande in dienst van een
derde een ambt, beroep of bedrijf uitoefent of bij algemene
maatregel van bestuur te stellen regelen daarmede is gelijk
te stellen, is verzekerd tegen geldelijke gevolgen van kort-
durende ongeschiktheid tot werken wegens ziekte of ongeval,
alsmede van kortdurende werkloosheid.
Bij algemene maatregel van bestuur worden de gevallen aan-
gegeven, waarin personen, die hun ambt, beroep of bedrijf
niet krachtens arbeidsovereenkomst of daarmede gelijk te
stellen wijze van arbeidsverrichting uitoefenen, voor de toe-
passing der wet als verzekerde zullen zijn aan te merken.
De wet make ook hier weer uitzonderingen voor personen,
voor wie bijzondere regelingen bij ziekte, ongeval of werk-
loosheid bestaan, mits die regelingen in het belang der be-
trokkenen zijn.
De wet scheppe tevens waarborgen, dat geen uitkeringen
worden verleend in gevallen, waarin het inkomen uit arbeid
niet ophoudt te vloeien. 1)
In het algemeen make de wet bovendien regelingen voor
bijzondere gevallen: losse werklieden, huispersoneel  etc. 2)

1) Men vergelijke artikel 45 der Ziektewet.
2) Bijzondere bepalingen zijn voorts gewenst ten einde te bevorderen dat de ver-

zekering niet Ophoudt voor binnenschippers, die naar het buitenland gaan e.d.
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§ 3. Conclusies

1. Uit de ontwikkeling van de door verschillende sociaal politici
gegeven rechtsgronden hebben we kunnen afleiden, dat er in de
sociaal politieke meningen een ontwikkeling heeft plaats gevonden,
met betrekking tot het uitgangspunt der sociale arbeidsverzekering.
Zag men aanvankelijk uitsluitend een rechtsgrond met betrekking
tot werkzaamheden in gevaarlijke bedrijven, gaandeweg kwam de
gedachte naar voren van een bredere rechtsgrond, welke zich aan-
vankelijk nog beperkte tot de arbeid in loondienst, later tot de ar-
beid van economisch zwakkeren om na de tweede oorlog uit te
monden in een rechtsgrond der sociale arbeidsverzekering, welke
gelegen is in de menselijke arbeid als zodanig.

2. De sociaal politieke inzichten hebben hun neerslag gevonden
in de wetgeving met betrekking tot de sociale arbeidsverzekering,
zodat we in de wetgeving een ontwikkeling waarnemen van ver-
zekering van werklieden in gevaarlijke bedrijven tot een meer alge-
mene verzekering voor de meeste loonarbeiders in de zin van
artikel 1637a B.W., terwijl in het bijzonder de ontwikkeling van de
wetgeving tussen de beide wereldoorlogen hoe langer hoe meer
„arbeiterRhnliche Personen" onder de werking der sociale arbeids-
verzekering brengt. Evenwel heeft deze ontwikkeling niet geleid tot
een breder uitgangspunt in de sociale arbeidsverzekering, doch
werd uitsluitend de weg der casuTstiek bewandeld.

3. Onze beschouwingen over de omvang van de sociale arbeids-
verzekering hebben aangetoond, dat het noch op economische, noch
op juridische gronden noodzakelijk is de sociale arbeidsverzekering
te beperken tot bepaalde categorieiin van arbeiders, doch dat de
absolute rechtvaardigheidseisen ten aanzien van de menselijke ar-
beid in het algemeen gelden. De sociale arbeidsverzekering hebben
wij daarbij gekenmerkt als de uitdrukking van de justitia distribu-
tiva en legalis met de betrekking tot de menselijke arbeid als zo-
danig, en niet ten aanzien van een bepaalde soort van menselijke
arbeid.

4. Konden wij op deze wijze inderdaad de algemene rechtsgrond
der sociale arbeidsverzekering gelegen zien in de menselijke arbeid
als zodanig, dit verhinderde niet dat wij van oordeel moesten zijn
dat de rechtvaardigheidseisen hic et nunc niet meer dan een relatief
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karakter konden dragen. De erkenning van deze laatste gedachte
heeft er toe geleid, dat wij niet van oordeel zijn, dat de sociale
arbeidsverzekering in Nederland in haar volle omvang moet worden
uitgebreid tot alle groepen van de bevolking, welke door arbeid in
hun inkomen voorzien, doch dat daarbij de volgende richtlijnen
in acht genomen moeten worden:

a.  De verzekering tegen geldelijke gevolgen van ouderdom, over-
lijden, langdurige ongeschiktheid wegens ziekte of ongeval,
alsmede van langdurige werkloosheid, moet in het algemeen
worden uitgebreid tot ieder, die hier te lande een ambt,
beroep of bedrijf uitoefent.

6. Hetzelfde geldt ten aanzien van de kinderbijslag, waarbij
echter in het algemeen de eis gesteld moet worden dat men
hier te lande zijn woonplaats heeft.

c. Alleen personen beneden een zekere inkomensgrens worden
verzekerd voor uitkering van kraamgeld en bij overlijden.

d.  De verzekering tegen de geldelijke gevolgen van kortlopende
ongeschiktheid wegens ziekte, ongeval en kortdurende werk-
loosheid blijven beperkt tot loonarbeiders en „arbeiterlihn-
liche Personen" beneden een zekere inkomensgrens, met
waarborgen voor bepaalde categorieEn van zelfstandigen, be-
neden dezelfde inkomensgrens.



HOOFDSTUK III

HET OBJECT DER SOCIALE ARBEIDSVERZEKERING

§     1. Inleidende beschouwingen
Nadat wij de betekenis van de arbeidende mens als subject, doel

of middelpunt der sociale arbeidsverzekering hebben gekenschetst,
dienen wij thans na te gaan in hoeverre het object der sociale ar-
beidsverzekering, n.1. datgene wat aan de arbeidende mens ver-
zekerd wordt in onze huidige wetgeving, op een juiste wijze is
geregeld, m.a.w. wij dienen thans na te gaan of de wijze waarop
onze sociale arbeidsverzekering aan de arbeidende mens de zeker-
heid van bestaan verschaft in tijden, waarin hij door omstandig-
heden welke buiten zijn schuld gelegen zijn, niet in staat is zich
door arbeid een inkomen te verschaffen, of waarin zijn inkomen
uit arbeid relatief vermindert, in overeenstemming is met het karak-
ter der sociale arbeidsuerzekering.

Dit probleem heeft een tweetal belangrijke facetten. Op de eerste
plaats dienen wij na te gaan in hoeverre het uitkeringsstelsel der
sociale arbeidsverzekering beantwoordt aan de eisen, welke door
de justitia distributiva en justitia legalis gesteld worden ter be-
scherming  van de persoonlijke rechten  van de arbeidende  mens;  op
de tweede plaats dient ons onderzoek gericht te zijn op de vraag
in hoeverre de wijze waarop de middelen tot dekking der uitgaven
worden opgebracht, in overeenstemming is met die rechtvaardig-
heidseisen.

§ 2.  De prestaties der sociale arbeidsverzekering
Wanneer men de ontwikkeling van het prestatiestelsel der sociale

arbeidsverzekering in Nederland aan een onderzoek onderwerpt,
dan valt het op hoe in een periode van 45 jaar vormen van sociale
arbeidsverzekering naast elkaar zijn komen te staan, welke op vol-
komen verschillende grondslagen blijken te berusten. Dit zou nog
niet tot verwondering aanleiding behoeven te geven, wanneer het
bewijs te leveren zou zijn, dat de grondslagen van bepaalde vormen
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van sociale arbeidsverzekering noodzakelijk aan die vormen eigen
zouden zijn, m.a.w. dat de verscheidenheid in grondslagen aan de
verschillende vormen van sociale arbeidsverzekering - en daar-
mede aan het systeem van die verzekering - eigen zou zijn. Ziet
men echter dat vormen van sociale arbeidsverzekering, welke in
karakter hoegenaamd niet verschillen, verschillende grondslagen
hebben, dan moet dit wel verwondering opwekken.

Vragen wij ons in dit verband af - alvorens wij met een onder-
zoek naar de verschillende takken van sociale arbeidsverzekering
beginnen - wat het object der sociale arbeidsverzekering dient te
z(in, dan luidt ons antwoord, dat de sociale arbeidsverzekering tot
doelstelling heeft de arbeidende mens - in tijden, dat hij ten-
gevolge van de risico's welke hem in zijn persoonlijk en in het
maatschappelijk leven bedreigen, niet in staat is zich door arbeid
een inkomen te verwerven, of tengevolge waarvan buitengewone
lasten op hem komen te rusten - een inkomen te verschaffen het-
welk hem in staat stelt naar staat en stand te leven.

Wij hebben gezien, dat deze eisen belichaamd zijn in de gedachte
van het rechtvaardig inkomen uit arbeid en dat de diverse soorten
rechtvaardigheid voor de verwezenlijking van dit rechtvaardig ar-
beidsinkomen hebben zorg te dragen. Wij hebben voorts gezien, dat
deze persoonlijke rechten voor de arbeidende mens voortspruiten
uit de aard der menselijke arbeid zelf en dat het in verband hier-
mede niet gemotiveerd is, deze rechten uitsluitend te realiseren voor
loonarbeiders.

Thans gaat het er ons om, of deze rechten inderdaad adaequaat
gerealiseerd worden en zo neen, welke waarborgen gesteld moeten
worden om deze rechten in de toekomst wdlte realiseren.

Teneinde ons inzicht in deze materie te verscherpen lijkt het ons
doelmatig de grondslagen van de prestatiestelsels van de verschil-
lende takken van sociale arbeidsverzekering aan een critisch onder-
zoek te onderwerpen.

1. De ongevallenverzekering
Voordat in Nederland een wettelijke ongevallenverzekering be-

stond, kon de arbeider in zeer beperkte mate trachten om, indien
hij door een ongeval werd getroffen, enige geldelijke uitkering te
krijgen.
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De enige titel op grond waarvan hij kon trachten een uitkering te
krijgen, was artikel  1401  B. W.: „Elke onregtmatige  daad,  waar-
door een ander schade wordt toegebragt stelt dengenen door wiens
schuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te
vergoeden.

"

Dit had tot consequentie, dat alleen als een ongeval geacht kon
worden te zijn veroorzaakt door een onrechtmatige daad van de
werkgever, de arbeider in rechte een actie tot schadevergoeding kon
instellen, doch niet indien het ongeval te wijten was aan - al was
het zeer geringe - schuld van de arbeider, aan overmacht of aan
onbekende oorzaken.

Deze regeling past geheel in de fictieleer der negentiende eeuw
van het „vrije arbeidscontract".

Volgens deze leer toch was de arbeidsovereenkomst een ver-
mogensrechtelijke ruil van de waar arbeid tegen de waar arbeids-
loon; een bijzondere huurovereenkomst dus.

De arbeider werd geacht geheel vrij te zijn een dergelijke over-
eenkomst aan te gaan en het risico voor de door hem verhuurde
waar arbeid bleef - behoudens een schadeveroorzakende onrecht-
matige daad van de werkgever - voor zijn eigen rekening.

In deze liberale periode was het risico, verbonden aan het ver-
richten van arbeid, niets anders dan een individueel risico voor de
arbeider.  1)

Dat deze toestand zeer onbevredigend was, kon op verschillende
gronden worden verdedigd en dit gebeurde dan ook in het wets-
ontwerp tot wettelijke verzekering tegen geldelijke gevolgen van
ongevallen in bepaalde bedrijven, dat bij Koninklijke Boodschap
van 25 April 1898 in het Ministerie-Pierson werd ingediend.

De Memorie van Toelichting op dit ontwerp van wet noemde de
toestand onbevredigend, o.a.:

le.  wegens de grote onzekerheid in welke gevallen de wet voor-
zag;

1) Tekenend voor de toestand in die jaren is de gebeurtenis welke Z.E. Minister
Drees op het derde congres voor sociale verzekering van de Vereeniging van Raden
van Arbeid in 1946 ontleende aan de Herinneringen van wijlen het sociaal.democratische
kamerlid Schaper, n.1. dat hij (Schaper) „als jonge schildersknecht eens viel en een
ongeluk kreeg, waarna zijn patroon hem welwillend kwam bezoeken en hem een kwartje
gaf. Schaper zegt dan, dat hij dit zijn patroon niet eens erg kwalijk nam, want hij
wist dat hij een klein baasje was, die zelf niet veel kon missen en daarom hiermee
moest volstaan."
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2e. wegens de ongunstige toestand van de werkman bij het
voeren  van een proces met betrekking  tot de bewijslast;

3e.  wegens de lange duur van een proces, terwijl de werkman
intussen volkomen onverzorgd was en na het winnen van het
proces nog bloot stond aan de onmogelijkheid om het vonnis
ten uitvoer te leggen, tengevolge van de insolventie van zijn
tegenpartij.

Bij het overwegen op welke wijze hiervoor een oplossing gevon-
den moest worden, was de Regering van oordeel, dat de oplossing
niet kon worden gevonden langs de weg van het burgerlijk recht,
omdat de werkgever niet civielrechtelijk kon aansprakelijk gesteld
worden voor ongevallen waaraan hij geen schuld had. Daarom
wenste de Regering toe te passen het publieke beginsel, dat gemene

gevaren zoveel mogelijk gemeenschappelijk moesten worden ge-
dragen.

De Regering achtte het in strijd met het rechtsbewustzijn, dat de
werkman wie in zijn bedrijf een ongeluk trof, hulpeloos als een
nutteloos werktuig op zij zou worden geschoven. Zijn arbeidsver-
mogen toch, dat bij een ongeluk geheel of ten dele teloor ging, was
in de regel de enige bron van zijn inkomen en de volstrekte waarde
van zijn bestaan.

Doch het was tevens een gemeenschappelijk belang der maat-

schappij, hetwelk regeling eiste, omdat de ongelukken, die niet-
tegenstaande alle voorzorgen steeds zouden blijven voorkomen,
practisch als onvermijdelijk moesten worden aangemerkt en de
schade, daaruit voortvloeiende, behoorde tot de noodzakelyke kosten
der productie, m.a.w. dit risico was te beschouwen als een aan de
produdie inhaerent risico en moest dus door haar zel/ worden
gedragen.

Hiermede wordt het leerstuk van het risque professionnel of
bedril/srisico in de sociale verzekering ingevoerd. 1)

De consequentie van het neerleggen van dit beginsel in de Onge-
vallenwet 1901 was, dat deze wet de werklieden slechts verzekerde
tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen, hun in verband met
de uitoefening van het bedrijf overkomen. Alleen dus wanneer de

1) Zie ons artikel „Van bedrijfsrisico" tot „sociaal risico". Tijdschrift Economie
11e jaargang, pag. 459 e.v.
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arbeider tijdens zijn werkzaamheden getroffen werd door een on-
geval, de uitoefening van het bedrijf betreffende, kon hij, wanneer
hij althans in een verzekeringsplichtig bedrijf werkte, aanspraak
op schadeloosstelling doen gelden. Immers, het ongevalsrisico werd
gezien als een aan de uitoefening van het bedrijf inhaerent risico,
zodat alleen ongevallen, op de uitoefening van het bedrijf betrek-
king hebbende, een rechtsgrond tot schadeloosstelling oplever-
den.

Bij de wijzigingen welke bij de wet van 2 Mei 1921, S. 700, in
de Ongevallenwet 1901 werden aangebracht, heeft de wetgever dit
beginsel grotendeels verlaten. Bij de genoemde wijzigingen werd de
redactie van artikel 1 aldus gewijzigd, dat de werklieden voortaan
verzekerd zouden zijn tegen geldelijke gevolgen van ongevallen, hun
in verband met de dienstbetrekking overkomen. Eenzelfde bepaling
werd opgenomen in artikel 2 der Land- en Tuinbouwongevallenwet
1922. Voortaan vielen dus ook die ongevallen onder de werking
der Ongevallenwetten, welke geen rechtstreeks verband hielden met
de uitoefening van het bedrijf, doch welke w61 geacht konden wor-
den met de dienstbetrekking verband te houden. Hierdoor werden
onder  de wet gebracht: ongevallen  op  weg  van  en  naar  het  werk,
ongevallen tijdens een boodschap voor de werkgever etc. 1)

Naast de wijzigingen welke in 1921 in de Ongevallenwet werden
aangebracht, moeten voor ons doel van belang geacht worden de
wijzigingen, aangebracht bij de z.g. „Beroepsziektenwet" van 2 Juli
1928, S. 223.

Bij deze wet werd aan artikel 1 een tweede lid toegevoegd,
luidende: Met lichamelijk letsel, gevolg  van een ongeval, wordt
gelijkgesteld lichamelijk letsel, in een betrekkelijk korte tijd ont-
staan, zoals peesschede-ontsteking, bevriezing, hitteberoerte, warmte-
bevanging, zonnesteek, blaar en dergelijke.

1) Zo besliste de Centrale Raad van Beroep onlangs (C. R. v. B. 22 December
1947 A. B.  1948, pag.  220),  dat een  ongeval,  dat een werkman overkomt tiidens een
pleziertocht, welke door de werkgever aan het personeel wordt aangeboden en waaraan
de werknemer uit hoofde van zijn dienstbetrekking deelneemt in het algemeen moet
worden aangemerkt aan de werkman te zijn overkomen in verband met zijn dienstbe-
trekking De i.c. begane onvoorzichtigheid door gedurende het bezoek aan een uit-
spanning niet op behoorlijke wijze in een wagentje van de rodelbaan te gaan zitten,
tengevolge waarvan het ongeval plaats had, is geen omstandigheid, waardoor het
verband  met de dienstbetrekking wordt verbroken !
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Bovendien  werd  in  de  wet een nieuw hoofdstuk IXa opgenomen:
Van beroepsziekten, waarin met bedrijfsongevallen werden gelijk-
gesteld loodvergiftiging, miltvuur en mijnwormziekte, indien zij een
gevolg waren van bepaalde, in artikel 87b omschreven, werkzaam-
heden en zich voor wat betreft de twee eerste ziekten binnen
12 maanden en de derde ziekte binnen 14 dagen na het verrichten
dier werkzaamheden hadden geopenbaard. Deze gelijkstelling werd
dan aangenomen „tenzij het tegendeel blijkt".

Deze beide wijzigingen zijn o. i. nog wel te plaatsen in het licht
van het leerstuk  van het risque professionnel;  of  dit  66k  nog  moge-
lijk is ten aanzien van de technische herziening van de beroeps-
ziektenwet, welke tot stand is gekomen bij de wijzigingswet van
15 December 1938, S. 804, is een vraag, van de bevestiging waar-
van wij niet volledig overtuigd kunnen zijn.

Hierbij is namelijk de eis verlaten, dat de werklieden zelf de
aangewezen gevaarlijke werkzaamheden hebben verricht, en is het
voldoende dat de werklieden werkzaam zijn of werkzaam geweest
zijn in bedrijven waarin de aangewezen gevaarlijke werkzaamheden
verricht worden en dat zij verband houden met de dienstbetrekking
in die bedrijven. Een geval waarin de arbeider door een medearbei-
der besmet is zal n.1. voor uitkering in aanmerking komen. Speciaal
is hier gedacht aan kantoorpersoneel.

Ook hier wordt de gelijkstelling aangenomen, tenzij blijkt dat
de ziekte geen verband houdt met de dienstbetrekking. 1)

Door de voortdurend ruimere interpretatie van het begrip ver-
band met de dienstbetrekking enerzijds en de voortdurende uit-
breiding van het aantal beroepsziekten, alsmede de ruimere inter-
pretatie van het begrip „letsel in betrekkelijk korte tijd ontstaan"

in de zin van artikel 1 der Ongevallenwet 1921 en artikel 2 der
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 anderzijds kan gezegd wor-
den dat, wat betreft het te dekken risico, wetgever, uitvoering en
rechtspraak hoe langer hoe meer van het beginsel van het risque
professionnel verwijderd zijn geraakt en dat het streven bestaat
om de werklieden te verzekeren tegen geldelijke risico's van alle

1)  Zie ons artikel „Van bedrijfsrisico tot sociaal risico". Tijdschrift Economie.   11e
jaargang pag. 463 e.v.
7
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ongevallen en ziekten welke verband houden met hun dienstbetrek-
king.  1)

F. J. H. M. van der Ven heeft er terecht op gewezen, dat men
na de herziening van 1921 - en wij zouden daaraan willen toe-
voegen na de evolutie welke sedertdien in wetgeving en uitvoering
heeft plaats gehad - zou kunnen zeggen dat, terwijl de Ongevallen-
wet 1901 nog op het oog had de arbeider in het productieproces
(m.a.w. de arbeider als zakelijke productiefactor), de rechtsgrond
der ongevallenverzekering die van de verplichte ziekte- en invalidi-
teitsverzekeringen is genaderd en dat de Ongevallenwet 1921 een
rechtsgrond heeft, die de arbeider op de eerste plaats ziet als maat-
schappelijk burger. 2)

We zullen hierop nog nader terugkomen, wanneer wij het object
der ziekte- en invaliditeitsverzekering onderzocht hebben, alsmede
bij de volgende paragraaf, waar wij het vraagstuk van het risque
professionnel als grondslag van de financiering der ongevallenver-
zekering in zijn volle omvang aan de orde zullen stellen. Hier vol-
staan wij met de constatering, dat de ongevallenverzekering bij de
afbakening van haar object een steeds ruimere kring van ongevallen
en ziekten tot haar domein gaat rekenen.

Hiermede   is ons onderzoek echter niet geBindigd; immers,   het
voorgaande heeft slechts betrekking op de vraag, wanneer de wet-
telijke ongevallenverzekering aanspraak op schadeloosstelling geeft,
terwijl thans aan de orde komt de vraag naar welke beginselen de
schadeloosstellingen verleend worden.

Nu kan men bij het prestatiestelsel der sociale arbeidsverzekering
verschillende stelsels onderscheiden:

le. Een prestatiestelsel waarbij de uitkeringen worden verleend
naar een percentage van het gederfde of te derven inkomen.

2e. Een prestatiestelsel waarbij de uitkeringen worden verleend
naar rato van in het verleden door of ten behoeve van de
verzekerde gedane stortingen.

1) In dit verband wiizen wij met name op het toenemend aantal verkeersongevallen,
hetwelk voor schadeloosstelling in aanmerking komt, seden de Centrale Raad van
Beroep onvoorzichtigheid geen beletsel meer acht voor het aannemen van het verband
met de dienstbetrekking doch slechts bij klaarblijkeliike roekeloosheid dit verband
niet meer aanwezig acht.

9)  F. J. H.  M. van der Veil Inleiding tot het Arbeidsrecht, Tilburg 1941. Pag. 48 e.v.
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3e. Een prestatiestelsel waarbij noch van enig verband met het
gederfde of te derven inkomen noch van enig verband met
de in het verleden door of ten behoeve van de verzekerde
gedane stortingen sprake is.

4e. Een prestatiestelsel waarbij aan de verzekerde, hetzij in
geld, hetzij in natura, die voorzieningen gegeven worden
waaraan bij hem in bijzondere gevallen behoefte bestaat.

We kunnen vaststellen, dat de ongevallenverzekering een con]bi-
natie inhoudt van het eerste en het vierde stelsel. Voor wat betreft
het derven van inkomen tijdens de ongeschiktheid tot werken, heeft
de ongevallenverzekering een uitkeringsstelsel waarbij de uitkerin-
gen verleend worden in een percentage van het gederfde loon, welk
percentage enerzijds afhankelijk is van de duur der ongeschiktheid
tot werken, anderzijds van de mate der ongeschiktheid. 1)

Daarnaast verleent de ongevallenverzekering geneeskundige be-
handeling en wat daarmee in onmiddellijk verband staat in natura,
terwijl bij overlijden vergoeding van begrafeniskosten tot een zeker
maximum wordt verleend.  2)

De werklieden in de verzekeringsplichtige bedrijven zijn dus ver-
zekerd tegen geldelijke gevolgen van ongevallen, waarmede worden
gelijkgesteld letsels, in betrekkelijk korte tijd ontstaan en door de
wetten genoemde beroepsziekten, hun in verband met hun dienstbe-
trekking overkomen. Bij de verzekering dier geldelijke gevolgen
heeft men verband gezocht tussen de schadeloosstellingen, het ge-
derfde loon en de werkelijk te maken extra-uitgaven, welke onge-

vallen met zich medebrengen.
Van belang is het te vermelden, dat deze gedachte in de onge-

vallenverzekering geheel is doorgetrokken, doordat zowel de scha-
deloosstellingen bij tijdelijke als bij blijvende invaliditeit, en die
aan nagelaten betrekkingen steeds worden uitgedrukt in een per-
centage van het gederfde inkomen.

Toetsen wij dit stelsel aan het criterium hetwelk door ons gesteld
is aan een juist prestatiestelsel, n.1. dat de arbeidende mens, als hij
door een ongeval niet in staat is zich door arbeid een inkomen te
verwerven, aanspraak moet kunnen maken op een inkomen dat
hem in staat stelt naar staat en stand te leven, dan merken wij op,

1)  Zie de artikelen 14 t/m 25a 0. W. en de artikelen 35 tim 46 L O. W.
2)  Zie artikel 9 0. W. en artikel 40 L O. W.
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dat het stelsel der ongevallenverzekering ogenschijnlijk aan dit
criterium beantwoordt. 1)

Evenwel gaat de ongevallenverzekering in het algemeen uit van
het inkomen hetwelk de werkman in het verleden heeft genoten.
Met een variant op de in de bedrijfseconomie bekende onderschei-
ding tussen de historische kostprijs en de kostprijs gebaseerd op de
leer der vervangingswaarde zouden wij willen opmerken, dat het
prestatiestelsel der ongevallenverzekering zich baseert op het histo-
risch inkomen en de vervangingswaarde buiten beschouwing laat.

Houdt men echter de doelstelling van het prestatiestelsel der
ongevallenverzekering en dat der sociale arbeidsverzekering in het
algemeen in het oog, dan is een prestatiestelsel op basis van het
historisch inkomen moeilijk te verdedigen. Immers, indien uit deze
doelstelling voortspruit, dat het prestatiestelsel moet voorzien in de
behoefte van de arbeidende mens om naar staat en stand te leven,
dan is het duidelijk dat dit stelsel niet kan afgaan op een historisch
gegeven.

Immers, wij moeten er rekening mede houden, dat in de loop
der  jaren:

le. het algemeen loonpeil verschuift;
2e.   de waarde der geldeenheid aan schommelingen onderhevig is.
Alhoewel in deze eerste factor ongetwijfeld ook de tweede factor

belichaamd is, noemen wij deze afzonderlijk om er de nadruk op
te leggen, dat ook in het algemene loonpeil veranderingen intreden,
welke niet het gevolg zijn van een veranderde geldwaardering. Wij
denken hier aan de omstandigheid, dat het kan voorkomen, dat in
het verleden bij de vaststelling van het algemene loonpeil bepaalde
rechtvaardigheidseisen niet tot gelding zijn gekomen, doch in een
later tijdvak wel gerealiseerd worden. Vandaar dat het misschien
beter is te zeggen, dat enerzijds het algemeen reEle loonpeil ver-

schuift, anderzijds de waarde der geldeenheid schommelt.

1) Ten overvloede zij hier opgemerkt dat de zinsnede „dat hem in staat stelt naar
staat en stand te leven" niet verstaan moet worden in die zin, dat de verzekerde tijdens
algehele ongeschiktheid tot werken een uitkering zou moeten ontvangen, welke gelijk
zou moeten zijn aan het gederfde of te derven loon. Het is noodzakelijk, dat de ver.
zekerde in de uitkering een bescherming tegen zichzelf vindt. Evenmin moet de zin-
snede aldus worden verstaan, dat om verzekeringstechnische redenen geen maximum
voor de uitkeringen gesteld zou behoeven te worden. Het is echter onze bedoeling
dat zowel deze maxima, als de uitkeringen zelf in verband worden gebracht met de
geldwaardering.
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Zou de arbeidende mens niet door een ongeval getroffen zijn,
dan zouden ook in zijn arbeidsinkomen beide soorten van verande-

ringen tot uitdrukking zijn gekomen, en het lijkt ons onjuist dat,
waar hij het inkomen derft hetwelk hij anders zeker genoten zou
hebben, het prestatiestelsel der ongevallenverzekering en der
sociale arbeidsverzekering deze veranderingen buiten beschouwing
laat.

Wanneer wij dan vaststellen dat naar onze zienswijze bij het
prestatiestelsel der ongevallenverzekering niet moet worden uitge-
gaan van het historische inkomen, doch dat ook de vervangings-
waarde een rol moet spelen, dan wil dit niet zeggen, dat wij met
alle denkbare veranderingen rekening zouden willen houden.

Het is n.1. op de eerste plaats onmogelijk om iedere verandering
in het algemeen reEle loonpeil en in de geldwaarde tot uitdrukking
te brengen in de uitkeringen, in verband waarmede wij ten aanzien
van de kortlopende uitkeringen van het historisch gegeven zouden
willen uitgaan, doch ten aanzien van de langlopende uitkeringen
een jaarlijkse herziening wenselijk achten, indien de veranderingen
in het algemeen reele loonpeil of in de geldwaarde daartoe aan-

leiding zou geven.
Op de tweede plaats lijkt het ons niet wel mogelijk rekening te

houden met kansen op promotie e.d. Waar deze inderdaad niet

gerealiseerd zijn en het steeds de vraag blijft of zij in werkelijkheid
gerealiseerd zouden worden, kan men bij de vaststelling der schade-

loosstellingen hiermede geen rekening houden.

Wij willen slechts voorkomen, dat de uitkeringen door verander(1

loonpeil of door veranderde geldwaarde niet meer beantwoorden
aan de doelstelling waarvoor zij worden gegeven. Men kan ook aan
het stelsel der ongevallenverzekering zelf een argument voor deze
redenering ontlenen. De geneeskundige behandeling immers wordt
in natura verleend, d.w.z. de arbeider ontvangt niet een geldsom,
waaruit hij de kosten der geneeskundige behandeling kan bestrijden,
doch hij ontvangt de geneeskundige behandeling, terwijl artsen,
apothekers, masseurs e.d. hun kosten in rekening brengen aan het
Bestuur der Rijksverzekeringsbank. De honoraria van artsen, apo-
thekers, masseurs e.d. zijn wel degelijk aan de veranderingen van

algemeen loonpeil, geldwaarde e.d. onderhevig, zodat bij het ver-
lenen der geneeskundige behandeling - uit kostenoogpunt bezien
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(voor de arbeider blijft het natuurlijk hetzelfde) - reeds met de
door ons aangegeven beginselen rekening is gehouden.

Men kan nu tegen ons inbrengen, dat de door ons naar voren
gebrachte beginselen zich kwalijk verdragen met het systeem der
ongevallenwetten en dat het introduceren van deze beginselen het
onmogelijk zal maken de contante waarden vast te stellen, welke
volgens het systeem der ongevallenwetten gereserveerd moeten
worden. 1)   Aan dit argument zullen wij voorlopig voorbijgaan,
omdat wij nog voldoende gelegenheid zullen hebben hierop in te
gaan in de volgende paragraaf.

Hier stellen wij slechts vast, dat het karakter der sociale arbeids-
verzekering zich verzet tegen het hanteren van het historisch gegeven
van het in het verleden verdiende inkomen, en dat dit karakter
invoering van de leer der vervangingswaarde vordert.

2. De Ziekte- en Inualiditeitsverzekering
Uit het oogpunt van logica volgt op de ongevallenverzekering

noodzakelijk de ziekte- en invaliditeitsverzekering, hoewel de Ne-
derlandse wetgever de invaliditeitsverzekering gekoppeld heeft aan
de ouderdomsverzekering (hetgeen ook in de Pensioenwet gebeurd
is)   en de ziekteverzekering en ziekteverzorging beide afzonderlijk
heeft geregeld.

Uit het oogpunt der logische systematiek kan men niet anders dan
deze handelwijze ernstig betreuren, daar op deze wijze de logische
samenhang, welke moet bestaan tussen het systeem van ziekte- en
invaliditeitsverzekering enerzijds en ziekteverzorging anderzijds,
niet tot haar recht is gekomen.

Voor ons doel zullen wij deze voorzieningen thans bij elkaar
groeperen en later de ouderdomsverzekering afzonderlijk behan-
delen.

Wanneer wij het aldus bij elkaar gegroepeerde systeem verge-
lijken met het hiervoor behandelde systeem der ongevallenverzeke-
ring, dan merken we op, dat deze beide systemen elkaar wederkerig
aanvullen.

Terwijl de ongevallenverzekering tot voorwerp heeft de verzeke-
ring der werklieden tegen geldelijke gevolgen van ongevallen, hun

1) Zie artikel 57 O.W. en artikel 25 L.O.W.
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in verband met de dienstbetrekking overkomen, hebben de hier
behandelde voorzieningen op het oog de verzekering van arbeiders
tegen geldelijke gevolgen van ziekte en invaliditeit. Strikt genomen
is het voorwerp der ongevallenverzekering een species van het voor·
werp der ziekte- en invaliditeitsverzekering. Immers, de ongevallen-
verzekering strekt zich slechts uit over ongeschiktheden tot werken

wegens letsels of beroepsziekten, aan werklieden in verband met de
dienstbetrekking overkomen, terwijl de ziekte- en invaliditeitsver-
zekering betrekking heeft op alle ongeschiktheden tot werken
wegens ziekte of invaliditeit, waaronder strikt genomen ook die
welke uit ongeval, in betrekkelijk korte tijd ontstaan letsel of be-
roepsziekte voortspruiten, gerekend moeten worden.

Bestaat er nu in onze sociale arbeidsverzekering - afgezien van
de vraag in hoeverre de financiering anders moet geschieden, waar-
op wij in de volgende paragraaf nader zullen terugkomen - enige
aanleiding het voorwerp der ongevallenverzekering te scheiden van
dat der ziekte- en invaliditeitsverzekering?

Wij menen dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord.
Beide vormen van sociale arbeidsverzekering hebben op het oog de
verzekering van de arbeidende mens tegen geldelijke gevolgen van
ongeschiktheid tot werken wegens ziekte of invaliditeit, waarbij
voor beide vormen van sociale arbeidsverzekering geldt, dat zij tot
doel moeten hebben de arbeidende mens gedurende de tijd dat hij
niet in staat is zich door arbeid een inkomen te verwerven, of
waarbij op hem buitengewone lasten komen te rusten, een inkomen
te verschaffen dat hem in staat stelt naar staat en stand te leven.
Op dit punt zullen wij zo aanstonds nader terugkomen, wanneer wij
onderzoeken op welke wijze de literatuur over de samenvoeging
van het object der ongevallenverzekering, ziekte- en invaliditeits-
verzekering denkt; thans zullen  wij ons afvragen  of het prestatie.
stelsel der ziekte- en invaliditeitsverzekering beantwoordt aan de
eisen welke het karakter der sociale arbeidsverzekering daaraan
stelt.

De huidige situatie is zo, dat de Ziektewet de arbeiders verzekert
van de uitkering bij ongeschiktheid tot werken wegens ziekte, waar-
mede wordt gelijkgesteld zwangerschap en bevalling, voor zover
althans geen aanspraken kunnen wor(len geldend gemaakt krachtens
een der ongevallenwetten. Deze uitkering wordt gegeven gedurende
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maximaal een jaar. Is de verzekerde dan nog invalide in de zin der
Invaliditeitswet  1) ,  en  kan  hij ten minste 150 premiEn in rekening
doen brengen, dan heeft hij aanspraak op invaliditeitsuitkering.Tijdens het genot van ziekengeld heeft de verzekerde tevens aan-
spraak op genees- en heelkundige behandeling en wat daarmede in
verband staat 2) ingevolge het Ziekenfondsenbesluit.

Dat de Ziektewet uitgaat van het historische inkomen moet in het
algemeen juist genoemd worden, daar het hier betreft uitkering
wegens kortdurende ongeschiktheid tot werken. Het verstrekken van
geneeskundige behandeling in natura behoeft niet onjuist genoemd
te worden.

Volkomen onjuist en in strijd met het karakter der sociale ar-
beidsverzekering is het prestatiestelsel der invaliditeitsverzekering.Dit stelsel kan gerubriceerd worden in onze op pag. 98 gegeven
onderscheiding onder 2. De invaliditeitsrenten staan in geen enkele
verhouding tot het geder/de en nog minder tot het te derven in-
komen, doch zijn uitsluitend afhankelijk van de waarde en het
aantal der geplakte rentezegels, alsmede van de duur der verzeke-
ring, waarbij bovendien de omstandigheid dat tijdens perioden
waarin de arbeider door het intreden van sociale risico's niet heeft
kunnen werken, geen zegels voor hem geplakt worden, de uitkomst
van de berekening van zijn rente nog ongunstig beTnvloedt.

Hoewel speciaal de derde paragraaf van dit hoofdstuk de indi-
vidualistische grondslagen van de invaliditeits- en ouderdomsver-
zekering zal blootleggen, moeten wij reeds hier opmerken dat het
prestatiestelsel der invaliditeitsverzekering voor een belangrijk deel
op private leest geschoeid is. Zoals bij een private lijfrenteverzeke-

1) Invalide in de zin der Invaliditeitswet is ieder, die ten gevolge van ziekte of
gebreken buiten staat is om met arbeid, die voor zijn krachten en bekwaamheid is
berekend en die met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep hem naar billijkheidkan worden opgedragen, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het laatst verricht
heeft op een naburige soortgelijke plaats, een derde te verdienen van hetgeen lichame-lijk en geestelijk gezonde personen van dezelfde soon en soortgelijke opleiding opzodanige plaats met arbeid gewoonlijk verdienen.

9)   Het Ziekenfondsenbesluit verzekert:
1. Genees- en heelkundige behandeling, zomede specialistische, verloskundige entandheelkundige hulp volgens bepaalde regelen.
2. Genees- en verbandmiddelen, uitwendige geneeswijzen, kunstmiddelen volgens

bepaalde regelen.
3.  Verpleging in een ziekenhuis gedurende maximaal 42 dagen.4.  Tegemoetkoming in de kosten van sanatoriumverpleging.5. Uitkering bu overlijden,
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ring een nauwe band gelegd wordt tussen gedane stortingen en uit-
keringen, een nauwe band, welke voortspruit uit het private karak-
ter dier verzekering, heeft men bij de invaliditeitsverzekering

dezelfde nauwe band tussen premie en uitkering gelegd. M.a.w.,
de uitkeringen worden niet afgestemd op de behoeften van de ar-
beidende mens en op de persoonlijke rechten welke hij heeft om
deze behoeften te kunnen bevredigen, maar worden afgestemd op
een voor hem gevormde spaarpot. Als er dan ook 66n vorm van
sociale arbeidsverzekering in Nederland is, welke in geen enkel
opzicht voldaan heeft aan de sociale (loelstelling der sociale ar-
beidsverzekering, dan is het wel de invaliditeits- en ouderdomsver-
zekering.

Hoewel publiekrechtelzlk van vorm, is deze verzekering privaat
van inhoud. In deze vorm van sociale arbeidsverzekering is het be-
ginsel van het do ut des volkomen doorgetrokken, zowel bij het
prestatie- als bij het premiestelsel.

Het karakter der sociale arbeidsverzekering vordert, dat de ar-
beidende mens ook bij invaliditeit welke niet voortspruit uit ongeval
of wat daarmede wordt gelijkgesteld, een inkomen heeft hetwelk
afgestemd is op het inkomen dat hij genoten zou hebben, ware hij
niet invalide geweest.

Een nauwe aaneensluiting van ziekte- en invaliditeitsverzekering
zou in dit opzicht zeer wenselijk zijn, terwijl het eveneens in over-
eenstemming met het karakter der sociale arbeidsverzekering zou
zijn, dat de ziekteverzorging niet slechts wordt gegeven tijdens het
genot van ziekengeld, doch tevens tijdens het genot van invaliditeits-
uitkering, evenals (lit het geval is bij de ongevallenverzekering. Ook
andere private elementen van de invaliditeitsverzekering, zoals de
geneeskundige behandeling ex art. 99/100 en 105 der Invaliditeits-
wet, welke slechts wordt gegeven in het belang van het Invaliditeits-
fonds, doch niet als blijvende invaliditeit niet kan voorkomen wor-
den (b.v. wegens dreigend doodsgevaar), dienen  uit de verzekering
verwijderd te worden, daar zij in strijd zijn met het sociale karakter
der sociale arbeidsverzekering.

*  *
*
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Bezinnen wij ons thans op de vraag in hoeverre samenvoeging
van het object der ongevallenverzekering en dat der ziekte- en in-
validiteitsverzekering gewenst is.

De huidige situatie is zo, dat als een arbeider een ongeval krijgtin verband met zijn dienstbetrekking, hij aanspraak kan maken opschadeloosstelling krachtens de Ongevallenwet  1921;  is  dit niet het
geval, dan zijn in het algemeen de Ziektewet, het Ziekenfondsen-
besluit en later de Invaliditeitswet op hem van toepassing.

In dit verband zouden wij enige vragen willen stellen.

le.  Is het mogelijk vast te stellen, waar de oorzaak van een on-
geval of van ziekte gelegen is?

2e.  Indien deze mogelijkheid bestaat, heeft deze vaststelling dan
concrete betekenis voor de doelstelling der sociale arbeids-
verzekering en voor de verwezenlijking van die doelstelling?

3e.  Indien een dergelijke betekenis ontkend zou moeten worden,
is het dan misschien toch nog gewenst om andere redenen
de onderscheiding te handhaven?

De beantwoording van de vraag, of de mogelijkheid bestaat vast
te stellen, waar de oorzaak van een ongeval of van ziekte gelegen
is, heeft verschillende facetten:

a. Een wijsgerig facet, in zoverre zij afhankeliik is van de vraagof - indien ziekte of ongeval veroorzaakt is door samen-
gestelde oorzakengroepen - het resultaat, ziekte of ongeval,
in hoegrootheid toegeschreven kan worden aan de oorzaken.

6.  Een medisch facet, in zoverre zij afhankelijk is van de vraag
in hoeverre van samengestelde oorzakengroepen bij het ont-
staan van ziekte of ongeval kan worden gesproken.

c.  Een juridisch facet, in zoverre zij afhankelijk is van de vraag,of uit rechtvaardigheidsoverwegingen een bepaalde oorzaak
voor het ontstaan van ziekte of ongeval aansprakelijk kan
worden gesteld.
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Het wijsgerig facet:
Volgens de Aristotelische en de scholastieke wijsgerige oorzaken-

leer is het onmogelijk van een resultaat, hetwelk ontstaan is uit een
samenwerking van samengestelde werkoorzaken, aan te wijzen hoe-

veel ieder dier oorzaken tot het resultaat heeft bijgedragen. Dit
resultaat van wijsgerig onderzoek heeft Cobbenhagen toegepast op

het vraagstuk van de economische verdelingsleer en op grond daar-
van tot de onmogelijkheid van de oplossing van dit vraagstuk ge-

concludeerd. 1)
Het is interessant, waar wij hier onder 6 toch op medisch terrein

komen,  hier het standpunt van Remijnse  weer te geven:  „Men  komt
nu enigszins op philosophisch terrein, wanneer men zich verder gaat

verdiepen in de oorzaak of oorzaken van ziekte. Gewoonlijk werken
tal van oorzaken samen en in de practijk is men gedwongen (cursi-
vering  van  ons,  V.) de voornaamste  oorzaak van ziekte  (en  dood)
aan te wijzen. Soms is dit zeer moeilijk, maar er komt bij, dat men
niet steeds de oorzaak of de oorzaken der ziekte kent. Reeds ten aan-

zien van de aetiologie der veel voorkomende rheumatische ziekten
zijn er in de medische wetenschap nog veel leemten." 2)

Men kan uit deze redenering afleiden, dat ook Remijnse een
practische onmogelijkheid ziet om de werkelijke oorzaak van een

 

ziekte aan te wiizen, om welke reden dan (le utilistische oplossing

van de vermoedelijke voornaamste oorzaak genomen wordt, en de
Centrale Raad van Beroep, welke van het advies van Remijnse
gebruik maakte, overwoog o.i. dan ook terecht, dat er grote, soms

onoverkomelijke moeilijkheden rijzen „in(lien men de oorzaak ener
ziekte zou moeten aanwijzen". 3 )

1) M. J. H. Cobbenhagen, De verdeling van het maatschappelijk inkomen. Utrecht

1937, pag. 20.
2) C rt v. B. 6-1-1948. A. B. 1948, pag. 308.
8)   Id.   pag.  309: Aan hetzelfde advies  van Prof. Remijnse ontlenen  wij het volgende:

„De tuberculose ontstaat door verschillende oorzaken; onder deze betekent de infectie
met tuberkelbacillen het sine qua non. De ziekte tuberculose kan een zeer wisselend

beloop hebben, waardoor deze ziekte zeer sterk van karakter kan veranderen, zo zelfs
dat de verschillendsoortige uitingen der ziekte ten enenmale uiterlijke gelijkenis
missen. Het primaire van de ziekte is echter onveranderd de tuberkelbacil, die de
ontsteking verwekt; de verschijnselen der ziekte zijn afhankelijk van verschillende
factoren: leeftijd, geslacht, vatbaarheid en weerstandsvermogen, zowel plaatselijk    als
algemeen van de patiEnt; de porte d'entr6e enz."

De tuberkelbacillen vormen dus de principale oorzaak, hoewel het geheel aan een
samenstel van oorzaken is toe te schrijven.
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Het medisch facet:
Ten aanzien hiervan citeren wij hier letterlijk de dissertatie van

Wuite. 1)
„Het is bekend, dat de spreiding van de ongevallen niet gelijk-

matig over de werknemers is verdeeld, ook niet in een groep, waarin
voor alle leden een ongeveer even grote kans op het krijgen van een
ongevalsletsel kan worden aangenomen. Het is blijkbaar niet alleen
het risque professionnel, dat het aantal en de ernst der ongevals.
letsels bepaalt, maar andere inuloeden, welke voornamelijk van de
betrokkene zelf uitgaan, spelen bij het ontstaan en het verloop der
aandoeningen eveneens een grote, zo niet de grootste rol.

"

„Terborg noemt als factoren die van invloed zijn op het aantal
ongevallen:

1.  de aard van het bedrijf;
2.     factoren van materiele   aard ( inrichting en onderhoud  van

fabrieken en werkplaatsen met de outillage ervan, de kennis
van en de aard en kwaliteit der machines en losse gereed-
schappen);

3. factoren samenhangend met de omstandigheden, waaronder
gewerkt moet worden ( temperatuur, toestand    van    de    at-
mosfeer, verlichting, arbeidstempo)  ;

4. oorzaken samenhangend met de verstandhouding, die er
heerst in een onderneming;

5.   de mentaliteit t.o.v. het veiligheidsvraagstuk, welke bij werk-
gever en werknemer in een onderneming heerst;

6. individuele factoren bij de werknemer (lichamelijke en
psychische toestand, geschiktheid voor bepaald werk, ver-
moeidheid, duur van het dienstverband, leeftijd, de persoon-
lijke aanleg voor ongevallen, alcoholgebruik, zin voor net-
heid en orde, gewenning).

De vier eerst genoemde factoren bepalen ongetwijfeld het risque
professionnel, bij de vijfde begint het persoonlijke element zijn
intrede te doen en onder ten zesde staan een hele reeks invloeden,
welke tot de individuele gerekend moeten worden."

1) J. G. Wuite, Medisch commentaar op de Ongevallenwet 1921 mede in verband
met de plannen tot unificatie der sociale-verzekeringswetten. Ac. pr. Groningen 1947,
pag. 115-117.
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„Zoals Terborg ook opmerkt, zal bij het ontstaan van een onge-
valsletsel niet 66n enkele der genoemde oorzaken werkzaam zijn
geweest, doch sprake zijn van een samengaan der verschillende
invloeden, zonder dat het mogelijk is het aandeel van elk dezer in
het ontstaan van het letsel nauwkeurig te bepalen.

Enig inzicht in het persoonlijke element is af te leiden uit de
frequentie van ongevalsletsels bij 66n en dezelfde werknemer. De
statistieken hierover gepubliceerd laten een onderlinge vergelijking
slecht toe, omdat zij op verschillende manieren zijn opgebouwd,

terwijl de waarde der cijfers veelal wordt verminderd, doordat
geen rekening werd gehouden met het verloop onder de werknemers.

Men dient na te gaan het aantal ongevallen, dat is voorgekomen
gedurende een bepaald, bij voorkeur veeljarig, tijdperk op het totaal
aantal werknemers, die gedurende al die tijd aan ongeveer hetzelfde
risico bloot stonden en de spreiding der ongevallen in deze groep
vaststellen. Lang niet alle cijfers, welke werden gepubliceerd, vol-
doen hieraan, doch uit de meeste valt toch onmiskenbaar een per-
soonlijke invloed af te leiden."

„Patijn zegt in een aantal opstellen handelende over „de mens
als   oorzaak der ongevallen" het volgende:   „Uit de verschillende
ongevallenstatistieken is wel gebleken, dat verreweg het grootste
aantal ongelukken veroorzaakt wordt door het tekon schieten van
den mensch. Het is dikwijls moeilijk vast te stellen, of het ongeluk
zuiver door een gebrek in de menschelijke kwaliteiten werd veroor-
zaakt, of wel dat omstandigheden buiten den mensch gelegen, mede
een rol gespeeld hebben, maar er valt niet aan te twijfelen, dat de
hoofdoorzaak in de meeste gevallen gezocht moet worden bij den
persoon, dien het ongeluk overkomt. Dombrowski schat, dat onge-
veer 80 % van het aantal ongelukken, in alle bedrijven en verkeers-
takken samengenomen, het gevolg is van fouten in de menschelijke

handelingen. De schattingen loopen, wat dit betreft, in de verschil-
lende bedrijven zeer uiteen, maar vallen toch bijna steeds boven de
50 % Uit."',

„Verder was het reeds aan Marbe opgevallen, dat verreweg het
grootste aantal ongelukken door een betrekkelilk klein percentage
menschen gemaakt werd. Hij heeft dit aan de hand van onderzoekin-
gen op 3000 militairen weten vast te stellen. Marbe komt hier zelfs
tot de conclusie, dat de waarschijnlijkheid, dat iemand een ongeluk
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zal krijgen, kan worden afgemeten naar de ongelukken, welke die
persoon reeds gehad heeft. Dit geldt natuurlijk uitsluitend voor
personen uit eenzelfde beroep of overeenkomstige gevarenklasse.
Hij neemt dus vergelijkbare waarden. Dergelijke onderzoekingen
zijn later nogal eens herhaald, o.a. door Van Dael. Steeds bleek een
klein groepje menschen verantwoordelijk voor een groot percentage
ongevallen. De hoofdoorzaak voor de ongelukken moet dus gezocht

"worden in de diepere psychologische structuur van deze menschen.
„Als factoren, welke van invloed zijn op de gevolgen van de on-

gevallen noemt Terborg de aard van het materiaal, dat bewerkt
wordt, de meerdere of mindere reinheid van werkplaatsen, tafels,
gereedschappen enz., de lichamelijke weerstand van de betrokkene,
de invloed van het jaargetijde en het infectiegevaar door het niet
tijdig verzorgen van kleine wonden. Ook hier dus weer naast in-
vloeden, welke geheel buiten de betrokkene omgaan, factoren van
persoonlijke aard."

„Het is echter niet alleen de lichamelikke weerstand tegen infec-
tie, maar vooral ook de gezondheidstoestand van de getroffene
(diabetes, arteriosclerose, varicosis, tabes dorsalis, syringomyelie),
welke mede de ernst en de duur van het verloop der ongevalsletsels
bepaalt.

Enige voorbeelden hiervan kwamen reeds ter sprake, zoals het
geval van de man, die lijdende was aan een arteriosclerose en aan
diabetes en een wondje kreeg aan de teen, dat wegens progressie
operatie en door daarna optredende necrose verdere amputatie
nodig maakte, welke ingreep tot de dood leidde. Ofschoon het on-
gevalswondje de aanleiding was voor hetgeen daarna volgde, werd
het verdere beloop geheel bepaald door de ongunstige lichamelijke
conditie, waarin de patiEnt verkeerde. De dood kan hier niet be-
schouwd worden als een uitvloeisel van het „risque professionnel",
maar hield direct verband met de constitutie van de getroffene.

Ditzelfde was het geval bij de patiEnt, die aan agranulocytose
overleed toen hem pyramidon werd toegediend ter stilling van de
pijn, welke een haematoom hem veroorzaakte. De overgevoeligheid
voor pyramidon, een zuiver persoonlijk element dus, was hier de
eigenlijke oorzaak van de dood, waartoe het haematoom aanleiding
gaf."

„Er wordt melding gemaakt van een tabeslijder, die door een
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val op de knie een fractuur van de condylus medialis tibiae opliep.
Ongetwijfeld zouden de gevolgen van de val bij een gezond individu
veel minder ernstig geweest zijn. Zowel de kans op het krijgen van
een letsel als de aard en de ernst daarvan waren hier in hoofdzaak
afhankelijk van de ziekelijke toestand van de verzekerde en niet van
het „risque professionnel".

De leeftz)d speelt  ook een belangrijke  rol: een zelfde letsel  zal
met het klimmen der jaren door vermindering zowel van de licha-
melijke als geestelijke vitaliteit doorgaans ernstiger gevolgen laten
zien.

Behalve ook het te laat inroepen van medische hulp is voor de
ernst van het letsel, dus de duur der arbeidsongeschiktheid en de
mate van de uiteindelijke invaliditeit, het individueel reageren van
de getroffene, zijn medewerking aan een spoedig en zo volledig

"mogelijk herstel van niet te overschatten invloed.

Heeft Wuite dus aangetoond, dat het bij een bedrijfsongeval
practisch niet mogelijk is vast te stellen, waar de concrete oorzaak
van een ongeval „in verband met de dienstbetrekking" is gelegen,
als leek durven wij deze stelling uit te breiden en te betogen, dat
het dan evenmin mogelijk zal zijn vast te stellen, welke in veel
gevallen de concrete oorzaak is van ongevallen en ziekten, welke
niet in verband met de dienstbetrekking optreden. In veel gevallen
zullen de eerste vier factoren welke Wuite hierv66r ontleent aan
Terborg nog nawerken als de arbeider niet meer „in verband met
de dienstbetrekking" staat en b.v. thuis of op straat een ongeval
krijgt, hetwelk nu plotseling niet meer onder de ongevallenverzeke-
ring, maar in de ziekteverzekering thuishoort.

Wij betwijfelen of het wel mogelijk is in concreto vast te stellen,
waar de oorzaak van een ziekte of ongeval gelegen is, en „het ver-
band met de dienstbetrekking" is in dit opzicht niet meer dan een
juridisch hulpmiddel. Slechts aan de hand van dit laatste criterium
is een onderscheid vast te stellen.

Het juridisch facet:
Wanneer men zich afvraagt hoe de formulering „in verband met



112 HET OBJECT DER SOCIALE ARBEIDSVERZEKERINC

de dienstbetrekking" moet worden uitgelegd, dan kan men met
J.  J. M.  van der Ven een drietal meningen onderscheiden:1)

1. De mening, welke er van uitgaat, dat het verband met de
dienstbetrekking de conditio sine qua non is, in die zin, zoals
Groeneveld en Stemberg het hebben gesteld, dat arbeidson-
geschiktheid en overlijden als gevolg van het ongeval moeten
worden aangemerkt als die toestand of de dood niet zou zijn
ingetreden „indien de verzekerde niet door het ongeval ware
getroffen':  2)   Groeneveld en Stemberg staan dus zuiver  op
het standpunt van de oorzakelijkheidstheorie van Von Buri,
voor welk standpunt verschillende Von Buri-uitspraken inder-
daad konden pleiten. J. J. M. van der Ven wijst er op, dat de
werkman naar vaste rechtspraak geen schadeloosstelling toe-
komt ter zake van een rente-neurose, waaraan hij lijdt, ook al
moet men zeggen, dat de arbeidsongeschiktheid welke dit
lijden practisch oplevert, niet zou zijn ingetreden als het on-
geval niet zou hebben plaats gehad.

2. Alhoewel de Centrale Raad van Beroep, zoals J. J. M. van
der Ven in zijn gedocumenteerd artikel duidelijk aantoont,
de oorzakelijkheidstheorie van Von Buri geheel heeft ver-
laten en een enigszins andere weg ingeslagen is dan Groene-
veld en Stemberg aanwijzen, wil dit nog niet zeggen dat „het
verband met de dienstbetrekking" vordert, dat hier een ver-
band van adaequate veroorzaking aanvaard moet worden. Het
verband van adaequate veroorzaking acht J. J. M. van der

Ven te ruim, daar aan de neurotische verzekerde - bij wie in
aansluiting op een ongeval een rentestrijd-neurose optreedt,
alhoewel men moet aannemen, dat de ontstane neurose rede-
lijkerwijs, naar ervaringsregels, wel moest optreden bij een
verzekerde van deze neurotische constitutie, die het slacht-
offer van dit ongeval is geworden - schadeloosstelling wordt
geweigerd en de arbeidsongeschiktheid niet als gevolg van
het ongeval wordt beschouwd.
Anderzijds acht J. J. M. van der Ven dit adaequate oor.
zaaksbegrip te eng, gelet op verschillende gevallen waarin

1)  J.  J.  M.  van  der  Ven:  lets  over het oorzaaksbegrip  in het sociale·verzekerings-
recht Rechtsgeleerd Magazijn. Themis 1942, pag. 118 e.v.

9) Id. pag. 62 en 110.
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schadeloosstelling w61 is verleend. Als men van de leer der
adaequate veroorzaking zou uitgaan, zou men al het normale
wegengevaar e.d. moeten laten varen als oorzakelijke bron
van het ongeval, daar dienstbetrekking en wegengevaar nog
niet z6 gevaarlijk zijn, dat enig ongeval dAArvan het naar er-
varingsregels te verwachten gevolg zou zijn.

3.  J. J. M. van der Ven meent gerechtigd te zijn diverse onder-
zochte factoren (zoals ongeval en ziekte) als „oorzaken" ran
andere onderzochte factoren (zoals arbeidsongeschiktheid)
te omschrijven als „voorwaarden, zonder welke.......".
Anderzijds geeft hij hierop de beperking, dat men het verze-
keringsfonds niet aansprakelijk wil stellen voor bepaalde ge-
beurlijkheden, waaromtrent de verzekerde enig verw(it treft
(neurasthenische aanleg, niet-noodzakelijke operatie, schuld
e.d.).

Het verband met de dienstbetrekking blijven wij zien als een juri-
disch hulpmiddel om 66n bepaalde oorzaak aansprakelijk te stellen
voor de geldelijke gevolgen van ziekte of ongeval, hoewel deze aan-
wijzing strikt genomen onmogelijk is. Hoe ver men daarbij gaat  (het
blijkt uit J. J. M. van der Ven's onderzoek)  is een kwestie van utili-
teit. Met instemming herhalen wij de door J. J. M. van der Ven aan-
gehaalde woorden van R6ling: „De begrippen oorzaak en gevolg  .  .  .
bevatten zoveel waardering als de wetsuitlegger erin belieft te leg-
gen, en krijgen, met als uitgangspunt het spraakgebruik of de weten-
schap, een eigen inhoud uit de finaliteit, uit het doel waartoe ze ge-
bruikt worden." J. J. M. van der Ven meent dit voor het recht be-
treffende de sociale arbeidsverzekering aldus te kunnen uitdrukken:
„Als oorzaak mag hier worden beschouwd elke conditio sine qua
non, behoudens in zover zij de verzekering buiten de door de wet
gestelde grenzen zou uitstrekken."1 )  Hoe ver men daarbij kan gaan
heeft de jongste jurisprudentie op dit stuk wel duidelijk aange-
toond!

Indien wij ons, na de drie facetten van onze eerste vraag belicht
te hebben, thans afvragen in hoeverre de vaststelling met het juri-
disch hulpmiddel „het verband met de dienstbetrekking" van de

1)  J.  J.   M.  van   der  Ven:   lets  over het oorzaaksbegrip  in het sociale-Yerzekerings-
recht. Rechtsgeleerd Magazijn. Themis 1942, pag. 125.
8
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oorzaak van ongeval of ziekte concrete betekenis heeft voor de doel-
stelling in de sociale arbeidsverzekering en voor de verwezenlijking
van die doelstelling, dan moeten we opmerken, dat die betekenis
slechts kan worden afgeleid uit de causa efficiens, welke het op-
treden der sociale arbeidsverzekering wenselijk maakt. Alhoewel
onze wetgever, zoals F. J. H. M. van der Ven heeft opgemerkt, in
1921 de arbeidende mens veel meer is gaan zien in zijn maatschap-
pelijke staat, heeft men toch nog steeds geworsteld met de begrips-

vorming welke de arbeidende mens ziet in het productieproces, en
gemeend hieraan te kunnen ontkomen door de arbeidende mens te
blijven zien in zijn dienstbetrekking. Men ziet dan echter de causa

finalis van de menselijke arbeid voorbij, n.1. de levensvervolmaking
van zichzelf en van degenen voor wie men te zorgen heeft.

Voor deze doelstelling is het onverschillig of het ongeval of de
ziekte optreedt in verband met de dienstbetrekking, of niet in ver-
band met de dienstbetrekking. De arbeidende mens wordt in beide
gevallen in zijn persoonlijke doelstelling bedreigd, waartegen de
sociale arbeidsverzekering hem moet beschermen.

Het is Treub geweest die als eerste de onjuistheid van het presta-
tiestelsel der invaliditeitsverzekering heeft aangetoond. Ten aanzien
van de afhankelijkheid der uitkeringen van de duur der bijdrage-
stortingen, zoals die is neergelegd in het Duitse stelsel, heeft Treub
opgemerkt, dat als men niet uit het oog verliest, dat men niet met
een privaatrechtelijke verzekering te doen heeft, terstond blijkt hoe
moeilijk het is voor dit element ter bepaling van de hoogte van de
uitkering een redelijke grond aan te wijzen. „Het doel der ouder-
domsverzekering en invaliditeitsverzekering," zo gaat hij voort, „is
een vergoeding te verlenen bij het ophouden (of de vermindering)
der  bron van inkomst: arbeid.  Is  er  nu enig verband tussen  de  be-
hoefte aan deze vergoeding en het aantal weken, dat in de verzeke-

ring bijgedragen werd? De vraag stellen is haar beantwoorden
tevens, en wel ontkennend beantwoorden."1)

Het moet betreurd worden, dat Treub deze principieel juiste ge-
dachte niet beter uitgewerkt heeft en dat hij daardoor tot conclusies
is gekomen welke voor ons onaanvaardbaar geacht moeten wor-

den. 2)  Dit doet echter niets  af  aan de juistheid zijner premissen.

1)   M.  W.  F.  Treub: Over sociale verzekering, Amsterdam  1906,  pag.  31  e.v.
2) Treub komt n.1. tot de verdediging van de eenheidsrente.
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Het wil ons voorkomen, dat deze gedachten ook volkomen in over-
eenstemming zijn met de zienswijze van Romme en van de beide
Van der Vens inzake het karakter van de menselijke arbeid en de
eisen welke in verband daarmede aan het inkomen van de arbei-
dende mens gesteld moeten worden. 1)

Verschillende malen heeft men in de geschiedenis der sociale
arbeidsverzekering pogingen in het werk gesteld een nauwere band
tussen de ziekte, invaliditeits- en ongevallenverzekering te leggen.

Zonder op volledigheid aanspraak te maken wijzen we hier op
de nota-Groeneveld, waarbij een schuchtere poging wordt gedaan
om ziekte en ongevallen van niet ernstige aard samen te voegen. 2)
Evenwel wordt hierbij niet principieel getracht om de arbeidende
mens tegen de geldelijke gevolgen van ziekte en invaliditeit even
veilig te stellen als tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen,
hem in verband met de dienstbetrekking overkomen.

Een rapport, uitgebracht door de Hoge Raad van Arbeid naar
aanleiding van een aantal door Minister Aalberse gestelde vraag-
punten aan die Raad, gaat al niet verder, doordat alleen combinatie
van ongevallen en ziekteverzekering werd aangewezen geacht voor
de tijd van twee maanden. 3)

Het rapport van de Commissie-Van Rhijn vermeldt, dat alle leden
der commissie het er over eens waren, dat werknemers die in dienst
van een bedrijf werkzaam zijn, en daarmede gelijkgestelde catego-
rieen die onder de huidige ongevallenverzekering vallen, ook in de
toekomst, zo zij tengevolge van een ongeval of ziekte in een staat
van blijvende arbeidsongeschiktheid komen te verkeren, voorlopig
op gunstiger voorwaarden gecompenseerd dienen te worden dan de
overige invaliden, voor wie in de algemene invaliditeitsverzekering
voorziening getroffen is. Eveneens heerste eenstemmigheid omtrent
de wenselijkheid van gelijkstelling, voor wat betreft voorwaarden,
tijdsduur en bedrag van de uitkeringen die thans wegens tijdelijke
arbeidsongeschiktheid volgens de Ongevallenwet worden verstrekt,
met die welke krachtens de ziekteverzekering worden toegekend.

1) C P. M. Romme. Over het begrip „Arbeid naar Nederlandsch recht". Amster-
dam 1934. F. J. H. M. van der Ven: Critische inleiding tot de systematiek van het
Arbeidsrecht. Tilburg 1938.  J.  J.  M.  van  der Ven: Arbeid en recht Utrecht  1942.

2) Zie M. G. L van Schouwenburg, Unificatie der sociale verzekering. Ac. pr.
Leiden 1946, pag. 19.

8) Idem, pag. 22.
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„Een deel der commissie wenste echter nog verder te gaan en
zou 66n samenvattende bedrijfsverzekering tegen ziekten en onge-
vallen in het leven willen roepen, teneinde de moeilijke vraag, of
de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een ongeval, een be-
roepsziekte, dan wel van een niet door de ongevallenverzekering
gedekte oorzaak, voortaan geheel overbodig te maken. Een ander
deel der commissie vreesde echter dat zulks tot onbillijkheden zou
leiden, daar een geprivilegieerde behandeling van werknemers in
dienst van een bedrijf met betrekking tot invaliditeit hoofdzakelijk
rechtvaardiging vindt in de overweging, dat de oorzaak hunner in-
validiteit verband houdt met de uitoefening van hun beroep en dat,
als men dit verband geheel laat schieten, moeilijk valt in te zien,
waarom andere leden der bevolking, zo zij door invaliditeit getrof-
fen worden,  met een lager pensioen genoegen zouden moeten nemen.

Overigens zou naar het eenstemmig oordeel der commissie aan-
zienlijke verbetering moeten komen in de geldende invaliditeits-
verzekering, die, mede in het licht der nieuwere denkbeelden hier-
omtrent in het buitenland, in haar huidige gedaante onvoldoende
moet worden geacht. Voor Nederland zal een regeling als die van
het plan-Beveridge, waarbij met betrekking tot de geldelijke ver-
goeding geen onderscheid gemaakt wordt tussen ziekte en invali-
diteit, om verschillende redenen - voornamelijk van financide
aard - niet in aanmerking kunnen komen. Doch w61 zal de scherpe
overgang van ziekte tot invaliditeit in de zin der bestaande sociale-
verzekeringswetgeving in ons land aanmerkelijk moeten worden
verzacht.

Behalve door verbetering in de voorzieningen krachtens de In-
validiteitswet zal dit tevens moeten worden bewerkstelligd door op-
heffing van de thans in de ziekteverzekering gestelde maximum-
uitkeringstermijn van zes maanden en (dit volgt vanzelf uit hetgeen
tevoren omtrent de ongevallenverzekering werd opgemerkt)   van
de in de Ongevallenwet thans gestelde tijdslimiet van zes weken voor
de uitkering wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Men zou deze
uitkering moeten laten voortduren tot op het ogenblik, waarop een
blijvende toestand geacht kan worden te zijn ingetreden en de
tijdelijke uitkering dus door een pensioen kan worden vervangen.
Daarnaast zou een flinke minimumtermijn moeten worden vastge-
steld, v66r afloop waarvan geen (vooralsnog onvermijdelijk lager)
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invaliditeitspensioen in de plaats kan treden van de tijdelijke uit-
kering. In de Britse Regeringsvoorstellen b.v. is een zodanige mini-
mumtermijn niet korter dan drie jaren gedacht." 1)

We zien dus dat de door de Commissie-Van Rhijn ontwikkelde
gedachten tamelijk dicht staan bij de onze. Consequente doortrek-
king van deze gedachten in de door ons aangegeven richting zou
naar het oordeel der commissie echter tot financiEle moeilijkheden
aanleiding geven.

Van Schouwenburg komt in zijn meer aangehaalde dissertatie tot
de conclusie, dat liet verschil tussen ziekte en ongeval, althans voor
de eerste zes maanden, dient te verdwijnen en dat er geen aanleiding
bestaat onderscheid te maken tussen ongevallen in en buiten het
bedrijf voorgevallen. Evenwel zou Van Schouwenburg op grond van
het historisch gegroeide de koppeling van invaliditeits- en ouder-
domsverzekering willen laten bestaan. Wel zou hij een nadere aan-
sluiting wensen van uitkeringen bij invaliditeit en ongeval bij het
bestaan van een arbeidsongeschiktheid van meer dan 2/3 van een
normaal persoon.

Het rapport van de Cemengde Commissie-Van Rhijn vraagt zichaf, of bij de toekomstige omvang der sociale arbeidsverzekering
nog wel plaats is voor een afzonderlijke ongevallenverzeke-
ring, althans voor wat aangaat de verstrekkingen krachtens een
dergelijke verzekering. 2)Na ampele overweging  is de commissie
tot de conclusie gekomen, dat dit inderdaad het geval is. Zij erkent,
dat het om verschillende redenen wenselijk kan zijn het verschil
tussen arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en invaliditeit en die
wegens ongeval op te heffen. Met name zouden dan voor de ver-
zekerden niet langer ongelijke voorzieningen zijn getroffen. Dit
klemt nog te meer, waar vaststaat dat het medisch veelal moeilijk
is vast te stellen, of het „ongeval", waardoor de arbeidsongeschikt-
heid veroorzaakt wordt, verband houdt met de dienstbetrekking of
niet. Bovendien zou de administratie belangrijk vereenvoudigd kun-
nen worden, indien het onderscheid zou komen te vervallen. Niette-
min meent de commissie unaniem, dat om historische en practische
redenen een afzonderlijke ongevallenverzekering dient te worden

1) RaPPort van de Staatscommissie-Van Rhijn 1945, pag. 166. Deel II.
2) Rapport inzake de Herziening van de sociale verzekering. 's-Gravenhage 1948,

pag. 20-21.
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gehandhaafd, hoewel omtrent de juistheid van de leer van het
„risque professionnel"  bij  haar geen eenstemmigheid bestaat. Het wil
de commissie echter voorkomen, dat het als een communis opinio
moet worden beschouwd, dat de toekomstige voorzieningen geen
achteruitgang mogen betekenen, zeker niet waar het zulk een be-
langrijk onderdeel betreft als de voorzieningen terzake van onge-
vallen. Nu ware een dergelijke achteruitgang bij de opheffing van
het verschil in voorzieningen terzake van arbeidsongeschiktheid
tengevolge van ziekte en in het algemeen van invaliditeit enerzijds
en die tengevolge van ongeval anderzijds alleen te voorkomen, in-
dien de voorzieningen bij ziekte en in het algemeen bij invaliditeit,
ongeacht de duur van de arbeidsongeschiktheid die er het gevolg
van is, volledig tot het peil der ongevalsvoorzieningen zouden wor-
den opgetrokken. Dit nu is met het oog op de kosten vooralsnog
uitgesloten. In dit verband is het vermeldenswaard, dat ook in het
buitenland algemeen een afzonderlijke ongevallenverzekering is
gehandhaafd. De commissie stelt voor gedurende de eerste twee
jaar de arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ongeval geheel
gelijk te stellen met de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, behou-
dens afzonderlijke registratie. Daarna wordt onderscheid gemaakt
tussen ongevalsuitkering en invaliditeitsuitkering. De eerste wordt
n.1.  na de eerste  twee jaar gesteld  op 70 %  van het dagloon  en bij
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid  op een evenredig deel daarvan;
de tweede wordt bij totale arbeidsongeschiktheid gesteld op 70 %
van het dagloon, gedurende het eerste, 60 % gedurende het tweede
jaar en daarna 5090 tot de 65-jarige leeftijd, terwijl bij gedeelte-
lijke arbeidsongeschiktheid een evenredig deel wordt uitbetaald.
Het is o.i. te betreuren, dat de commissie meent te moeten vast-
houden aan een afzonderlijke ongevallenverzekering, temeer nu zij
verschillende argumenten opsomt, welke tegen een afzonderlijke
ongevallenverzekering moeten pleiten. Welke historische en prac-
tische redenen de commissie hiervoor doen opteren, deelt zij niet

"mede. Meent men, dat het leerstuk van het „risque professionnel
de commissie hier parten gespeeld zou hebben, dan vergist men
zich, daar de commissie uitdrukkelijk verklaart, dat in haar midden
omtrent de juistheid van de leer van het „risque professionnel" geen
eenstemmigheid bestaat. Hoewel het voldoening schenkt te kunnen
vaststellen dat dus ook in deze commissie dit o.i. onjuiste leerstuk
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iets van zijn vroegere glans verloren heeft, vragen wij ons wel af,
of het alleen een „slip of the pen" is, welke de commissie haar
standpunt inzake de kring der verzekerden in de ongevallenverzeke-
ring op de leer van het „risque professionnel" doet baseren.

Evenwel kan vastgesteld worden, dat in de voorstellen der com-
missie ziekte- en invaliditeitsverzekering niet meer zo veel van de
ongevallenverzekering afwijken  en  met  name het samenlopen  (on-
danks afzonderlijke registratie) van ziekte- en ongevallenverzeke-
ring gedurende de eerste twee jaar moet van veel betekenis worden
genoennd.

Dat ons - in verband met de hierboven ontwikkelde beginselen -
een volkomen samenvallen van ziekte-, invaliditeits- en ongevallen-
verzekering als een ideaal voor ogen blijft staan, hoeft verder
weinig betoog.

Wij kunnen ons thans de derde vraag stellen, n.1. of er mogelijk
andere redenen zijn de ongevallenverzekering en de ziekte- en
invaliditeitsverzekering verschillend te behandelen. De enige reden
welke hiervoor wordt aangevoerd, is dat het financieel onmogelijk
zou zijn een dergelijke gelijkschakeling te verwezenlijken. Strikt
genomen hoort derhalve deze kwestie thuis in de derde paragraaf
van dit hoofdstuk. Wij zullen echter ook thans een enkel woord aan
dit vraagstuk wijden.

Het is opmerkelijk dat, hoewel betoogd wordt, dat de financi6le
consequenties van een door ons voorgesteld stelsel niet te dragen
zouden zijn, men toch tevergeefs zocht naar een becijfering aan de
hand waarvan dit zou moeten worden aangetoond. Ook het rapport
van de gemengde commissie  laat  ons  in dit opzicht in de steek en ver-
liest dan ook tengevolge van dit verzuim ten zeerste aan waarde. 1)
Aangenomen dat een dergelijk stelsel inderdaad belangrijke kosten
met zich mee zou brengen, moet hier tegenover worden gesteld,
dat dit stelsel eveneens tot belangrijke vereenvoudiging en bezuini-
ging aanleiding zou geven. Men denke aan de bezuiniging bij de
uitvoeringsorganen en bij de medische behandeling. De dubbele
honorering der medici, waarop reeds Treub gewezen heeft, zal
komen te vervallen. Dezelfde medici welke thans reeds een aanzienlijk
constant inkomen genieten uit hoofde van het Ziekenfondsenbesluit,

1)   F.  J.  H.  M.  van  der  Ven: Sociale verzekering  op de helling.  De  Tijd,  5  Mei  1948.
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genieten bovendien nog honoraria voor de door hen behandelde
ongevalspatiEnten. Men onderschatte deze bezuiniging niet!

Wanneer voorts opgemerkt wordt dat de financiele consequenties
niet te dragen zouden zijn, dan vragen wij ons af, wat men hiermede
bedoelt. Betekent dit, dat deze lasten niet door het bedrijfsleven te
dragen zouden zijn, dan maken wij geen principieel bezwaar tegen
een staatssubsidie, welke via de algemene belastingheffing moet
worden opgebracht. 1) Wij komen hierop nog nader terug.

Zou ook dit onmogelijk zijn, dan merken wij op, dat - met be-
houd van verkregen rechten - het karakter der sociale arbeids-
verzekering zich niet verzet tegen het op hoger peil brengen van de
invaliditeitsuitkeringen en het op lager peil brengen der ongevals-
renten. Op deze wijze wordt de onbillijke discriminatie tussen de
prestaties der ongevallen- en invaliditeitsverzekering opgeheven,
hetgeen door de grondstelling der sociale arbeidsverzekering, welke
leert dat gemeenschappelijke lasten gemeenschappelijk moeten wor-
den gedragen, gevorderd kan worden.

Onze beschouwingen over de ongevallen-, invaliditeits- en ziekte-
verzekering samenvattend, stellen wij vast, dat het karakter der
sociale arbeidsverzekering zich verzet tegen het handhaven van de
private beginselen welke nog aan deze vormen van sociale arbeids-
verzekering ten grondslag liggen;     dat in verband hiermede    de
langlopende uitkeringen op basis van het beginsel der vervangings-
waarde van jaar tot jaar herberekend dienen te worden aan de
hand van het algemene reEle loonpeil en de waarde van de geld-
eenheid;  dat  er in verband  hiermede  geen  principiBle en practische
noodzaak bestaat ten aanzien van de prestaties der ongevallenver-
zekering discriminerend op te treden in vergelijking met de presta-
ties der ziekte- en .invaliditeitsverzekering;    dat   er een scheiding
moet worden gemaakt tussen de invaliditeits- en ouderdomsver-
zekering en dat ongevallen-, ziekte- en invaliditeitsverzekering en
ziekteverzorging tot 66n nauwsluitend stelsel moeten worden samen-
gevoegd. 2)

1) Zie ons artikel „Evolutie in de sociale verzekering". Kath. Cult. Tijdschrift.
2e jaargang, Deel I, pag. 174 e.v.

2) De huidige wetgeving verwijdert zich hoe langer hoe meer van de private
grondslagen. Wij denken aan de Noodeet Ouderdomsvoorziening. De wetsontwerpen tot
verhoging der invaliditeitsrente, en op het verlenen van kinderbijslag aan invaliditeits-,
ouderdoms- en wezenrentetrekkers,
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3. De ouderdoms-, weduwen- en wezenverzekering
De opmerkingen welke wij thans menen te moeten maken over het

prestatiestelsel der ouderdoms-, weduwen- en wezenverzekering
sluiten nauw aan bij die, welke wij gemaakt hebben over het presta-
tiestelsel der invaliditeitsverzekering. Ook het prestatiestelsel der
ouderdoms-, weduwen- en wezenverzekering berust op het aan de
private verzekering ontleende stelsel van uitkeringen, gebaseerd op
door of voor de individuele personen gedane stortingen, en laat het
behoeftebeginsel volkomen terzijde staan.

De ouderdomsrenten dienen verband te houden met het inkomen
van de arbeidende mens, waarbij eveneens het prestatiestelsel op
het beginsel der vervangingswaarde gebaseerd dient te zijn. Wij
laten hier voorlopig in het midden welke hoogte het rentepercentage
dient te hebben, daar dit evenals bij 1 en 2 van de behoeften der
ouden van dagen en de economische mogelijkheid der te heffen
premi6n en belastingen afhankelijk is. In ieder geval eist de recht-
vaardigheid, dat het bestaansminimum gewaarborgd is. Daarbij
dienen waarborgen gesteld te worden om cumulatie van renten te
voorkomen.

Het rapport van de commissie-Van Rhijn wenst wijziging te bren-
gen in het huidige systeem der ouderdomsverzekering. Zich af-
vragende, welk stelsel voor het huidige systeem in de plaats zou
moeten treden, meent de commissie niet te moeten opteren voor
invoering van een „retirement pension"-regeling, naar het voor-
beeld van het plan-Beveridge, volgens welke regeling aan de toe-
kenning van het pensioen de voorwaarde is verbonden, dat de ver-
zekerde heeft opgehouden te werken, met dien verstande evenwel,
dat het pensioen hoger wordt naar gelang van het aantal jaren, dat
hij werkt na het bereiken van (le pensioengerechtigde leeftijd.

Evenmin zou zij, gelijk in het plan-Beveridge wordt voorgesteld,
gedurende een overgangstijdperk de uit te keren pensioenen ge-
leidelijk willen doen opklimmen tot het volle bedrag, waarop zij in
de nieuwe regeling worden vastgesteld; zulks teneinde een reserve

te vormen en de lasten die uit een verhoging der pensioenen en
haar uitbreiding tot nieuwe bevolkingsgroepen voortvloeien, aan-
vankelijk relatief licht te houden.

Hiermede gezegd hebbende, hoe zij de toekomstige ouderdoms-
verzekering niet wenst te zien, geeft de commissie evenmin aan op
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welke grondslagen naar haar zienswijze de toekomstige ouderdoms-
verzekering w61 gebaseerd zou moeten zijn. Zij volstaat met de
- in dit verband - weinig zeggende opmerking, dat zij de nieuwe
bevolkingsgroepen onmiddellijk bij invoering der voorgestelde her-
ziening en uitbreiding der pensioenverzekering hierin wil zien op-
genomen, ook al betekent dit, dat de verhoging der pensioenen dan
minder groot kan zijn dan anders wellicht het geval ware geweest.  1)

Volgens Van Schouwenburg kan men de ouderdomsvoorziening
los zien van de invaliditeitsuitkering, zoals in Engeland, 6f daaraan
vastgekoppeld, zoals in Duitsland en hier te lande. „Ook kan men
de ouderdomsverzekering los maken van de invaliditeitsverzekering
en deze regelen met een premiebetaling via de loonlijst, en bij het
bereiken van het 65ste jaar een eenheidsrente uitkeren. Het hangt
er van af" - aldus Van Schouwenburg - „hoe men de ouderdom
beschouwt, n.1. als een op zichzelf staand iets, dan wel als een
zekere  vorm van invaliditeit." 2) Nu eenmaal  hier te lande  voor
het Duitse stelsel is gekozen, zou de schrijver daarin geen wijziging
meer willen voorstaan. Het komt hem n.1. ondoenlijk voor, voor alle
verzekerden het betaalde premiebedrag te splitsen in de bedragen
die onderscheidenlijk voor iedere verzekering zijn betaald.

Aan de invaliditeitsverzekering ware z.i. te verbinden de uit-
kering aan de nagelaten betrekkingen, waarbij het onverschillig
behoort te zijn uit welke oorzaak de kostwinner van de nagelaten
betrekkingen is overleden. Hij wijst in dit verband op de ongewenste
discriminatie tussen invaliditeits- en ongevallenverzekering. Wel
moet naar zijn mening met de omstandigheid of de weduwe nog
dan wel niet meer in staat is tot werken rekening gehouden worden,
alsmede met het aantal kinderen.

Wij kunnen Van Schouwenburg's mening, dat geen wijziging in
het bestaande stelsel gebracht moet worden, niet delen. Een uit-
keringsstelsel, hetwelk de uitkeringen baseert op de hoegrootheid
der gedane stortingen en niet op het gederfde inkomen, is o.i. in
strijd met de aan onze sociale arbeidsverzekering ten grondslag
liggende leer van het rechtvaardig arbeidsinkomen. 3)

1) „Sociale zekerheid", Deel II, Londen 1945, pag. 115-116.
2) J. C. Schr6der: Crondslagen voor een ouderdomsvoorziening. Sociaal Maandblad

le jrg. nr 1.
3) M. G. L. van Schouwenburg Unificatie der sociale verzekering. Ac. pr. Leiden

1946, pag. 120.121.
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De gemengde commissie inzake de herziening van de sociale
verzekering is uitvoeriger op het vraagstuk van de toekomstige
regeling der ouderdomsverzekering ingegaan dan de Londense com·
missie-Van Rhijn. 4

In verband met het belang van de opmerkingen der commissie
nemen wij deze voor wat betreft de definitieve regeling in extenso
over:    „Bij de behandeling   van het vraagstuk der ouderdomsver-
zekering heeft de commissie onderscheid gemaakt tussen:

a. de definitieve regeling, waarbij de uitkeringen geheel ge.
baseerd zullen moeten zijn op de betaalde premie, en

b. de overgangsregeling, voor die periode, waarin nog geen of
nog geen voldoende premie is kunnen worden betaald om een
behoorlijke uitkering te waarborgen."

a.  Definitieve regeling
Unaniem is de commissie van oordeel, dat de uitkeringen krach-

tens de toekomstige wettelijke regeling van het ouderdomspensioen

op een aanmerkelijk hoger bedrag zullen moeten worden vastgestel(1
dan krachtens de bestaande Invaliditeitswet. Hoewel de commissie
meent dat bij de uitkeringen ingevolge de ziekte-, ongevallen-, in-
validiteits- en weduwen- en wezenverzekering niet van het strikte
bestaansminimum moet worden uitgegaan, is zij met betrekking
tot de wettelijke ouderdomsverzekering van oordeel, dat deze zal
moeten voorzien in een op noodzakelijk levensminimum gebaseerd
bodempensioen, hetwelk zou kunnen worden aangevuld met uit-
keringen uit de bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen, parti-
culiere verzekeringen, e.d.

Uiteraard zou de commissie ook hier gaarne een ruimere voor-
ziening in overweging gegeven hebben, ware het niet, dat de eco-
nomische omstandigheden dit vooralsnog beletten. Naarmate in dit
opzicht de realiteit uit het oog zou worden verloren, zou de voor-
ziening, die toch in beginsel allen moet omvatten, in gevaar komen.
Hier staat tegenover, dat op deze wijze een ruime plaats is inge-
ruimd voor bovenwettelijke gedifferentieerde regelingen, die aan de
bijzondere behoeften kunnen worden aangepast.

1) RaPPort inzake de herziening der sociale verzekering. 's-Gravenhage 1948,
pag. 25 e.v.
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Anderzijds mag niet worden voorbijgezien, dat velen die onder
de toekomstige wettelijke regeling zullen vallen, uitsluitend op de
bodemvoorziening zullen zijn aangewezen. In verband hiermede
dient het bodempensioen in beginsel niet lager gesteld te worden
dan het bedrag waarmede, voorzover thans kan worden beoordeeld,
in de primaire levensbehoeften kan worden voorzien.

Ter vaststelling van het concrete bedrag der toekomstige ouder-
domsuitkering zou de commissie in beginsel dan ook willen uitgaan
van de uitkeringen krachtens de Noodwet-Ouderdomsvoorziening.
In verband echter met het feit, dat naar het oordeel van de com-
missie de inkomensaftrek en de gemeenteklasse-indeling in de toe-
komstige regeling geheel dienen te vervallen, zal niet kunnen wor-
den uitgegaan van de absolute bedragen, genoemd in de Noodwet,
doch zal de feitelijk gemiddelde uitkering krachtens die wet een
richtsnoer moeten vormen voor het maximumbedrag der definitieve
ouderdomsuitkering.

Hoewel in de commissie volledige overeenstemming bestaat om-
trent het feit dat het toekomstige wettelijke ouder(lomspensioen in
niet meer, doch ook in niet minder moet voorzien dan in een bodem-
pensioen als bovenbedoeld, acht de commissie het moeilijk zich
reeds nu te binden aan een bepaald bedrag.

Het vorenstaande standpunt omtrent het bodempensioen houdt in,
dat er van is afgezien het ouderdomspensioen in verhouding te doen
staan tot het genoten salaris, of, voor wat de zelfstandigen betreft,
tot de vroegere inkomsten. Dit zou in strijd zijn met de door de com-
missie nagestreefde bodemvoorziening en het zou de kosten uiter-
aard aanmerkelijk doen stijgen. Weliswaar zou besparing kunnen
worden verkregen naarmate het percentage der uitkering lager
wordt gesteld, doch in dezelfde mate ontstaat dan het gevaar, dat
voor personen met lagere lonen en inkomens geen redelijk bodem-

pensioen meer is gewaarborgd. De commissie staat in dezen dan ook
vaste, niet in een percentage van het loon uitgedrukte uitkeringen
voor, zij het, dat rekening zal moeten worden gehouden met (le
premiEn die betaald zijn.

Voor de maximum-uitkering zullen alleen diegenen in aanmer-
king kunnen komen, die b.v. minstens 40 jaar verzekerd zijn geweest
en voor wie regelmatig premie is betaald. Voor zover dit niet het
geval is, dient de uitkering een evenredige vermindering te
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ondergaan. Hierbij is er van uitgegaan, dat niet dan bij uitzondering,
b.v. bij verblijf buitenslands, premiebetaling zal kunnen worden nage-
laten. Niet alleen zullen maatregelen moeten worden genomen, dat
ook b.v. bij ziekte en werkloosheid premiebetaling gewaarborgd is,
doch de contr6le op de premiebetaling zal bovendien zeer intensief
moeten   zijn   ( en in verband   met de voorgestelde uniformiteit   in  de
kring der verzekerden ook, meer dan thans het geval is, kunnen
zijn), opdat het euvel van hiaten in de verzekering, zoals zich dit bij
de bestaande Invaliditeitswet nogal eens voordoet, zoveel mogelijk
worde voorkomen. De commissie is verder van oordeel, dat bij
langere dan de gemiddelde verzekeringsduur krachtens de wettelijke
regeling geen hoger pensioen dan het z.g. bodempensioen moet
kunnen worden genoten, omdat zij in alle voorzieningen boven het
bodempensioen een typische taak ziet voor de bedrijfs- en onder-
nemingspensioenfondsen en eventueel voor de particuliere verzeke-
ringmaatschappijen en de vrijwillige ouderdomsverzekering krach-
tens de Ouderdomswet 1919.

Resumerende komt de commissie tot de conclusie, dat de wette-
lijke regeling voor alle verzekerden een bodempensioen behoort te
waarborgen. De hoogte van het bodempensioen moet worden bepaald
door de feitelijk gemiddelde uitkering krachtens de Noodwet-Ouder-
domsvoorziening. Voor zover de verzekering korter dan normaal
heeft geduurd en voorzover niet regelmatig premie is betaald, wordt
een evenredige reductie toegepast. De gedachte aan een inkomens-
aftrek wordt door de commissie geheel verworpen.

b. Overgangsregeling
Ten aanzien van de overgangsperiode is de commissie van oor-

deel, dat ook in die periode de bestaande pensioenfondsen geheel
los moeten worden beschouwd van de bodemvoorziening, die voor
allen gelijk moet zijn, ongeacht de voorzieningen die reeds voor
sommigen getroffen zijn.

De commissie wenst ten aanzien van de overgangsregeling in
overweging te geven het bedrag der ouderdomsuitkering voor de.
genen aan wie „back-service" wordt verleend, te stellen op een
percentage van het maximum-bodempensioen krachtens de defini.
tieve regeling. Het schijnt de commissie redelijk en gewenst dit
percentage te stellen op 70 ingeval de uitkering in het geheel niet of
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nagenoeg in het geheel niet uit voor de betrokkene betaalde premiEn
wordt gefinancierd, en op een evenredig hoger bedrag in de ge-
vallen waarin de uitkering gedeeltelijk wordt bekostigd door premie-
betaling ten behoeve van de betrokkene. Bij deze voorstellen is zij
er van uitgegaan, dat ook bij de overgangsregeling, evenals dit naar
haar mening het geval dient te zijn bij de definitieve regeling, geheel
wordt afgezien van het toepassen van een inkomensaftrek.

De commissie heeft zowel aan de definitieve als aan de overgangs-
regeling in haar rapport zeer veel aandacht geschonken. Wat voor
ons doel in haar beschouwingen van het meeste belang moet worden
genoemd, is dat de commissie met betrekking tot de wettelijke
ouderdomsverzekering van oordeel is „dat deze zal moeten voorzien
in een op een noodzakelijk levensminimum gebaseerd bodempen-
sioen, hetwelk zou kunnen worden aangevuld met uitkeringen uit
de bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen, particuliere verzeke-
ringen e.d." Ruimere voorziening zou de commissie gaarne in over-
weging gegeven hebben, ware het niet, dat de economische omstan-
digheden dit vooralsnog beletten.

Het wil ons voorkomen, dat onze gedachten - zij het dan met een
belangrijke restrictie - niet zo ver verwijderd zijn van die der
commissie. Hierboven immers merkten wij op, dat de hoogte der
ouderdomsuitkering verband moet houden met de behoeften van de
ouden van dagen en van de economische mogelijkheid der te heffen
premiEn en belastingen. Evenwel hebben wij opgemerkt, dat ook de
ouderdomsrente verband dient te houden met het inkomen van de
arbeidende mens, waarbij eveneens het prestatiestelsel op het be-
ginsel der vervangingswaarde gebaseerd dient te zijn.

Nu willen wij aannemen dat de commissie realistisch genoeg is
geweest, om zich het bodempensioen niet star en onveranderlijk te
denken, doch dat ook haar oordeel is dat, waar naar haar mening
het bodempensioen op het noodzakelijk levensminimum gebaseerd
moet zijn, dit pensioen - zonder al te grote schommelingen - met
de kosten van noodzakelijk levensonderhoud moet varieren.

De commissie verklaart echter uitdrukkelijk vaste d.w.z. niet in
een percentage van het loon uitgedrukte uitkeringen voor te staan,
„zij het dan, dat rekening zal moeten worden gehouden met de
premien die betaald zijn". In welk verband de tussen aanhalings-
tekens geplaatste bijzin gelezen moet worden is ons onduidelijk,
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daar ook de huidige premiEn niet in enig verband met het inkomen
staan.

Wij willen onmiddellijk toegeven, dat een stelsel met vaste uit-
keringen zeker een eenvoudige uitvoering toelaat, doch wij vragen
ons af of een dergelijk stelsel wel principieel juist geacht moet
worden. Dat de commissie de ouderdomsverzekering wil beperken
tot de verzekering van een bodempensioen, achten wij juist; dat de
commissie dit pensioen wil baseren op een noodzakelijk levensmini-
mum,   achten   wij al evenzeer juist;   dat de commissie   bij   een   zo
heterogene groep van verzekerden, met zeer uiteenlopende inkomens
en maatschappelijke positie, alle verzekerden over een - in de
naoorlogse periode o.i. te veel gehanteerde - eenheidskam wenst
te scheren, achten wij onjuist. Wij menen dat, met behoud van een
zo groot mogelijke eenvoud van verzekeringstechniek, verband moet
worden gelegd tussen ouderdomsuitkering en inkomen. Het begrip
noodzakelijk levensminimum is o.i. slechts te benaderen - met
inachtneming van een absoluut minimum, waaronder het bodem-
pensioen o.i. niet mag dalen - door rekening te houden met de
inkomensklasse waartoe de verzekerde heeft behoord.

Zou daarvoor het „carper avarage pension" gekozen worden, dan
komen wij tot soortgelijke bezwaren als wij hierboven ten aanzien
van het bestaande stelsel hebben ontwikkeld, zij het dan in mindere
mate.

Tegen de andere mogelijkheid, die van een „final pension", wordt
het bezwaar aangevoerd, dat men technisch sneller vastloopt, daar
dit stelsel, hetwelk de hoogte van het pensioen laat afhangen b.v.
van de gemiddelde inkomsten der laatste vijf jaren - in tijden van
inflatie, in verband met hogere lonen, automatisch verplicht is het
pensioen in zeer korte tijd op veel hogere bedragen te brengen,
terwijl de middelen daartoe niet adaequaat in het verleden zijn op-
gebracht. 1) Dit laatste bezwaar kunnen  wij niet delen,  daar  wij
van oordeel zijn - en met ons de commissie, als zij op het standpunt
staat, dat het bodempensioen het noodzakelijk levensminimum moet
dekken - dat het pensioen met de kosten van levensonderhoud moet
variBren, en voorts, omdat wij van oordeel zijn dat, zoals wij in de
derde paragraaf van dit hoofdstuk nog nader zullen ontwikkelen,

1)   Vgl.    J.   van Bruggen: Wettelijke regeling der bedrijfspensioenfondsen. Sociaal
Maandblad, 4e jrg. nr 1, pag. 3 e.v.



128 HET OBJECT DER SOCIALE ARBEIDSVERZEKERING

de middelen niet, op basis van een stelsel van fondsvorming, adae-
quaat in het verleden opgebracht moeten worden, doch opgebracht
moeten worden door een stelsel van omslag, waarbij wij in het
midden willen laten in hoeverre een aanvullend conjunctuur-pen-
sioenfonds een conjunctuur-nivellerende invloed zou kunnen uit-
oefenen.

Tegen het „final pension" hebben wij echter het bezwaar, dat
het gebaseerd is op het historisch inkomen en geen rekening houdt
met het op basis der vervangingswaarde gebaseerd inkomen.

Het is ons duidelijk, dat men het o.i. juiste beginsel van bepaling
van het noodzakelijk levensminimum op de inkomensklasse waartoe
men behoort, en derhalve bepaling van het bodempensioen op dit
minimum, uitgaande van het beginsel der vervangingswaarde, welke
ten aanzien van deze verzekering alleen rekening kan houden met
verandering der geldwaarde, niet in zijn uiterste consequentie kan
doorvoeren. Men zou anders tekort doen aan de eenvoud, welke bij
een doelmatige ouderdomsverzekering nu eenmaal geboden is.

Uitgaande van een bodempensioen, gebaseerd op een absoluut
bestaansminimum, geldende voor al degenen, die behoren tot een
inkomensklasse van b.v. f 2000 of minder, zou men dit pensioen
met grote sprongen moeten laten stijgen naarmate de verzekerde tot
een hogere inkomensklasse behoort.

Noemt men de minimum-inkomensgrens Il (b.v. f 2000) en het
minimum-bodempensioen X, dan geldt, dat bij een inkomen < Il
een bodempensioen bereikbaar is van f.X. Hierin is f de factor
welke aangeeft in welke mate het bodempensioen verandert bij sterke

wijzigingen in de kosten van levensonderhoud. f is dan in het jaar
van uitgangspunt = 1 en zal - aan de hand van een vast te stellen
index - met de kosten van levensonderhoud veranderen, waarmede
ook het bodempensioen Bl zal veranderen.

Voor de inkomensklasse Il - I2 geldt dan, wanneer wij, om het
systeem niet te ingewikkeld te maken, de wijzigingen in het bodem-
pensioen laten varieren met het rekenkundig gemiddelde per in-

komensklasse, dat B(102)  =  f  <(Ii ..  I2)
X  , etc., terwijl voor de

21  J

laatste klasse I(n-1)  - In geldt, dat B (n.1, -n=f   (Icn-1,+ In)Xll
2  I<n o u    J
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In het algemeen geldt dus bij een inkomensklasse Ii.(i + 1)  i dat

Bi.(i  + i)  --
f  <(Ii + Iai  l)  )X  

Dit bodempensioen moet bereikbaar zijn bij 40-jarige verzekerings-
duur. Heeft de verzekering derhalve b.v. 35 jaar geduurd, dan
wordt bovenstaande uitkomst met 35/40 vermenigvuldigd. Voor het
vinden van deze laatste vermenigvuldigingsfactor zijn dezelfde ge-
gevens nodig welke de commissie nodig heeft ter evenredige ver-
mindering van het bodempensioen bij kortere verzekering.

Een dergelijk stelsel als door ons hierboven ontwikkeld lijkt ons
meer in overeenstemming te zijn met de eisen van een rechtvaardig
arbeidsinkomen dan het eenheidsstelsel der commissie, temeer waar
wij een premiestelsel voorstaan, waarbij de premie in hoogte af-
hankelijk wordt gesteld van een percentage van het inkomen.

Niemand zal willen beweren dat dit stelsel erg omslachtig zou
zijn bij een gegeven inkomensklasse-indeling, waarbij de inkomens-
gegevens waarover het uitvoeringsorgaan de beschikking heeft in
b.v. de laatste 5 jaar, dienstbaar kunnen worden gemaakt ter be-
paling van de klasse waartoe de verzekerde behoort, vooral niet,
waar voor iedere inkomensklasse en verzekeringsduur het resultaat
in tabellen vastgelegd en afgelezen zou kunnen worden. Het stelsel
is zeker eenvoudiger dan het bestaande en komt in grotere mate
tegemoet aan de eisen welke door de beginselen der sociale recht-
vaardigheid ook aan de ouderdomsverzekering gesteld moeten
worden.

Ten aanzien van de weduwen- en wezenverzekering stelt de Lon-
dense commissie-Van Rhijn voor, een algemene voorziening in het
leven te roepen voor vrouwen in de weduwestaat. 1)

„Deze worden", aldus de commissie, „thans alleen geholpen na
hQt bereiken van de 60-jarige leeftijd, in geval van invaliditeit en
indien de dood van de echtgenoot het gevolg was van een bedrijfs-
ongeval of -ziekte." Het feit dat dit uiteraard slechts een klein
percentage betreft van het aantal gevallen, dat een vrouw weduwe
wordt, achtte de commissie gerede aanleiding voor de invoering van

1) „Sociale Zekerheid" deel II. Londen 1945, pag. 117.118.

9
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een meer algemene voorziening, met dien verstande evenwel, dat
voor een blijvende vergoeding slechts in aanmerking kunnen komen
weduwen die niet meer op een leeftijd zijn, dat zij een werkkring
buitenshuis  op zich kunnen nemen; voorts  dat zij  die  dit w61 kunnen,
de gelegenheid moeten ontvangen om zich daarop voor te bereiden
(door middel ener scholingsuitkering) ; en tenslotte dat bij de te
treffen regeling ook rekening moet worden gehouden met het feit,
dat zij veelal de zorg hebben voor minderjarige kinderen.

De gemengde commissie-Van Rhijn wenst de wezenverzekering
los te maken van de ongevallen- en de invaliditeitsverzekering en
onder te brengen bij de kinderbijslagverzekering. De weduwenrente
zou een percentage van het loon (of inkomen) van de overleden
verzekerde dienen te bedragen en wel, evenals dit bij de ongevallen-
verzekering het geval  is,  30 %. De commissie zou hieraan echter
de beperkende voorwaarde willen verbinden, dat de vrouw, om
voor weduwenuitkering in aanmerking te komen, op de dag van
het overlijden van haar echtgenoot een bepaalde leeftijd, b.v. die
van 45 of 50 jaar, moet hebben bereikt, dan wel blijvend invalide
moet zijn of 66n of meer kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar
moet hebben. De commissie is n.1. van mening, dat de andere wedu-
wen in het algemeen nog wel in het arbeidsproces kunnen worden
ingeschakeld, zij het na enige omscholing en aanpassing, om dan
door eigen werkzaamheid eigen inkomsten te verwerven. Ter over-
brugging van de eerste periode na het overlijden van de echtgenoot
zou b.v. gedurende een half jaar de normale weduwenrente kunnen
worden toegekend. Indien men echter op jeugdige leeftijd weduwe
is geworden en geleerd heeft door eigen arbeid een inkomen te
verwerven, acht de commissie ook op 45- c.q. 50-jarige leeftijd toe-
kenning van rente zonder meer niet gewenst. Wel moet op 65-jarige
leeftijd recht op ouderdomspensioen ontstaan.

Wij kunnen met het standpunt der commissie, in zoverre daardoor
aan de ongerechtvaardigde discriminatie tussen weduwen- en wezeg-
rente krachtens de Ongevallen- en die krachtens de Invaliditeitswet
een einde wordt gemaakt, ten volle instemmen. Waarom de commis-
sie echter een einde wenst te maken aan de wezenrente en deze
binnen het raam der kinderbijslagverzekering wenst te regelen, is
ons niet duidelijk. Daar wij in de wezenrente een element van in-
komensderving gelegen zien en in de kinderbijslag een element van
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inkomenstoeslag, lijkt ons een afzonderlijke wezenverzekering, ge-
koppeld aan een weduwenverzekering, doch gescheiden van overige
verzekeringen, gewenst. Het is van belang bij de bepaling van de
grondslag der toe te kennen rente rekening te houden met dezelfde
factor f, welke in de hierboven ontwikkelde formule voor de ouder-
domspensioenen de wijzigingen registreert welke optreden in de
kosten van levensonderhoud.

4. Kinderbijslag en kraamgeldverzekering
Het is in het verleden menigmaal aan discussie onderhevig ge-

weest, of de kinderbijslagverzekering wel naar haar aard tot de
sociale arbeidsverzekering gerekend kan worden. Reeds bij de be-
handeling van het wetsontwerp op de kinderbijslag in de Tweede
Kamer werd tegen het woord verzekering bezwaar gemaakt, omdat
sommige leden het stelsel van het wetsontwerp niet anders konden
zien dan als een omslag. 1)

Romme heeft naar aanleiding hiervan bij de beantwoording op-
gemerkt, dat wanneer hier gesproken werd van verzekering, men
niet te maken had met een privaatrechtelijke, met een individueel-
rechtelijke verzekeringsovereenkomst, als neergelegd in het Wetboek
van Koophandel, maar met een collectief-rechtelijke verzekering.

„De collectiviteit", aldus de Minister, „verzekert aan de leden in
loondienst een uitkering in het geval van een bepaalde gezinssamen-
stelling." Voor een collectief.rechtelijke verzekering was het naar
's Ministers gevoelen niet een noodzakelijk verzekeringselement, dat
ieder van de leden van de groep elk ogenblik de kans liep om tot een
dergelijke gezinssamenstelling te komen. Voor een individueel-
rechtelijke verzekering, een privaatrechtelijke verzekering, was dat
ongetwijfeld een noodzakelijk element, maar niet voor een collectief-
rechtelijke, een sociaal-rechtelijke verzekering als de onderhavige.
Dan was er niet meer nodig dan dat er in de groep personen waren
die kans liepen in die toestand van gezinssamenstelling te geraken.

Door Vos was het verzekeringskarakter ontkend op grond van het
feit, dat er geen verband was tussen de gezinssamenstelling en het
bedrijf. „Dat dit verband niet bestaat, is volkomen juist", zei de

4    E.    B.    F. F. Baron Wittert van Hoogland: De parIementaire geschiedenis   der
sociale verzekering 1890--1940. Haarlem Deel II, pag. 573 e.v.
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Minister, „maar hebben wij daarom niet met een verzekering te
maken?" „Bestaat dat verband b.v. bij de ziekteverzekering? Bestaat
daar verband tussen de ziekte en het bedrijf? Het kan in toevallige
omstandigheden zo zijn, maar het kan evengoed niet zo zijn. In
tegenstelling met het ongevallenrisico is er bij het ziekterisico niet
een oorzakelijk verband met het bedrijf. Wanneer men, hoe dan ook,
ziek wordt, krijgt men zijn uitkering, ongeacht of de ziekte in oor-
zakelijk verband staat met het bedrijf of niet. Evenmin als bij de
ziekteverzekering het sociale karakter ontkend wordt, al ontbreekt
het verband tussen de ziekte en het bedrijf, evenmin kan naar mijn
gevoelen op grond van het ontbreken van het verband tussen gezins-
samenstelling en bedrijf worden betoogd, dat wij hier niet met een
verzekering zouden hebben te maken." 1)

Romme heeft hiermede - naar het ons wil voorkomen - op een
essentieel kenmerk der sociale arbeidsverzekering gewezen. Te veel
spiegelt men de sociale arbeidsverzekering aan de private verzeke-
ring en wordt betoogd dat, indien een bepaalde materie naar haar
aard zich niet leent voor private verzekering, men bij wettelijke
verzekering niet van verzekering kan spreken. Men ziet dan juist
voorbij, dat het in de sociale arbeidsverzekering niet gaat om indivi.
duele onzekere risico's, waarvoor individuele voorzieningen getrof.
fen worden, door of voor de te verzekeren personen, maar dat het
hier gaat om het tot uitdrukking brengen van de eisen der justitia
distributiva en der justitia legalis bij de inkomensvorming, waarvoor
men de verzekeringsvorm gekozen heeft. Daarom kan men echter
nog niet zeggen, dat deze regelingen het verzekeringskarakter mis-
sen, doch hoogstens dat zij het private verzekeringskarakter missen
en moeten missen, omdat  in haar sociale eisen belichaamd  zijn. 2)

1)   E.   B.   F. F. Baron Wittert van Hoogland: De parlementaire geschiedenis   der
sociale verzekering 1890-1940. Haarlem Deel II, pag. 608 e.v.

2) Wii verwiizen in dit verband ook gaarne naar het artikel Sociale zekerheid
in het Sociaal Maandblad van November 1947 van Prof. Mr M. G. Levenbach, naar
aanleiding van het gelijknamige boek van Mr Dr A. A. via Rhijn. Levenbach merkt
daar  op: „Ik ontken allerminst het heugelijke  van de kinderschaar.  Maar  in  de  zin,
waarin dit door schr. en ook door mij gezegd kan worden, moeten wij toch het evene-
ment, waarvoor kraamgeld verzekerd wordt, het blijde moederschap noemen en dient
de ouderdomsverzekering de voorziening voor de gezegende oude dag. In het algemeenmenselijk en maatschappelijk opzicht zijn ook deze twee laatste gebeurtenissen geen
noodlottige gebeurtenissen zoals ongeval, ziekte en invaliditeit, doch verblijdende eve-
nementen. Al de genoemde gebeurtenissen, ook het kindertal, hebben echter dit gemeen,
dat er geldelijke middelen bij nodig zijn, welke de betrokkenen bij de huidige maat-schappeliike organisatie uit eigen individuele kracht onvoldoende kunnen opbrengen.
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Wanneer men er op wijst, dat de kinderbijslagverzekering in feite
niets anders doet dan het tot uitdrukking brengen van het behoefte-
element bij de inkomensvorming, en in verband daarmede gerekend
moet worden als behorende tot de loon- of beter inkomenspolitiek en
niet tot de sociale arbeidsverzekering, dan miskent men daarmede,
dat de gehele sociale arbeidsverzekering, als zijnde een gedeeltelijk
publiekrechtelijke verzekering van het inkomen uit arbeid, tot de
inkomenspolitiek gerekend moet worden.

Ook de proeve van het Centrum voor Staatkundige Vorming der
K.V.P. ziet het karakter der kinderbijslagverzekering niet geheel
zuiver, als opgemerkt wordt dat, alhoewel de door de commissie
ontworpen regeling in de verzekeringsvorm is gegoten, de kinder-
bijslagverzekering een geheel ander karakter draagt dan de overige
vormen van sociale arbeidsverzekering. „Terwijl", aldus de proeve,
„de overige vormen van sociale verzekering tot voorwerp hebben
degenen die aan de verzekering onderworpen zijn, te verzekeren tegen
een toekomstige onzekere gebeurtenis, heeft de kinderbijslagverzeke-
ring veel meer het karakter van herverdeling van het nationale in-
komen ten behoeve van diegenen der bevolking die, terwijl zij door
arbeid aan de vorming van het nationale inkomen hebben medege-
werkt, gezinnen met kinderen tellen." 1)

Wij kunnen in dit verband ook de beschouwingen van Nierstrasz
niet onderschrijven, als hij zegt dat de bestaande kinderbijslag, zo
al niet in naam, dan toch in feite, ten laste van de gemeenschap
komt, terwijl dit met de kinderbijslag ingevolge het wetsontwerp
Invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers geheel en al het
geval is. O.i. ten onrechte besluit Nierstrasz dat bij de kinderbijslag
eigenlijk niet van een verzekering kan worden gesproken, maar dat
deze zonder meer een kindertoelage uit de staatskas is. 2 )

De artikelen van Nierstrasz miskennen de betekenis van het

Vandaar dat een sociale voorziening nodig is om in deze gevallen armoede en gebrek
te keren. Een kinderzegen, die men niet voldoende bekostigen kan, is onder dit aspect
eveneens een noodlottige gebeurtenis en moet dus in de technische zin als een te
verzekeren ramp beschouwd worden evenzeer als een oude dag zonder inkomsten of
vermogen, hoezeer het riike kindertal evenals het bereiken van een hoge leeftijd in
ander opzicht tot jubel moge stemmen."

1) Proeve van een ontwerp van wet op het verlenen van kinderbijslag aan zelf-
standigen. Uitgave Katholieke Volkspartij. 's-Gravenhage 1948, pag. 27.

2)   C.   J. Nierstrasz, Kinderbijslag: verzekering of uitkering. Arbeid    3e   jrg.   nr   2.
Kinderbijslag voor zelfstandigen. Arbeid 3e jrg. nr 10.
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verzorgingselement in de sociale arbeidsverzekering geheel, terwijl
aan zijn opmerkingen over de afwenteling der premie op zichzelf
iedere waarde ontzegd moet worden. 1)

Vragen wij ons af wat de grondslag van het prestatiestelsel der
kinderbijslagverzekering is, dan kunnen we vaststellen, dat tot 1 Oc-
tober 1946 de kinderbijslag werd verleend vanaf het derde kind.
Aan dit stelsel lag de gedachte ten grondslag, dat de algemene loon-
vorming slechts tot een zodanige loonshoogte kon geraken, dat het
loon van de arbeider voldoende zou zijn voor een gezin van gemid-
delde omvang, hetgeen in onze Nederlandse verhoudingen beteken-
de een gezin, bestaande uit man, vrouw en twee kinderen.

Het behoort tot de taak van de loonvorming per onderneming en
bedrijfstak hiermede rekening te houden. Verder kon de individuele
loonvorming echter niet gaan, daar anders de ondernemingen die
arbeiders in dienst hadden met meer dan twee kinderen, in een on-
gunstiger verhouding zouden komen te staan ten opzichte van de
ondernemingen die arbeiders met minder of geen kinderen in dienst
hadden.

In het algemeen achtte men dus slechts een rechtsgrond aanwezig
om de kinderbijslagverzekering zodanig te regelen, dat een herver-
deling van het nationale inkomen zou plaats hebben ten behoeve
van die arbeiders wier gezin het normale gemiddelde overtrof.

Toen dan ook in 1946 door de Minister van Sociale Zaken de
indiening van een wetsontwerp bevorderd werd, strekkende om in
verband met de spanning tussen lonen en prijzen de kinderbijslag
te laten beginnen   bij het eerste   kind,   werd   door hem opgemerkt:
„Ik heb in werkelijkheid zuiver zakelijk overwogen, hoe wij de beste
oplossing zouden vinden. Ik zal niet het beginsel verdedigen, dat
het van het eerste kind af moet gebeuren, al acht ik dat op het ogen-
blik practisch wenselijk, maar de beginselkwestie staat niet zo hele-
maal vast als wel eens, minder in deze discussie dan in de vooraf
gevoerde gedachtenwisseling en in het voorlopige verslag, is gesteld.
Het is soms moeilijk zekerheid te krijgen waar men zich, wat be-
ginselen betreft, aan heeft te houden.

1) Zie in dit verband onze artikelen in het Maandblad voor Sociaal Economische
Wetenschappen: Enige sociaal-economische aspecten der sociale verzekering   I   en   II,
resp. October 1947 en April 1948.
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Ik heb hier een proefschrift over de gezinstoeslag en zijn toepas-
sing in Nederland van W. J. J. Dijsselbloem, doctor in de politieke
en sociale wetenschappen, een discipel, hoewel het proefschrift in
Nederland geschreven is, van de Leuvense hogeschool, die zich be-
roept op de Katholieke sociologische beginselen, die hij daar zich
eigen heeft gemaakt. Dit proefschrift is waardig gekeurd te ver-
schijnen in de Economisch-Sociale Bibliotheek onder leiding van
Prof. Van Goethem en Prof. Sap. Na een beschouwing over wat
Katholieke economen en sociologen geschreven hebben en over de
encyclieken, schrij ft hij: „Heeft  men zich, evenals  wij,  op het stand-
punt geplaatst, dat het gezinsloon een relatief gezinsloon behoort te
zijn en dat bijgevolg de gezinstoeslag als deel van het loon moet
worden beschouwd, dan staat het oils niet vrij, de uitkeringen van de
gezinstoeslag aan te vangen bij het eerste, tweede, derde of vierde

kind, doch dan blijft als enige mogelijkheid de uitkeringen aan te
vangen vanaf het eerste kind."

Dit wordt hier zeer duidelijk als het juiste Katholieke beginsel
bepleit, dat ook, naar hij meent - al spreken de encyclieken er niet
uitdrukkelijk van - uit de encyclieken voortvloeit. Voor mij gaat
het hier niet om een beginsel, maar om een practische vraag, maar
de opvatting, alsof ik hier een aanval op de Katholieke beginselen
zou doen, is niet vol te houden:' 1)

Hierop  is  door  de heer Andriessen het volgende geantwoord:  „De
geachte bewindsman heeft de beschouwingen over de meerdere hulp
aan de grote gezinnen verwezen naar de behandeling van de amende-
menten. Het spreekt vanzelf, dat ik er daarbij nader OP terugkom.
Ik moge echter een enkele opmerking maken over wat de Minister
heeft gezegd naar aanleiding van de aanvallen, welke hij, zoals hij
zeide, zowel van binnen als van buiten de Kamer heeft moeten door-
staan ter zake van de vraag, of de toekenning van de kinderbijslag
van het eerste kind af eigenlijk niet was tegen het Katholieke be-
ginsel, tegen het beginsel van de K.V.P. Ik moge er de geachte
bewindsman op wijzen, dat van de zijde van de K.V.P. in deze
Kamer over dit vraagstuk niet is gesproken. Ik hecht er wel waarde
aan dit te zeggen, omdat hiermede in ieder geval vaststaat, dat in
deze Kamer door de vertegenwoordigers van de K.V.P. de stelling,
dat het een Katholiek beginsel zou zijn, dat de kinderbijslag niet

1) Handelingen Tweede Kamer 1946-1947, pag. 274 e.v.
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van het eerste kind af moet worden toegekend, niet is geponeerd.
Natuurlijk, wanneer de heer Dijsselbloem in zijn geschrift als

praemisse neemt het relatieve gezinsloon, spreekt het vanzelf, dat
daaraan de consequentie is verbonden, dat de kinderbijslag van het
eerste kind af wordt aanvaard. Immers de stelling „loon naar be-
hoefte" impliceert kinderbijslag van het eerste kind af. Ik heb
echter in de algemene beraadslaging er zeer nadrukkelijk op ge-
wezen, dat ik het het meest juiste standpunt vind, een standpunt, dat
in de Nederlandse verhoudingen ook vrijwel algemeen wordt aan-
vaard, wanneer de kinderbijslag wordt uitgekeerd vanaf het derde
kind, waaraan ten grondslag ligt deze gedachte, dat het arbeidsloon,
dat betaald wordt, voldoende moet zijn om wat men pleegt te noemen
een gemiddeld gezin te kunnen onderhouden. Het zou mij niet moei-
lijk vallen tegenover de stelling van de heer Dijsselbloem andere
te poneren, o.a. van wijlen Prof. Aengenent en van zovele anderen,
die, op grond van de sociale rechtvaardigheid, kinderbijslag vanaf
het derde kind bepleiten. Ook in de Pauselijke encyclieken wordt
m.i. niet als beginsel voorop gesteld kinderbijslag vanaf het eerste
kind. Het leek mij toch wel goed, even hierop de aandacht te vesti-
gen, om, ook wat de toekomst betreft, geen legenden te laten voort-
bestaan." 1)

Plaatst men de beschouwingen van Dijsselbloem in een theore-
tisch betoog, dan zijn zij ongetwijfeld juist. Natuurlijk eist het be-
hoeftebeginsel dat bij de inkomensvorming reeds met het eerste kind
rekening wordt gehouden, doch indien bij de algemene inkomens-
vorming er naar gestreefd wordt het inkomen te brengen op een
zodanig peil, dat de arbeider daarvan een gezin met twee kinderen
kan onderhouden - en het lijkt ons juist dat hiernaar gestreefd
wordt -, dan is er geen rechtsgrond om bij de kinderbijslagverzeke-
ring reeds met het eerste kind te beginnen. Daar de op 1 October
1946 ingegane wetswijziging tot stand is gekomen in verband met
de spanning tussen lonen en prijzen, juichen wij liet toe dat deze
regeling afloopt wanneer deze spanning weer zodanig is vermin-
derd, dat van het loon van de arbeider weer gezegd kan worden,
dat het een gezinsloon is.  2)

1) Handelingen Tweede Kamer 1946-1947, pag. 276.9) Men zie in dit verband ons artikel „Herziening der Kinderbijslagwet II" in De
Tijd van 27 Augustus 1949 naar aanleiding van het bij Koninklijke Boodschap van12 Augustus 1949 ingediende ontwerp van wet tot wijziging van de Kinderbijslagwet
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Een tweede punt waarop wij thans in verband met het prestatie-
stelsel der kinderbijslagverzekering de aandacht moeten vestigen
is de wijze waarop de uitkeringen zijn vastgesteld. In dit opzicht
heeft het Nederlandse stelsel een ontwikkeling doorgemaakt.

Oorspronkelijk (bij de wet van 23 December 1939, S. 806) was
er een verband gelegd tussen het loon van de arbeider en de kinder-
bijslag, niet in dier voege dat de laatste werd uitgedrukt in een
percentage van het eerste, doch de kinderbijslag werd voor verschil-
lende loongroepen op een verschillend bedrag bepaald. Bij K.B. van
22 September 1945, S. nr F 189, werd een „flat rate" van f 0,40
per dag per kind ingevoerd, ingaande 1 Januari 1946, terwijl bij
de wet van 21 December 1946, S. nr G 373, met ingang van 1 Oc-
tober 1946 de uitkering als volgt werd geregeld, dat voor de eerste

drie kinderen een „flat rate" van f 0,40 per dag per kind werd
vastgesteld en vanaf het vierde kind een „flat rate" van f 0,50 per
dag per kind werd ingevoerd. Vanaf 1 October 1948 bedraagt deze
kinderbijslag f 0,40 per dag voor het eerste, f 0,44 per dag voor het
tweede en derde en f 0,54 per dag vanaf het vierde kind.

Van Spaendonck en anderen hebben op de ontoereikendheid der
kinderbijslagen, speciaal in de huidige tijdsspanne, gewezen en een
meer progressieve kinderbijslag bepleit voor het grote gezin zonder
verdienende kinderen.  1)

Naar aanleiding van de beschouwingen van Van Spaendonck heb-
ben verschillende werkgeversvakverenigingen regelingen in het leven
geroepen, ten doel hebbende financiale steun te verlenen aan grote
gezinnen met niet verdienende kinderen. 2)

en de Kinderbijslagwet van invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers, met welk
wetsontwerp in verband met het tijdstip van afsluiting dezer studie geen rekening meer
kon worden gehouden.

1)   B.   J.   M.   van Spaendonck: Verhoging   van de kindertoeslag als noodzakelijke
maatregel voor de vermindering van de spanning tussen lonen en prijzen. Maandschrift
Economie   12e   jrg.,   pag. 117, Contra J. Middelburg: Is verhoging  van de kinderbijslag
noodzakelijk. Sociaal Maandblad Mei 1948. Voorts B. J. M. van Spaendonck onder
dezelfde titel in Economie.   128  jrg;   pag.   470; onze bijdrage Actieve Gezinspolitiek   in
De Tijd van 6 April 1948.

2)  In het artikel   van   B.   J.   M. van Spaendonck: De aanvullende kinderbijslag   in
Economie 13e jrg. pag. 61 wordt opgemerkt, dat omstreeks Juli 1948 werd opgericht
het sociaal fonds voor de Metaalnijverheid, welk voorbeeld in November werd gevolgd
door de Nederlandse R.K. Vereniging van werkgevers in de textielnijverheid, de Ver-
eniging van Tilburgse fabrikanten van wollen stoffen en de Federatie van Nederlandse
Schoenfabrikanten met resh sociale fondsen voor de sigarenindustrie, Nederlandse
textielindustrie, Tilburgse wolindustrie en Nederlandse schoenindustrie, welke laatste
de regeling invoerden met terugwerkende kracht vanaf 1 Juli 1948.
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In beginsel achten wij speciale regelingen in bepaalde bedrijfs-
takken En uit economisch En uit sociaal in uit psychologisch oog-
punt ongewenst. Zij leiden immers tot een te grote differentiatie
van de beloning en doorkruisen daarmede zelfs een gematigd „equal
pay for equal job"-beginsel. Tevens geven zij aanleiding tot onge-
wenste concurrentieverhoudingen en tot een verkeerd gerichte ar.
beidsmobiliteit.

Waar deze regelingen echter buiten de opzet van onze studie
vallen, kunnen wij hierop niet nader ingaan. Ten aanzien van de
kinderbijslag  in het algemeen  zij  nog het volgende opgemerkt:

le.  Wij zijn van oordeel dat het „flat rate"-stelsel voor de kin-
derbijslagverzekering ongewenst is;  het zou ons juister lijken
indien bij de bepaling van de kinderbijslag rekening werd
gehouden met de hoogte van het inkomen. Hoewel voor de
opvoeding der kinderen ongetwijfeld minimumlasten gelden,
stijgen deze lasten toch ook als regel met het welvaartsniveau
van het gezin. In dit verband zouden wij voorstander zijn
van een kinderbijslagregeling, waarbij de kinderbijslag, met
inachtneming van zekere minima en maxima, uitgedrukt
wordt in een percentage van het inkomen uit arbeid. Deze
kinderbijslag moet verleend worden aan ieder, die zich door
arbeid een inkomen verwerft, alsook gedurende de tijd dat
hij in het genot is van uitkeringen krachtens de sociale ar-
beidsverzekeringswetten en -regelingen.
De minima moeten afgestemd worden op de minimumbe-
hoeften, de maxima op het maximale verzekerde inkomen.

2e. In het raam van deze regeling zouden wij een progressie
voorstaan voor de grote gezinnen, in verband met het feit,
dat de kinderbijslag niet alle lasten kan, en ook niet mag
dekken, en dat bij stijging van de omvang van het gezin het
gezinsinkomen relatief daalt.

*  *
*

Tenslotte een woord over de kraamgeldverzekering. Wij kunnen
ons in het algemeen met de „flat rate" der kraamgeldverzekering
zeer goed verenigen, mits deze uitkering aangepast is aan de kosten
van de kraamgeldverzorging. Wij zien deze uitkering het liefst in



HET OBJECT DER SOCIALE ARBEIDSVERZEKERING 139

geld bepaald en niet in een bij wijze van uitkering in natura ver-
strekte kosteloze kraamhulp. Het moet de arbeidende mens vrij
staan op welke wijze hij zich die kraamhulp wenst te verschaffen.
De overweging van de gemengde commissie-Van Rhijn in dezen
kunnen wij dan ook niet delen. 1)

5. De werkloosheids- en wachigeldverzekering
In tegenstelling tot de tot dusver behandelde vormen van sociale

arbeidsverzekering ontbrak in Nederland tot dusver een verplichte
werkloosheidsverzekering. Het in het Werkloosheidsbesluit 1917
geregelde prestatiestelsel wordt gekenmerkt door het vrijwillig ka-
rakter van de bij dat besluit geregelde verzekering. De reglementen
der werklozenkassen, welke door de Minister moesten worden goed-
gekeurd, bepaalden de omvang der prestaties. Daarbij waren de .
werklozenkassen gehouden aan het bepaalde in artikel 13 van ge-
noemd besluit, waarbij bepaald werd, dat de uitkering 70 90 der
gemiddelde verdiensten niet mocht te boven gaan, terwijl artikel 12
bepaalde, dat iemand uit meer dan 66n werklozenkas, uitgaande
van een gesubsidieerde vereniging, uitkering kon ontvangen. In een
door de Minister uitgegeven leidraad voor de samenstelling der
reglementen werd voorts bepaald, dat geen uitkering mocht worden
gegeven aan leden die niet gedurende ten minste zes maanden tegen
werkloosheid verzekerd waren, terwijl de werkloosheid niet aan
eigen schuld te wijten mocht zijn. Snoeck Henkemans deelt mede,
dat in de practijk een maximaal aantal uitkeringsdagen werd vast-
gesteld (gewoonlijk 13 weken).2)

We kunnen dus vaststellen, dat de uitkeringen welke in geval
van werkloosheid werden verstrekt, voor de verschillende vereni-

gingen met een werklozenkas verschilden, zowel wat betreft hoogte
als tijdsduur.

Het K.B. van 8 September 1944, E 72, houdende vaststelling
van het Buitengewoon Besluit Werkloosheidsverzekering, welk K.B.

1) Rappon inzake de herziening der sociale verzekering. 's.Gravenhage 1948, pag. 19.
„Dit zg. kraamgeld past dan ook meer in het kader van een ziekte „verzorgings-
verzekering" (aanhaling  van   ons, V.). Daarbij   ware   te   ovenvegen   of een uitkering   in
natura, b.v. in de vorm van het ter beschikking stellen van kraamhulp niet de' voorkeur
verdient boven een geldelijke uitkering."

2)   G. Snoeck Henkemans: Arbeids· en Ordeningswetten. Maastricht   1941,   pag.   83.
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nimmer in werking is getreden, verzekerde loonarbeiders en inge-
schreven werklozen tegen werkloosheid, en wel voor een uitkering
van maximaal 156 dagen in een tijdvak van 12 maanden, welke
uitkering een bedrag van 70 % van het normale loon niet te boven
mocht gaan  (artt. 5 en 6).

Het rapport van de Londense commissie-Van Rhijn wenst in prin-
cipe de werkloosheidsuitkering niet aan een bepaalde tijdsduur te
binden, doch haar te doen voortduren zolang de toestand van werk-
loosheid bestaat. „Het spreekt vanzelf", aldus het rapport, „dat een
zodanige regeling slechts uitvoerbaar is, wanneer - o.a. in de vorm
van verschillende aan de uitkering te verbinden voorwaarden -
voldoende waarborgen zijn geschapen tegen verkeerde verhoudin-
gen." 1 )

Naast de werkloosheidsverzekering hebben we voorts in Neder-
land sedert de bezetting een ontwikkeling van de wachtgeldregeling
gekregen. Met ingang van 1 October 1946 zijn de wachtgelden, ver-
leend ingevolge de „Wachtgeldregeling 1946", verlaagd tot 50 90
der vroegere uitkeringen.

Thans is door de Eerste Kamer aangenomen een ontwerp-Werk-
loosheidswet, regelende de verplichte verzekering van werknemers
tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid. Hierbij is de splitsing
welke reeds in het verleden werd gemaakt tussen wachtgeld en
werkloosheidsverzekering consequent doorgevoerd.

De prestaties der wachtgeldverzekering bedragen niet minder dan
80 %  van het dagloon voor gehuwde mannelijke of vrouwelijke
kostwinners, 70 % voor ongehuwden-niet-kostwinners van 18 jaar
en ouder, die niet bij hun ouders inwonen, en 60 % voor de overige
werknemers, steeds met een maximum van 48 uitkeringsdagen per
uitkeringsjaar. Opgemerkt zij, dat de besturen der bedrijfsvereni-
gingen hogere maxima mogen stellen. Dit laatste geldt niet voor de
werkloosheidsuitkeringen, waarbij de hierboven bedoelde percen-
tages vast en onveranderlijk zijn, terwijl de uitkering tot een maxi-
mum van 78 dagen per uitkeringsjaar wordt verleend.

Van belang is artikel 9, lid 7, van het ontwerp van wet, waarbij
bepaald is, dat voor de berekening van een uitkering waarop een
werknemer ingevolge de wet aanspraak heeft, als dagloon wordt
beschouwd het loon dat de werknemer tijdens het genot der uitkering

1) RaPPort Staatscommissie-Van Rhijn. Deel II, pag. 117.
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gemiddeld per dag zou kunnen verdienen, indien hij werkzaam was
in het beroep dat hij gewoonlijk uitoefent. De Memorie van Toe-
lichting wijst er op, dat deze omschrijving het mogelijk maakt, dat
tijdens de werkloosheid met een alsdan tot stand komende loonsver-
hoging of -verlaging rekening wordt gehouden, hetgeen niet het geval
zou zijn, indien werd uitgegaan van het laatst verdiende loon. 1)

Wij mogen ten aanzien van dit vraagstuk volstaan met een tweetal
opmerkingen.

le. Het wil ons voorkomen, dat de werkloosheidsverzekering
slechts een secundair middel is tot bestrijding der werkloosheid en
wij achten het derlialve van meer belang, dat de Regering vooreerst
klaarheid verschaft over de wijze waarop zij in de toekomst voor-
nemens is naar volledige werkgelegenheid te streven. Kan deze
nagenoeg bereikt worden, dan dient de werkloosheidsverzekering
aanvullend op te treden. Plaatst men de werkloosheidsverzekering
geTsoleerd, dan bestaat het gevaar dat deze als een boemerang
werkt, zoals wij onlangs uiteen hebben gezet. 2 )

Indien het standpunt der Regering vertolkt wordt in de radiorede
welke Van Rhijn op 23 Februari 1948 heeft uitgesproken, dan
wenst men het vraagstuk der werkloosheidsverzekering als volgt op
te lossen: „Eerst trachten door conjunctuurpolitiek massawerkloos-
heid te voorkomen; gelukt  dat niet voldoende,  dan een ruime  open-
bare-werken-politiek   om   de   arbeiders   aan   werk   te helpen; eerst
voor zover deze niet voldoende is, zal een uitkering krachtens de

werkloosheidsverzekering moeten volgen. Een dergelijke uitkering
is Ook nodig in normale tijden, wanneer de werkloosheid niet een
gevolg is van de teruggang in de conjunctuur, maar van onvermilde-    u
lijke veranderingen in het bedrijfsleven, als b.v. seizoenwisselin-
gen." 3)

Als wij dit beluisteren, dan vragen wij Dns toch weI af, waarom
niet op voetspoor van het rapport der commissie-Van Rhijn voor-
gesteld wordt de uitkeringen zonder limiet te verlenen, met de ver-
plichting voor de uitkeringstrekker om, indien hij niet binnen rede-
lijke termijn werk gevonden heeft, omgeschoold te worden in een

1) A. W. Rengelink, Wachtgeld. en Werkloosheidsverzekering. Arbeid 3e jaargang
nr 3, pag. 82.

2) Zie onze artikelen in De Tijd van 18 Februari en 9 Maart 1948.
3)  A.   A. van Rhijn: Het vraagstuk der werkloosheid. Arbeid 3e jaargang  nr  3,

pag. 68.
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nieuw beroep en als zodanig geplaatst te worden. Een dergelijke
plaatsingsmogelijkheid, reeds geintroduceerd bij de wet tot inscha-
keling van minder valide arbeidskrachten in het bedrijfsleven, komt
ons zeker gewenst voor.

2e Het wetsontwerp kent een prestatiestelsel op basis van de
vervangingswaarde. Op gronden, hierv66r uiteengezet, achten wij
dit voor kortlopende uitkeringen niet nodig, terwijl langlopende
uitkeringen volgens het wetsontwerp niet mogelijk zijn en in onze
gedachtengang vermeden moeten worden.

*  *
*

Thans resten ons ten aanzien van het prestatiestelsel der sociale
arbeidsverzekering nog slechts een tweetal algemene opmerkingen.
De eerste heeft betrekking op de vraag in hoeverre het verlenen van
bovenwettelijke uitkeringen een desideratum moet worden geacht,
de tweede heeft betrekking op de vraag in hoeverre de goede zeden
bij het recht op prestaties een rol dienen te spelen. 1)

1.  Het verlenen van bovenwettelijke uitkeringen
Verschillende sociale arbeidsverzekeringswetten, in het bijzonder

de Ziektewet en het ontwerp-Werkloosheidswet, geven aan de uit-
voeringsorganen - vooral aan de bedrijfsverenigingen - de be-voegdheid bovenwettelijke uitkeringen te doen. Verschillende col-
lectieve arbeidsovereenkomsten en loonregelingen van het College
van Rijksbemiddelaars bevorderen de actuele toepassing van de hier
vermelde bevoegdheid, door in deze C.A.0.'s resp. loonregelingen
b.v. te bepalen dat de werknemer recht heeft op uitkering van zie-
kengeld ingaande de eerste of tweede dag na die waarop de onge-
schiktheid tot werken is aangevangen en dat, in plaats van 80 %,
90 % ziekengeld wordt verleend. 2)  Daar de werkgevers deze meer-
dere uitkeringen moeten doen, zijn zij geneigd een uitvoeringsorgaan
te kiezen, hetwelk deze rechten aan hun arbeiders waarborgt. Wij

1) Het is duidelijk, dat het bestek van deze studie slechts een beknopte behandelingtoelaat.
2) Opgemerkt wordt, dat het College van Rijksbemiddelaars in dezen een grotere

mate van terughoudendheid heeft betracht dan bij een vdje loonvorming bet geval
geweest zou zun.
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zullen bij de thans volgende opmerkingen in het midden laten of
het gewenst moet worden geacht, dat de werkgevers op deze wijze
naar een bepaald uitvoeringsorgaan worden geleid, doch bepalen
ons tot het wezen der kwestie.

Dat bij de prestaties der sociale arbeidsverzekering bepaalde be-
perkingen zijn aangelegd, zoals het doen ingaan der uitkering na
enige wachtdagen en het niet integraal uitkeren van het gederfde
loon, heeft oorzaken welke voor alle werknemers dezelfde zijn. Het
betreft hier de vrees voor simulatie, ongewenst verlengen der uit-
kering etc. Deze regelen zijn dan ook wettelijk algemeen gesteld,
omdat zij algemeen als wenselijk erkend werden. Het is een kenmerk
van deze takken van sociale arbeidsverzekering, dat de wetgever ge-
meend heeft deze takken van verzekering niet te moeten overlaten
aan private onderhandelingen van werkgevers en werknemers of
hun organisaties, doch dat bij de wet in het algemeen belang alge-
mene normen voor het verlenen der uitkeringen worden gesteld.

Op een congres, hetwelk 9 en 10 April 1948 te Breda werd ge-
houden door de subgroep Sociale Verzekering van de A.R.K.A.,
werd naar aanleiding van een door Michielsen gehouden inleiding,
door Snoeck Henkemans naar voren gebracht, dat de prestaties der
sociale arbeidsverzekering geen voorwerp mogen zijn van onder-
handelingen en dat zij voor alle verzekerden in alle bedrijfstakken
dezelfde moeten zijn. „Er is", aldus Snoeck Henkemans, „geen rede-
lijke maatstaf aan te voeren, waarom de ene arbeider 90 % en de
andere arbeider 80 % krijgt." Met het verlenen van bovenwettelijke
uitkeringen wordt in een bedrijfstak niet iets typisch bedrijfseigens
naar voren gebracht, doch wordt een bepaalde  groep  werknemers
bevoordeeld boven anderen. 1)

Het komt ons voor, dat in deze redenering een grote mate van
juistheid is gelegen. Het karakter der publiekrechtelijk geregelde
sociale arbeidsverzekering is juist, dat de overheid de regeling van
deze materie niet heeft overgelaten aan de contractspartijen, doch
als „Dritte im Bunde" de objectieve normen vaststelt welke voor de
partijen - onafhankelijk van hun eigen bedoelingen - zullen gel-
den. Deze normen moeten in overeenstemming zijn met de begin-
selen der verdelende en sociale rechtvaardigheid. Zijn zij dat niet,

1)  A.  B.  Michielsen: De eenheidspremie  in de sociale verzekering  met de daarover
gevoerde discussie, 's-Gravenhage 1948, pag. 29.
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dan moeten zij voor al degenen die aan de sociale arbeidsverzeke-
ring onderworpen zijn, gewijzigd worden, op een zodanige wijze,
dat aan die eisen w61 voldaan wordt. Zijn zij dat wel, dan is het niet
in te zien, dat de waarborgen welke in die normen verankerd liggen
tegen ongewenste toestanden, ten aanzien van bepaalde groepen van
verzekerden verminderd moeten worden. F. J. H. M. van der Ven
belicht een ander facet van dit probleem, wanneer hij zich afvraagt
„of dit verschijnsel juist in deze tijd van noodzakelijke beheersing
der arbeidsvoorwaarden wel geheel en al gezond genoemd kan wor-
den".  1)  Men lost dit vraagstuk niet op door te stellen,  dat er toch
in verschillende bedrijfstakken verschillende lonen gelden, daar de
uitkeringen der sociale arbeidsverzekering, waarom het gaat, juist
in  percentages  van die gedifferentieerde lonen worden vastgesteld !
De sociale arbeidsverzekering dient de eisen van verdelende en so-
ciale rechtvaardigheid bij de inkomensvorming in een bepaald op-
zicht te verwezenlijken en dat doet zij door het basisinkomen als uit-
gangspunt te nemen. Het is niet in te zien, waarom de uitkeringen
dan in bepaalde bedrijfstakken nog moeten differentieren.

11.  In hoeverre moeten de goede zeden bij de prestaties der sociale
arbeidsverzekering een rol spelen?

In de vooroorlogse periode werd door verschillende bevolkings-
groepen hier te lande het beginsel gehuldigd, dat bezwaar moet
worden gemaakt om risico's onder de werking der sociale arbeids-
verzekering te brengen welke de verzekerden volgens de normen der
goede zeden niet dienen te lopen.

Dit beginsel kwam o.a. tot uitdrukking in een amendement-Aal-
berse, strekkende om buitenechtelijke zwangerschap en bevalling
buiten de verplichte ziekteverzekering te houden. Tot toelichting
werd gezegd, dat er principieel bezwaar tegen bestond, de geldelijke
gevolgen van buitenechtelijke zwangerschap en bevalling tot object
van verzekering te maken, te meer waar het een verplichte verzeke-
ring gold. 2)

Weliswaar werd het belang er van ingezien, dat aan de ongehuwde
moeder steun zou worden verleend, hetgeen in een motie van orde

1)  F.  J.  H.  M.  van  der Ven: Sociale verzekering  op de helling,  De  Tijd,  Mei  1948.
2) Handelingen 192811929 pag 1167.18.
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tot uitdrukking werd gebraclit, maar men wenste deze materie buiten
de verplichte verzekering te houden. 1)

Bij besluit van de waarnemend Secretaris-Generaal van het De-
partement van Sociale Zaken van 16 September 1940, nr S. 804, in
werking getreden 21 September 1940, werden in artikel 23, lid 3,
de woorden „van de gehuwde vrouw" etc. geschrapt, zodat sinds-
dien in de Ziektewet ten aanzien van zwangerschaps-, bevallings-
en kraamgelduitkering geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen
gehuwde en ongehuwde vrouwen. Na de bevrijding is deze kwestie
opnieuw in de kamer aan de orde geweest bij de behandeling van
de motie-Steinmetz, doch in het bijzonder nadien ten aanzien van het
vraagstuk van het verlenen van kinderbijslag aan de ongehuwde
moeder. Bij de met ingang van 1 October 1946 in werking getreden
wet van 18 September 1946, Stbl. nr C 257, tot wijziging der Kin-
derbijslagwet, is aan het eerste lid van artikel 24 toegevoegd de be-
paling, dat onder kind mede wordt verstaan een pleegkind van de
arbeider, dat door hem als een eigen kind wordt onderhouden en
opgevoed. In het ontwerp van wet was voorgesteld de eerste volzin
van het eerste lid van artikel 24 te lezen als volgt:

„Onder kind wordt in deze wet verstaan een wettig of gewettigd,
alsmede een natuurlijk, wettiglijk erkend kind van de arbeider of
van de echtgeno(o)t(e) van de arbeider." 2)

Blijkens het Voorlopig Verslag hadden verscheidene leden ernstig
bezwaar tegen de gelijkstelling van een natuurlijk, wettiglijk erkend
kind met een wettig of gewettigd kind. Een dergelijke in de wet op-
genomen gelijkstelling zou naar het oordeel dier leden de heiligheid
van het huwelijk ondermijnen in het volksbesef. Andere leden achtten
het oproepen van deze controverse te minder nodig, omdat dergelijke
kinderen, indien zij door hun ouders als een eigen kind worden
onderhouden en opgevoed, als pleegkinderen kunnen worden be-
schouwd. Weer andere leden waren van mening, dat bij aanvaarding
van de evenvermelde oplossing aan het begrip „pleegkind" in de

1) Deze motie luidde:
De kamer, overwegende, dat het gewenscht is, dat de overlieid vereenigingen en

instellingen, welke aan ongehuwde moeders en hare zuigelingen steun en biistand ver·
leeneg hetzij in inrichtingen, hetzij in hare of in andere gezinnen, door het geven van
bijdragen in staat stelt, om zich van deze zorg zo goed mogelijk te kwijten, gaat over
tot de orde van de dag.

2) Zitting 1946 Ced . St. 280. 1.

10
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Kinderbijslagwet een van andere wetten geheel afwijkende betekenis
zou worden toegekend, hetgeen zij bepaald ongewenst zouden
achten.  1)

Sommige leden zouden in elk geval uitgesloten willen zien, dat
niet erkende natuurlijke kinderen als pleegkinderen in aanmerking
zouden kunnen worden gebracht. In de Memorie van Antwoord is
hierop geantwoord, dat de voorgestelde wijziging aansloot bij de
redactie van overeenkomstige bepalingen in tal van andere wetten
en dat er daarom geen aanleiding bestond de niet erkende natuur-
lijke kinderen uitdrukkelijk uit te zonderen.  2)

Bij de mondelinge behandeling werd een door de heer Hooy c.s.
ingediend amendement, strekkende om de woorden „alsmede een
natuurlijk, wettiglijk erkend" te schrappen, door de Regering over-
genomen, zodat de redactie van de eerste volzin van lid 1 ongewij.
zigd bleef.  3)

Naar aanleiding van de behandeling van bovenbedoeld wetsont-
werp (wet van 18 September 1946, Staatsblad G 257, verder te
noemen G 257) werd door ons de mening verdedigd, dat het recht
op kinderbijslag in de bestaande Kinderbijslagwet gebaseerd is op
het bestaan van een gezin, dat met inachtneming van de juiste orde
tot stand is gekomen, m.a.w. „een door een huwelijk begonnen ge-
ordend samenlevingsverband van man, vrouw en de uit dat huwelijk
gesproten kinderen". 4)

Zonder op de zaak zelf in te gaan tekende Mok bij dit artikel aan,
dat het Besluit Bevolkingsboekhouding een ander begrip „gezin

"

hanteert en dat de Federatie van Bedrijfsverenigingen en de Ver-
eniging van Raden van Arbeid aan haar leden hadden geadviseerd,
in afwachting van een rechterlijke uitspraak, bij concubinaat w61
uitkering te verlenen. 5)

Voor zover ons bekend, zijn wij in ons standpunt, dat onder gezin

1) Zitting 1946 Ged. St. 210.4.
9) Id. 210. 5.

8) Zitting 1946 II. Handelingen 2e Kamer, pag. 127-129.
4) Natuurlijke kinderen   in de Kinderbijslagwet: Arbeid 2e jaargang   nr   2.   Men

vergeliike de door ons gehanteerde definitie met de karakteristiek welke Banning geeft
van het gezin in zijn recente publicatie „Sociale Ethiek", 's-Gravenhage 1949, pag. 83,
waar  hii  zegt: „Wij verstaan onder gezin: De levensgemeenschap van ouders   en   kin.
deren gebaseerd op het huwelijk en in de regel zich afspelend in een eigen tehuis"

5) Natuurlijke kinderen   in de Kinderbijslagwet: Arbeid 2e jaargang,   nr   2.
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in  de Kinderbijslagwet diende te worden verstaan:  „Een  door  een
huwelijk begonnen geordend samenlevingsverband van man, vrouw
en de uit dat huwelijk gesproten kinderen" alleen bijgevallen door
Koot, die echter de - door de feiten bevestigde - mening hub
digde, dat de Centrale Raad van Beroep met dit standpunt wel niet
zou  meegaan. 1) Voorts heeft Tiemens onlangs geconstateerd,  dat
de Centrale Raad van Beroep onze conclusie niet deelt en daarbij
opgemerkt:  „Dat moge betreurd worden door ieder  die de christe-
lijke levensbeschouwing als uitgangspunt kiest; door degenen, die
de wet moeten uitvoeren, zal het standpunt van de beroepsrechter
moeten worden gevolgd." 2)

Tiemens maakt met betrekking tot het begrip „gezin" onderscheid
tussen maatschap en verband. Naar zijn wijze van zien ontbreekt
het verbandskarakter bij de huwellksgemeenschap en bij de /amilie-
gemeenschap; het is aanwezig bij het gezinsverband.

„Het gezinsverband is wel een verrijking of verdieping van de
huwelijksgemeenschap. Dan ontplooit zich de twee-eenheid tot een
veel-eenheid. Er is dus wel een innige samenhang tussen huwelijks-
gemeenschap en gezinsverband, maar die twee mogen niet worden
geYdentificeerd.

Het huwelijk is evenwel intentioneel op het gezinsverband aan-
gelegd. Daarom wordt ook nooit zonder huwelijk een gezin gevormd.
Anderzijds is een huwelijksgemeenschap zonder kinderen evenmin
een gezin. Ook bestaat er een nauwe betrekking tussen een familie-
gemeenschap en een gezinsverband, maar ook deze twee mogen niet
worden vereenzelvigd. Al blijven de kinderen na het overlijden van
de ouders samenwonen, zij vormen geen gezin meer. Zij staan tot
elkander in familierelatie, aangezien de gezags. en ondergeschikt-
heidsverhoudingen zijn te niet gegaan.

Tiemens besluit (en komt op andere gronden dan wij daarmede
tot dezelfde conclusie):  „Naar zijn innerl#ke bestemming  is  het
gezin te kwalificeren als een constante liefdesgemeenschap tussen
ouders en kinderen op de grondslag van de natuurlijke banden des
bloeds. De structuur van het gezinsverband wordt derhalve bepaald

1)   J.  J. Koot: Huweliiksmoraal als zuurdesem  in de sociale verzekering.  Tijdschrift
voor Overheidsadministratie. 3e jrg. nr 118.

2)  J.   P.   M.   Tiemens: Het begrip „Gain"  in de Kinderbiislagwet. Sociaal Maand-
blad 3e irg. nr 12.
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door de onlosmakelijke samenhang van zijn bestemmingsfunctie
(liefdesgemeenschap tussen ouders en kinderen) en zijn funderings-
functie (bloedsgemeenschap), waarbij  in  het  oog moet worden  ge-
houden, dat alle verbanden gekarakteriseerd worden door gezags-
en ondergeschiktheidsverhoudingen.

"

Baseert de door de hierboven geciteerde schrijvers verdedigde
opvatting het recht op kinderbijslag op het recht en de plicht van de
arbeidende mens op gezinsvorming, volgens anderen wordt de
mening verdedigd, dat de grondslag gelegen is in de nood der kin-
deren. Terwijl volgens het eerste standpunt - ongeacht de eenstem-
migheid in het oordeel, dat het wenselijk is steun aan de ongehuwde
moeder te verlenen - die samenlevingsvormen, welke gevormd
worden zonder de juiste huwelijksmoraal in acht te nemen, buiten
de Kinderbijslagwet gehouden moeten worden, treedt volgens het
tweede standpunt, waar het gaat om de nood der kinderen, deze
overweging op de achtergrond.

Zo meent Haakman, dat de hoofdstrekking der Kinderbijslagwet
is de erkenning van de feitel(ike nood in de maatschappij tengevolge
van het bestaan van kinderen:  „Het is de nood der kinderen," aldus
deze schrijver, „de noodzaak van hun ontplooiing, niet de zedelijk-
heid der ouders, die tot bijstand leidt." De schrijver wil de kinder-
bijslag beschouwen als een wettelijke alimentatie, door de gemeen-
schap aan de kinderen verstrekt. 1)

Gorter meent voor deze opvatting zelfs steun te vinden in de wet
zelf: „Wanneer de wet spreekt van pleegkinderen, die als een eigen
kind worden opgevoed, kan dit.... niet anders betekenen dan „als
een eigen kind, bedoeld in de vorige alinea", dus als een kind waar-
over de arbeider zon zorgen op dezel/de wlze uitstrekt als over z(in
wettige kinderen. Welnu," aldus Gorter, „deze zorg heeft ook de
ongehuwde moeder voor haar natuurlijk kind en hebben de onge-
huwde ouders voor hun natuurlijk kind. Zo drukken dan de woorden
„als een eigen kind" een bepaalde mate van zorg (vgl. alimentatie,
V.)   uit." Gorter meent  dan  ook,  dat  een  rechter die hierover  een
andere uitspraak doet, tegen het systeem der wet ingaat.  2)

Van Epenhuijsen wijst er op, hoe het verlenen van kinderbijslag

1)  A. J. Haakman: De rechthebbende op kinderbijslag. Arbeid 2e jrg. nr 11.
2)   D.  J.  Gorter : De Centrale  Raad van Beroep  en de natuurlijke kinderen. Arbeid

2e jrg. nr 12.
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aan natuurlijke kinderen volkomen past in het kader van het Bur-
gerlijk Wetboek, waar de moeder - niet de vader - in eerste
instantie en dan naar draagkracht verplicht wordt haar natuurlijk
kind te onderhouden. „Haar draagkracht wordt verbeterd. M.i.
schept men daarmede de beste voorwaarden voor het opgroeien van
het kind tot een nuttig mens in de maatschappij:' 1)

Nademaal de literatuur, op grond van verschillende redenerin-
gen, verschillende interpretaties heeft gegeven van verschillende
begrippen heeft de Centrale Raad van Beroep in hoogste instantie
uitspraak gedaan over een aantal twistgeschillen, in welke juris-
prudentie we een - al dan niet gebrekkige - leidraad vinden voor
de uitvoering der Kinderbijslagwet. 2)

Het standpunt, dat onder „gezin" in de zin der wet slechts kan
worden begrepen de gemeenschap, gevormd door in wettig huwelijk
samenleven van ouders en kinderen, is door de Centrale Raad van
Beroep uitdrukkelijk verworpen, zowel in de wet zoals deze v66r
als zoals zij na G 257 luidde. 3 ) Dit standpunt vindt naar het oor-
deel van de Centrale Raad van Beroep geen steun in de bepalingen
der wet en dit te minder, nu deze wet er van uitgaat, dat ook pleeg-
kinderen tot het gezin van de arbeider kunnen behoren, zonder
daarbij de eis te stellen, dat de arbeider gehuwd of gehuwd geweest
is.

Zo sprak de Centrale Raad van Beroep bij een concubinaatsver-
houding van een gezin, evenals bij het samenleven van een onge-
huwde moeder met haar kind. Dat de samenleving in concubinaat
juridisch niet mogelijk is en deze in feite als ongeoorloof(1 moet
worden aangemerkt, werd door de Centrale Raad van Beroep niet
van belang geacht, daar hierbij slechts gelet wordt op de relatie
tussen de man en de vrouw en niet op die waarop het - naar het
oordeel van de Centrale Raad van Beroep - in die wet juist aan-
komt, namelijk tussen de arbeider en het kind. Beslissend is dus
de relatie tussen de arbeider en het kind, onderscheidenlijk pleeg-
kind, waarbij de relatie tussen man en vrouw eventueel een mede-
bepalende factor kan zijn. 4)

1)   A.   C. van Epenhuijsen: Bijslag voor natuurlijke kinderen. Arbeid   3e   jrg.   nr   1.
2)   E.    H.    Nuver: De begrippen „gezin" en „pleegkind"    in de Kinderbijslagwet.

Sociaal Maandblad. October 1948.
3) C. R. v. B. 14 October 1947 A. B. 1947, pag. 615.
4) C. R. v. B. 11 November 1947 A. B. 1947, pag. 621.
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Wel was de Centrale Raad van Beroep van oordeel, dat een duur-
zame band aanwezig moet zijn. Niet elke losse verhouding tussen
man en vrouw zal derhalve het praedicaat gezin kunnen wegdragen,
doch een meer duurzame concubinaatsverhouding wordt als gezin
beschouwd. 1)

Verwierp de Centrale Raad van Beroep de hierboven door ons
gegeven definitie van gezin, eveneens heeft de Centrale Raad van
Beroep de stelling verworpen dat „gezin" in de zin der wet identiek
zou zijn aan het begrip, zoals dit voorkomt in het Besluit Bevolkings-
boekhouding van 31 Maart 1936, S. 342. De wet verwijst niet
naar dit besluit en het kan daarom niet beslissend worden geacht
voor de betekenis van het begrip „gezin" in de wet. In het bijzonder
niet na G 257, omdat de wet, anders dan het besluit, er van uitgaat
dat ook pleegkinderen tot het gezin van de arbeider kunnen be-
horen.  2)

Heeft de Centrale Raad van Beroep hiermede inzicht gegeven in
het begrip „gezin", eveneens heeft hij dat gedaan ten aanzien van de
vraag of een natuurlijk kind als het pleegkind van de ongehuwde
moeder te beschouwen is.

De Centrale Raad van Beroep heeft deze vraag categorisch ont-
kend  3) en eveneens betwist dat  dit in strijd  zou zijn met het systeem
van de wet.

Nuver heeft terecht opgemerkt, dat het buiten kijf is dat de prac-
tische gevolgen van de jurisprudentie van de Centrale Raad inzake
natuurlijke kinderen onbevredigend en vaak zelfs wonderlijk zijn,
zo b.v. in de uitspraak, waar de arbeider wel kinderbijslag ontving
voor het niet door hem verwekte kind van de vrouw met wie hij in
concubinaat leefde, doch niet voor zijn eigen natuurlijk kind, dat
uit die concubinaatsverhouding was gesproten. 4)

Nog merkwaardiger is het geval, waarin de arbeider samenleeft
met een gehuwde vrouw en kinderbijslag ontvangt voor het kind dat
hij - in overspel - heeft verwekt, doch dat krachtens art. 305
B.W., nu de wettigheid niet is betwist, als het wettig kind van de
echtgenoot van zijn concubine moet worden beschouwd.  5)

4 C. R. v. B  16 December 1947 A. B. 1948, pag. 233.
S) C· It. v. B. 2 December 1947 A. B. 1948, pag. 229.
8) C R. v. B. 24 Juni 1947 A. B., pag. 366.
4) Nuver t.a.p. pag. 219.
5) C. R. v. B. 25 October 1948, A. B. 1948, pag. 902.
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Het is duidelijk dat deze onbevredigende jurisprudentie naar an-
dere oplossingen doet zoeken. Door Van Epenhuijsen wordt gewezen
op art. 52 al. 2 van de wet van 4 Augustus 1930, in BelgiB, waar de
mogelijkheid wordt geopend om met hantering van het begrip „ver-
laten kind" bijslag te verlenen aan kinderen als hierboven bedoeld.
Het Belgische systeem doet dus meer denken aan pleegkinderen.
Daar het evenwel practisch geen rekening houdt met de naam welke
het kind draagt, doch alleen afgaat op werkelijke verzorgingslasten
welke op de arbeider(ster) drukken, is het resultaat dat kwesties als
thans ten onzent zijn gerezen daar niet licht voorkomen. 1)

De Engelse wet maakt volgens Van Esveld - zij het dan in om-
gekeerde zin - een oplossing gemakkelijk. „Ten eerste verklaart zij
in artikel 21 sub 7, dat onwettige kinderen nimmer geacht moeten
worden de „bloedverwantschapsband" met hun vader te bezitten.
Hij kan dan ook geen aanspraak op kinderbijslag wegens „onder-
houdsband" maken, aangezien hierop alleen beroep kan worden
gedaan, indien tot niemand de „bloedverwantschapsband" volgens
de Kinderbijslagwet bestaat. Deze is n.1. aanwezig bij de moeder,
maar op de vraag of die dan aanspraak op bijslag kan maken, kan
geantwoord worden, dat zij met het kind niet vormt een gezin zoals
de wet bij uitsluiting heeft vastgesteld." 2)

Gezin in de zin der Engelse wet kan zijn: I. een gehuwd echtpaar
dat  met de kinderen samenleeft;  II.  een man  die  niet met zijn vrouw
samenleeft of geen vrouw (meer) heeft en met de kinderen in ge-
zinsverband samenleeft;    III. een vrouw    die    niet    met    haar    man

samenleeft of geen man (meer) heeft en met de kinderen in gezins-
verband samenleeft. 3 )

De commissie Kinderbijslag voor zelfstandigen van het Centrum
voor Staatkundige Vorming der K.V.P. is van oordeel, dat in ieder
geval in de Kinderbijslagwet gehandhaafd moet worden het beginsel
dat het in die wet gaat om steun aan de kinderrijke goedgeregelde
gezinnen, welke voor de gemeenschap, die voor haar krachtig voort-
bestaan in het algemeen afhankelijk is van de natuurlijke ordelijke
ontplooiing van het gezinsleven, van de grootste waarde zijn. Het

1) Van Epenhuiisen, pag. 9.
9)   N.   E.  H.  van Esveld: Kinderbijslag  in  Engeland II. Arbeid  3e  jrg.  nr  6.  Zie  ook

1    CM.   van    der   Ven: De kindertoeslagverzekering voor zelfstandigen in BelgiI.
Sociaal Maandblad 3e jrg. nr 2, pag. 34.

a) Id. Kinderbijslag in Engeland I. Arbeid 3e jrg. nr 5.
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gaat daarbij om de gezinnen welke door een huwelijk zijn begonnen,
terwijl de samenleving - binnen de orde - met een pleegkind voor
de toepassing der wet wordt geacht daarmede op een lijn te staan.

Naar de mening van de commissie dient de gelijkstelling van
ieder samenlevingsverband dat gevormd is zonder inachtneming van
de juiste orde, met een gezin dat wel met inachtneming van de juiste
orde gevormd is, te worden afgesneden. De bevordering van een
dergelijke gelijkstelling voor de wet kan niet de taak van de wet-
gever zijn. Naar de mening der commissie ware het eerste lid van
artikel 24 der Kinderbijslagwet in zijn oude gedaante te handhaven,
doch daaraan dient haars inziens uitdrukkelijk te worden toege-
voegd, dat de arbeider die in concubinaat leeft voor de toepassing
der Kinderbijslagwet niet geacht wordt een gezin te vormen met
degene met wie hij samenleeft.

De commissie is voorts van oordeel, dat in de Kinderbijslagwet
uitdrukkelijk dient te worden bepaald, dat de ongehuwde vrouwe-
lijke arbeider voor haar natuurlijk wettiglijk erkend kind krachtens
de Kinderbijslagwet geen aanspraak op kinderbijslag heeft.

Dit wil evenwel niet zeggen, dat de commissie van oordeel zou
zijn, dat de ongehuwde moeder aan haar lot moet worden overge-
laten. Zij is echter van oordeel dat het vraagstuk van de ongehuwde
moeder in de sociale arbeidsverzekering een afzonderlijk vraagstuk
is, hetwelk voor alle sociale arbeidsverzekeringswetten tegelijk be-
zien moet worden.

Zolang deze materie niet geregeld is, zou de commissie er het
meest voor voelen aan de ongehuwde vrouwelijke arbeider inge-
volge de Kinderbijslagwet en aan de ongehuwde vrouwelijke ver-
zekerde ingevolge de Kinderbijslagwet voor zelfstandigen, van
Rijkswege steun te verlenen via een begrotingspost, welke steun zou
kunnen worden verleend op de voet van de bepalingen der Kinder-
bijslagwet. Als argument wordt hier vaak tegen ingebracht, dat er
geen rechtsgrond is om aan deze groep via een begrotingspost steun
te verlenen, terwijl talrijke andere groepen voorbijgegaan zouden
worden. De commissie is evenwel van oordeel, dat de laatste groepen
juist in het door haar ontworpen voorontwerp en de door haar
gedane suggesties onder de kinderbijslagregeling kunnen worden
gebracht. De cornmissie meent echter dat het onverantwoord is,indien niet op korte termijn voorzieningen in de nood der ongehuw-
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de moeder worden getroffen en is daarom van oordeel, dat bij wijze
van noodmaatregel een uitkering van Rijkswege verantwoord is." 1)

Naar aanleiding van hetgeen dienaangaande door de commissie-
Michielsen in haar rapport inzake het verlenen van kinderbijslag
aan zelfstandigen wordt voorgesteld, heeft het Bestuur van het
Centrum voor Staatkundige Vorming aan de commissie-Duynstee
de volgende vragen voorgelegd:

„Verdient het aanbeveling aan de in loondienst werkende, on-
gehuwde moeder een gelijk recht op kinderbijslag toe te kennen als
aan de in loondienst werkende, gehuwde moeder? Zo neen, verdient
het aanbeveling op andere wijze - en zo ja, op welke wijze - aan
de in loondienst werkende, ongehuwde moeder een tegemoetkoming
te verlenen voor het onderhoud en de opvoeding van haar kind?

"

De commissie heeft hierop geantwoord, dat het niet zeker is op
welke rechtsgrond „kinderbijslag" als door de Kinderbijslagwet
wordt geregeld, behoort te rusten. Als men er een poging in moet
zien op die wijze tegemoet te komen aan de eisen van een rechtvaar-
dig arbeidsloon, dan valt te betwijfelen, of die eisen een zo sterke
individualisatie van het arbeidsloon omvatten als een kinderbijslag
per kind ten gevolge heeft. De vraag dient gesteld, of aan de eisen
van het rechtvaardig arbeidsloon niet is voldaan, indien het loon
toereikend is om te voorzien in de redelijke behoeften van een
normaal, een gemiddeld gezin. Stijgen de rechtmatige aanspraken
te dier zake werkelijk ipso facto bij iedere gezinsvermeerdering?

Anderzijds schijnt de kinderbijslagregeling, welke thans reeds
met het eerste kind in werking begint te treden, er op te wijzen, dat
de huidige loonstandaard blijkbaar nog ontoereikend is geoordeeld
om te voorzien in de redelijke behoeften van het kleine gezin en dus
zeker niet voldoet aan de bovengenoemde eis nopens het gemiddelde
gezin. In zoverre zou men de kinderbijslag dus inderdaad uit het
oogpunt van rechtvaardig arbeidsloon kunnen postuleren.

Wordt hij echter, zulks met name om het volstrekt individuele,
immers per kind berekende, karakter, geplaatst buiten de in het
rechtvaardige arbeidsloon vervatte aanspraken, dan zou de kinder-
bijslag moeten worden gezien als een steun, waarmede men tegemoet

1) Proeve van een ontwerp van wet op het verlenen van kinderbijslag aan zelf-
standigen. 's-Gravenhage 1948, pag. 44.
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tracht te komen aan de nood waarin een gezin, ook als de kostwin-
ner er van een rechtvaardig arbeidsloon ontvangt, geacht wordt te
verkeren, reeds bij de geboorte van het eerste kind. Het welzijn van
de gemeenschap vordert, zo zal men dan moeten redeneren, dat in
deze nood langs wettelijke weg wordt voorzien en men heeft daarom
de figuur der sociale arbeidsverzekering gekozen. De financiering
hiervan door middel van de bijdragen der werkgevers zou kunnen
terugwijzen naar de rechtsgrond van het rechtvaardig arbeidsloon,
doch ook verklaard kunnen worden uit de overweging dat de werk.
gevers de eerst aangewezenen zijn om steun te verlenen.

De commissie meent echter, dat de ongehuwde moeder die in
loondienst of als zelfstandige werkt, geen rechtsaanspraak op kin-
derbijslag behoort geldend te kunnen maken. Zij adstrueert dit punt
als volgt:

a. „Ziet men de kinderbijslag als een deel van het rechtvaardige
arbeidsloon, dan behoort de rol, welke hierin aan het behoefte-
element moet worden toegekend, beperkt te blijven tot de redelijk
gerechtvaardigde behoeften. Deze uitdrukking zou in dit verband
tot misvatting kunnen leiden, weshalve hierop de volgende toelich-
ting dient te worden gegeven. De zedelijke gerechtvaardigdheid ener
behoefte dient objectief en naar haar ontstaansgrond te worden
beoordeeld. Men kan dus niet volstaan met de opmerking, dat het
subjectief en naar het bestaande feit gezien „redelijk" is, dat ook
een ongehuwde moeder haar kind onderhoudt. De redelijke recht-
vaardiging van die behoefte valt immers weg, als men objectief acht
geeft op het ontstaan er van. De buitenechtelijke gemeenschap druist
tegen de redelijkheid en daarmede ook tegen de zedelijkheid in, de
gevolgen hiervan kunnen aan hem of haar, die tegen die normen-
complexen misdeed, niet uit hoofde daarvan een vermeerdering
van „het zijne" of „het hare" opleveren. Hieruit volgt, dat de be-
hoefte der ongehuwde moeder om haar kind te onderhouden, nietkan worden gerekend tot de redelijk gerechtvaardigde behoeften,
die tezamen in zekere mate een factor van het rechtvaardige ar-
beidsloon vormen en dus mede mogen dienen tot bepaling van „hetI.   "
zlJne , dat iemand krachtens zijn prestatie in een arbeidsverhouding
rechtens toekomt."

b. „Ziet men de kinderbijslag veeleer als het verlenen van steun
tot leniging van een nood - een zienswijze welke, gelijk gezegd,
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ook niet onaanvaardbaar is -, dan is de titel voor die steun toch

juist het gezin als de redelijke en daar(loor bij uitstek waardevolle

kern der maatschappelijke samenleving. Die titel ontbreekt dan ook

weer in het geval van de ongehuwde moeder. Die titel ontbreekt ook

wel in het bijzondere, door de wet voorziene geval van het pleeg-

kind, maar daarbij wordt de titel dan vervangen door het geenszins

onredelijke samenlevingsverband tussen pleegouder en pleegkind.

In haar grondslag blijft echter, gelijk hiervoren is betoogd, de be-
trekking tussen de ongehuwde moeder en haar kind onredelijk.

De commissie is niet blind voor de behoeften der ongehuwde

moeder en voor de nood, waarin zij met haar kind kan verkeren.

Zij antwoordt dan ook bevestigend op de vraag, of aan zulk een
moeder op andere wijze een tegemoetkoming moet worden verleend
voor het onderhoud en de opvoeding van haar kind. In elke mense-

lijke nood dient te worden voorzien, de vraag  is  nog  maar:   op
welke wijze in dit geval?

„Niet alleen, dat volgens het voorgaande de in de Kinderbijslag-
wet voorziene wijze moet worden afgewezen, ook langs andere weg
meent de commissie niet een rechtsaanspraak te kunnen construeren,
zodat de wel gesuggereerde oplossing om „van Rijkswege steun te
verlenen via een begrotingspost, welke steun zou kunnen worden

verleend  op  de voet van de bepalingen der Kinderbijslagwet", dezer-

zijds minder juist wordt geacht. Hier ligt v66r alles een charitatieve
taak, welke moet worden uitgeoefend door de Kerk en door parti-
culieren, al dan niet in charitatief-organisatorisch verband. Voor
zover de gel(lmiddelen, welke daartoe worden opgebracht, ontoe-
reikend zouden zijn, zou het op de weg der (gemeenteliike subs.
staats-) overheid komen te liggen door middel van subsidies    de
daarvoor in aanmerking komende organisaties te steunen. En
slechts wanneer ook aldus uit kerkelijk en particulier initiatief nog
te weinig leniging van de gegeven nood wordt geboden, kan van
gemeente-, subs. van Rijkswege daarin rechtstreeks worden voor-

9,zien.
Het kwam de commissie-Duynstee niet ondienstig voor zich ook

nog rekenschap te geven van de practische gevolgen der hier voor-
gestane opvatting in verband met de practische politiek, waarbinnen
het gegeven antwoord toch zijn plaats zal moeten vinden. Er is
geen reden de besproken kwestie te bezien - gelijk de reeds
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genoemde commissie-Michielsen deed in dier voege, dat de wet-
gever, die tot een kinderbijslag aan de ongehuwde moeder zou be·
sluiten, daardoor ging bevorderen, dat ieder samenlevingsverband
voor de wet gelijk gesteld wordt met een gezin. „Hij zou dit immers
slechts in een bepaald opzicht doen en daarmede nog iets verder
doortrekken de lijn, die men op menige plaats van onze wetgeving
reeds ontmoeten kan, waarbij n.1. in bepaalde opzichten het erkende
natuurlijke kind is gelijkgesteld met wettige of gewettigde kinderen.
(Voorbeelden van de bedoelde wetgeving vindt men in de Memorie
van Antwoord aan de Tweede Kamer, behorende bij de Wijzigings-
wet  van 18 September 1946, Staatsblad  C  257,  zie  ad  art.  24.)

Voor een gedeelte zit bij de hier bedoelde wetgeving kennelijk
voor het natuurlijke kind niet te laten achterstaan bij het wettige
( b.v.   in zijn aanspraken   na het overlijden  van de krachtens   de   In-
validiteitswet verzekerde ouder), voor een ander gedeelte is het
de ouder van het natuurlijke kind, die er rechtstreeks de vrucht van
plukt  (b.v. bij kinderaftrek voor een belasting)."

„Men moet echter niet menen," aldus de commissie, „dat de
wetgever die niettemin kinderbijslag aan de ongehuwde moeder in
het kader der Kinderbijslagwet zou verlenen, daarmede in elk geval
een paard vol onrecht en onzedelijkheid binnen de Trojaanse wallen
van onze maatschappelijke orde zou binnenvoeren. Er laten zich nu
eenmaal wel omstandigheden denken, waaronder men, zonder een
beginsel te verloochenen, uit overwegingen van practisch-politieke
aard kan toegeven aan een van elders geuit verlangen om ook de
ongehuwde moeder een gelijke plaats als andere ouders (en pleeg-
ouders) binnen  het  raam der Kinderbijslagwet te verlenen." 1)

Wat het principi6le deel betreft verzet de commissie-Duynstee
zich dus niet tegen de conclusie van de commissie-Michielsen. Zij
meent echter, dat practisch-politieke overwegingen afwijking vandit standpunt wenselijk kunnen doen zijn.

Persoonlijk zijn wij van oordeel, dat het in het algemeen wenselijk
moet worden geacht dat bij het prestatiestelsel der sociale arbeids-
verzekering de normen der zedelijkheid tot uitdrukking moeten
worden gebracht en dat afwijking op practische gronden tot de

1) Kinderbuslag voor de in loondienst zijnde ongehuwde moeder of tegemoetkominguit anderen hoofde voor het onderhoud en de opvoeding van het kind. Rapport van de
commissie-Duynstee, Kath. Staatkundig Maandschrift 1948.
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uitzonderingen moet blijven behoren. Anders bestaat o.i. het gevaar,
dat geleidelijk aan het abnormale als normaal en het normale als
abnormaal zal worden beschouwd. Feiten kunnen tot op zekere
hoogte normatieve invloed uitoefenen, doch de norm dient voor
alles aan het zedelijk beginsel ontleend te worden.

Met Aalberse en de commissies Michielsen en Duynstee zijn wij
van oordeel dat voor de ongehuwde moeder iets moet gebeuren.
Men heeft hier reeds 25 jaar te lang over gepraat. Als wij in dezen
een suggestie zouden moeten doen, dan zouden wij het voorstel van
de commissie-Michielsen tot wijziging van artikel 24 der Kinder-
bijslagwet en van artikel 9 van haar Proeve willen overnemen, doch
hieraan toevoegen:

lid 4: Bij algemene maatregel van bestuur worden regelen ge-
steld ter voorziening in de bijzondere lasten der ongehuwde moeders.
Deze voorziening komt ten laste van het kinderbijslagverevenings-
fonds.

Men zou de ongehuwde moeder o.i. geen recht op kinderbijslag
moeten geven, doch bij algemene maatregel van bestuur moeten
stellen, dat haar een tegemoetkoming wordt verleend. Deze tege-
moetkoming houdt dan het midden tussen recht en steun. Beroep
tegen de beslissing hierover zou niet mogelijk moeten zijn, doch
het bestuur van het kinderbijslagvereveningsfonds zou het recht
moeten hebben een beslissing te herzien. De vraag rijst hierbij of
de tegemoetkoming voor 66n of meer kinderen moet geschieden.

O.i. lijkt dit een practisch uitvoerbare en een zedelijk verant-
woorde oplossing. 1)

§   3.   De financiering der sociale arbeidsverzekering
Wij komen thans te staan voor het onderzoek naar de beginselen

volgens welke de financiering der sociale arbeidsverzekering ge-
schiedt en moet geschieden, m.a.w. wij hebben thans na te gaan of

1) Zoals reeds opgemerkt konden wij geen rekening meer houden met het bij Ko-
ninklijke Boodschap van 12 Augustus 1949 ingediende Wijzigingsontwerp Kinder·bijslagwet, waarin ook het vraagstuk van het natuurlijk kind werd geregeld. Wij ver.
wijzen hiervoor  naar ons artikel: Herziening der Kinderbijslagwet  I.  De  Tijd 25 Augustus
1949.
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de beginselen volgens welke de financiering der sociale arbeids-

verzekering geschiedt, in overeenstemming zijn met het karakter der
sociale arbeidsverzekering.

Het is nu in het bijzonder bij deze tak van sociale arbeidsverzeke-

ring, dat de beginselen der private verzekering vast verankerd lig-

gen. Velen huldigen met Lutz Richter de mening, dat „wie die
Privatversicherung, auch die Sozialversicherung angelegt sein muss
auf m6glichst genaue Erfassung der vorkommenden Wagnisse. Nur
durch Zergliederung werden die einzelnen Cefahrenmomente rech-
nerisch erfassbar". 1)

Wel lijnrecht hier tegenover staat het oordeel dergenen, die met
Levenbach menen dat „niet essentieel is voor sociale verzekering,
dat er verband bestaat tussen individuele premiebetaling en indivi-
dueel uitkeringsbedrag, noch, dat er verband bestaat tussen indivi-
dueel premiebedrag en individuele schade of uitkeringskans".
„Evenmin is", aldus Levenbach, „essentieel, dat een premie door de
verzekerde zelf wordt betaald; zulks  kan  door een ander priv6-
persoon, b.v. door de werkgever, of door een overheidsorgaan (staat
of gemeente) geschieden, gedeeltelijk of geheel. Maar wanneer
aldus het synallagma, hetwelk in de particuliere verzekering essen-
tieel blijft, verbroken kan worden, terwijl wij dan toch nog sociale
verzekering houden, dan is de gevolgtrekking consequent, dat het
helemaal niet wezenlijk voor het begrip sociale verzekering is, dat
voor dit risico enige speciale premie betaald wordt, door wie ook.
Essentieel is slechts", zo besluit Levenbach, „dat een organisatie
voor het dragen van het risico voor een collectiviteit wordt getrof-
fen, waardoor in bepaald omschreven gevallen voor individuele
kansdragers een omschreven recht   op een prestatie ontstaat." 2)

Deze twee standpunten zijn representanten van twee richtingen
1) Lutz Richter: Die Rationalisierung des Sozialversicherungrechtes, pag. 20. Buda-

pest 1935.
Men  zie  ook het rapport  van de commissie-Verrijn Stuart, hetwelk  op   pag   44  zegt:

Men behoort de invaliditeitsverzekering meer te beschouwen als de verzekering van een
particulier bedriif; voor een meer recente formulering van dit standpunt zie men
N.   Bolkestein: De invloed   van de financiEle politiek der overheid   op de verdeling  van
lasten en baten over de tijd. Ac. pr. Groningen-Batavia 1948, pag. 246 e.v. en H. van
Barneveld:    Een   stem   over de herziening der sociale verzekering. 's-Gravenhage    1948,
pag. 65 e.v.

2)   M.   G. Levenbach: Sociale zekerheid. Sociaal Maandblad  2e  jrg.   nr   11,   pag.  261
e.v.   Men   zie   ook   F.   R.   Boot:    De   financiering der sociale verzekering.   Ac.   pr.   A'dam
1947, voom F„ Heymans en A. Mey: Mens en Samenleving. Deel III. Utrecht 1948.
Hoofdstuk  IX: ,,De verzekering als maatschappelijk probleem."
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uit de algemene leer der sociale arbeidsverzekering, waarbij Richter
de groepering vertegenwoordigt dergenen welke van oordeel zijn,
dat de sociale arbeidsverzekering hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk
op dezelfde grondslagen moet steunen als de private verzekering,
terwijl Levenbach de groepering vertegenwoordigt, welke meent dat
private en sociale verzekering elk tot een geheel eigen sfeer behoren
en dat in verband daarmede de grondslagen der private verzekering
verschillend zijn van die der sociale arbeidsverzekering.

Wij   zullen ons onderzoek   in twee gedeelten splitsen: Het eerste
deel er van zal gericht zijn op de voornaamste financieringsgrond-
slagen der onderscheiden takken van sociale arbeidsverzekering,
waarna wij in het tweede deel de algemene beginselen in kort bestek
zullen trachten uiteen te zetten, waarop - naar onze zienswijze -
de financiering der sociale arbeidsverzekering moet berusten.

I. Een onderzoek naar de grondslagen der financiering van de
onderscheiden sociale arbeidsverzekeringstoetten

1)   Ongevallenverzekering
De ongevallenwetten in Nederland steunen, wat het financierings-

stelsel betreft, nog volledig op het beginsel van het risque profes-

sionnel.  1) De rechtsgrond,  die de arbeider bij ongeval  een  aan-
spraak verleent op vergoeding, construeerde de Ongevallenwet 1901
aldus: de arbeider   is  door de uitoefening  van het bedrijf  aan  ge-
varen blootgesteld, die ook bij een goede beveiliging niet zijn te
elimineren; indien   hem een ongeluk overkomt in verband  met  de
uitoefening van 'het bedrijf, dan heeft hij aanspraak op vergoeding
van wege dat bedrijf aan welks gevaren hij persoonlijk onderworpen
is; het bedrijf behoort zijn eigen risico's te dragen en mag deze  niet
voor rekening laten van zijn arbeider; de premie voor de ongevallen-verzekering is dus te beschouwen als een risico-premie voor het
bedrijf, in verband waarmede de lasten van deze verzekering door
het bedrijf moeten worden gedragen. 2)

1) WU volgen hier voor zover de ongevallenverzekering betreft in grote trekken
onze vroegere publicaties: Enkele critische opmerkingen  over het risque professionnel.Sociaal Maadblad le jrg. nr 6 en Van „bedrijfsrisico" tot „sociaal risico". Economie
11e jrg. nr 10,

9) El B. F. F. Baron Wittert van Hoogland, De parlementaire geschiedenis der
sociale verzekering. Haarlem 1940. Deel I, pag. 22.
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De berekening en omslag van dit risico zou kunnen geschieden
op dezelfde wijze als bij de gewone (private) verzekering. 1)  Daar-
toe werden de bedrijven ingedeeld in gevarenklassen, al naar gelang

het gevaar dat zij voor de verzekering opleverden, en werd de
premie naar deze differentiatie in gevaar gevarieerd. Hierin zag
men tevens een prikkel tot voorzorgsmaatregelen tegen ongevallen.

Deze grondslag van het risque professionnel is in de Ongevallen-
wet 1901 geintroduceerd en ten aanzien van het premiestelsel in
1921 gehandhaafd.

Artikel 29 juncto artikel 40, lid 5, der Ongevallenwet en ar-
tikel 52 juncto artikel 79, lid 5, der Land- en Tuinbouwongevallen-
wet leggen scherp de relatie tussen bedrijfsrisico  en de premie:  de
verzekeringsplichtige bedrijven worden bij algemene maatregel van
bestuur ingedeeld in gevarenklassen naar evenredigheid van het
gevaar dat zij voor de verzekering opleveren. De bedrijven kunnen
in verschillende gevarenklassen worden ingedeeld, naar gelang van
de plaats waar zij uitgeoefend worden.

Elke gevarenklasse bevat een aantal gevarencijfers, zodat aan de
ondernemingen welke wegens het daarin uitgeoefende bedrijf in
eenzelfde gevarenklasse vallen, een gevarencijfer kan worden toe-
gewezen dat de mate van het gevaar uitdrukt, hetwelk die onder-
nemingen ten opzichte van elkander voor de verzekering opleveren.

Het tarief wijst voor elk gevarencijfer de verschuldigde premie
aan per gulden loon.

Zeer duidelijk blijkt die scherpe relatie uit artikel 35, lid 2, der
Ongevallenwet en artikel 58, lid 2, der Land- en Tuinbouwonge-
vallenwet; worden   n.1.   in de onderneming   twee   of meer verzeke-
ringsplichtige bedrijven uitgeoefend, dan worden door het bestuur
der Rijksverzekeringsbank, indien dit nodig is, tot iuiste vaststelling
van het aandeel, door de onderneming op te brengen in de middelen
tot dekking der uitgaven, de verschillende verzekeringsplichtige
bedrijven, hetzij op ziclzzelf, hetzij tot groepe  verenigd, afzonderlijk
in een gevarenklasse ingedeeld, met toewijzing van een gevarencijfer
voor elk dier bedrijven of voor elke groep dier bedrijven.

Tenslotte bepaalt artikel 35, 3e lid, der Ongevallenwet en ar.
tikel 58, 3e lid, der Land- en Tuinbouwongevallenwet dat, indien

4 E. B. F. F. Baron Wittert van Hoogland, De parlementaire geschiedenis der
sociale verzekering. Haarlem 1940. Deel I, pag. 22.
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naar het oordeel van het Bestuur der Rijksverzekeringsbank uit
statistische of andere gegevens is gebleken dat de onderneming of
de in artikel 35,2e lid, der Ongevallenwet en artikel 58,2e lid, der
Land. en Tuinbouwongevallenwet bedoelde bedrijven minder of
meer gevaar opleveren dan wordt uitgedrukt door het laagste of
hoogste gevarencijfer van de klasse waarin de onderneming of de
bedoelde bedrijven vallen, die onderneming of bedrijven krachtens
koninklijke machtiging in een lagere of hogere gevarenklasse kunnen
worden gerangschikt.  1)

V66r 1901 gold het risico, verbonden aan het verrichten van
arbeid, zoals wij elders hebben uiteengezet, 2)   als een individueel
risico voor de arbeider, welke gedachte geheel paste in de negen-
tiende-eeuwse fictieleer van het vrije arbeidscontract.

Nu kan men zich afvragen in hoeverre de acceptering van het
beginsel van het risque professionnel een ombuigen betekent van de
v66r 1901 in practijk gebrachte leer van het individuele risico voor
de arbeider.

Wij geloven dat men deze vraag slechts kan beantwoorden tegen
een economische achtergrond.

Het leerstuk dat het ongevalsrisico ziet als een individueel risico
voor de arbeider, past in een economische theorie welke er niet van
uitgaat dat het de levende mens is die het voorwerp is der econo-
mische wetenschap, doch welke uitgaat van de abstractie van de
„homo economicus" welke steeds zijn eigen belang zoekt, kent en
zal bereiken. Het zou passen in een maatschappij met volledige
zelfverantwoordelijkheid, waarin de homo economicus, vereenzel-
vigd met de mens, volkomen vrij beslist op welke wijze hij zijn
economisch bestaan zal vinden, maar met de consequentie van zelfverantwoordelijk te zijn voor de goede of slechte resultaten welke
een zodanige beslissing afwerpt. 3)

Indien de mens in een zodanige maatschappij arbeid wenst te
verrichten waarbij hij ongevalsrisico loopt, welnu, dan is dat zijn

1) Zie verder artikel 36 en artikel 39 der Ongevallenwet 1921 en artikel 59 der
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922.

2) Van „bedrijfsrisico" tot „sociaal risico". Economic Ile jrg. nr 10, pag. 459.
3)  Men  zie  ook het interessante opstel  van A. Vranckx: De noodzakelijke struktuur-hervormingen inzake verzekeringen tegen arbeidsongevallen. Problemen 2e jrg. nr 8,

pag. 506.
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zaak; het is een risico dat uitsluitend geldt voor hemzelf en waar
een ander buiten staat.

Verwerpt men dit leerstuk en introduceert men het leerstuk van
het risque professionnel in de betekenis, dat het ongevalsrisico een
risico is, inhaerent aan de bedrijfsvoering, en wel uitsluitend, zoals
in de Ongevallenwet 1901, de bedrijfsvoering met het subjectieve
oogmerk om winst te behalen, dan heeft er o.i. slechts een graduele
verschuiving plaats gevonden.

Immers, dit leerstuk past evenzeer in de economische theorie
welke de homo economicus als een van zijn belangrijkste supposities
heeft, maar nu niet meer vereenzelvigd met de levende mens, doch
vereenzelvigd met het doelorganisme dat wij aanduiden met de naam
zelfstandige onderneming.

Het ongevalsrisico wordt gezien als een van de kwade risico's der
onderneming, hetwelk echter inhaerent is aan de bedrijfsvoering en
in verband daarmee geheel door de onderneming moet worden ge-
dragen. Doch ook niet meer dan dat. Vandaar een uiterst ver door-
gevoerd systeem van premiedifferentiatie, gebaseerd op het indivi-
duele gevaar dat het bedrijf voor de verzekering oplevert.  1)

De ongevallenverzekering heeft echter - zoals wij reeds in de
vorige paragraaf hebben aangetoond - in menig ander opzicht het
beginsel van het risque professionnel geheel verlaten, zodat het op
zijn minst gewenst was zich af te vragen of dit beginsel op het stuk
van de financiering nog wel houdbaar was. Dit was voor ons aan-
leiding deze vraag in het Decembernummer van de eerste jaargang
van het Sociaal Maandblad voor de eerste maal in discussie te
stellen, welke discussie niet op zich heeft laten wachten en waarvan
wij thans een dankbaar gebruik zullen maken.

Bij het onderzoek hetwelk wij in het Julinummer van de elfde jaar-
gang van het tijdschrift Economie mochten publiceren, hebben wij
aangetoond, hoe ook in het buitenland de opvattingen inzake het
ongevalsrisico belangrijk zijn geevolueerd en dat blijkt, dat het
„risque professionnel" in sommige wetgevingen geheel is verlaten.
Daar wij ons hier echter in het bijzonder met de Nederlandse sociale
arbeidsverzekering bezig houden, zullen wij de buitenlandse stelsels
onbesproken laten en nagaan hetgeen de arbeidsrechtelijke en so-
ciaal-politieke literatuur in Nederland over dit vraagstuk vermeldt.

1) Van „bedrijfsrisico" tot „sociaal risico". Economie jle jrg. nr' 10, pag. 461 e.v.
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In zijn lezenswaardig boekje „Over sociale verzekering" wijst
Treub er op, hoe het gemakkelijk te verklaren, maar uit theoretisch
oogpunt te betreuren is, dat de verplichte arbeidsverzekering met
de ongevallenverzekering heeft ingezet.  1)

De ongevallenverzekering staat ten nauwste in verband met de
priuaatrechtelijke aansprakelijkheid der werkgevers. Zij breidt die
aansprakelijkheid uit, slaat haar gevolgen over de gezamenlijke
werkgevers om en doet er de door een ongeval getroffen arbeider
de vruchten van plukken, zonder dat hij een proces heeft te voeren.

Bij deze tak der sociale arbeidsverzekering, steunende op de leer
van het risque professionnel, beweegt men zich volgens Treub
grotendeels op het gebied der privaatrechtelijke overwegingen.
Treub betreurt, dat men dit voetspoor bij andere vormen van sociale
arbeidsverzekering heeft gevolgd, welke niet een privaatrechtelijke
rechtsgrond, zoals het risque professionnel, bezitten.

Het risque professionnel vindt naar Treub's mening zijn oor-
sprong in de algemene privaatrechtelijke regel, volgens welke ieder
die door eigen schuld, door nalatigheid van ondergeschikten, of
door dieren of zaken (werktuigen) waarvoor hij verantwoordelijk
is, schade aan een ander toebrengt, verplicht is die schade te ver-
goeden.

Al  is de ongevallenverzekering een publiekrechtelijke verzekering,
het publiekrechtelijk karakter ligt volgens Treub alleen en uitslui-
tend in de vorm, in de door de Staat daarvoor vastgestelde orga-

nisatie;  in haar wezen  is de ongevallenverzekering privaatrechtelijk;
de uitwerking van deze verplichte verzekering is dan ook hier te

lande, zowel als elders, geschied naar privaatrechtelijke overwegin-
gen;  evenals  bij de vrijwillige verzekeringen wordt er naar gestreefd
de regel van het do ut des, dat wil hier zeggen de regel om de
premies in overeenstemming te houden met de schadekansen, zo
zuiver mogelijk toe te passen. De andere takken van sociale arbeids-
verzekering zijn niet slechts in de vorm, doch ook naar hun wezen
publiekrechtelijk.

Treub betwist de juistheid van de grondslag van het risque pro-
fessionnel niet. De ongevallenverzekering onderscheidt zich wezen-
lijk van de andere vormen van sociale arbeidsverzekering, doordat
de eerste in wezen privaatrechtelijk is, de laatste publiekrechtelijk

1)   M.  W.  F.  Treub: Over sociale verzekering. Amsterdam  1906,  pag. 4 e.v.
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zijn. Wanneer men echter de beschouwingen van Treub verder door-
leest, krijgt men de indruk dat hij met zichzelf in tegenspraak komt.
Wanneer hij n.1. het ingrijpen in de inkomensstructuur, bewerkt
door de sociale arbeidsverzekering, beschrijft, 1) vergelijkt  hij,  en
o.i. volkomen terecht, de sociale arbeidsverzekering met de belas-
tingheffing. Treub beschrijft hoe aanvankelijk, in het streng indi-
vidualistisch tijdperk, gepoogd is de betekenis van de inbreuk welke
de Staat met zijn belastingrecht op de individuele beschikkings-
bevoegdheid over het persoonlijk inkomen maakt, zoveel mogelijk
te verkleinen. De voorstelling wordt gehuldigd, dat ook het belas-
tingrecht van de Staat steunt op het privaatrechtelijk beginsel van
het do ut des. De belasting zou niet anders zijn dan een vergoeding
voor de door de Staat in de vorm van bescherming van persoon en
goed bewezen dienst, ofwel een verzekeringspremie tegenover de
door de Staat geboden waarborg voor het rustig genot van het eigen-
dom. Maar, zo voegt Treub hieraan toe, de onhoudbaarheid van
deze voorstellingen is reeds lang erkend.

Evenmin als in het belastingrecht is echter in het recht met be-
trekking tot de sociale arbeidsverzekering het privaatrechtelijk be-
ginsel houdbaar, noch in de ongevallenverzekering, noch in de
overige takken van sociale arbeidsverzekering. Hierop komen wij
nader terug.

Wanneer Romme in 1934 zijn openbare les wijdt aan het begrip
„arbeid" naar Nederlands recht, stuit ook hij op datgene, wat Treub
noemde het privaatrechtelijk wezen der ongevallenverzekering. 2)

Romme wijst er op, hoe de wetgever die de wet op het arbeids-
contract van 1907 tot stand bracht, nog heeft geworsteld met het
begrip arbeid als aan de mens onafscheidelijk verbonden waar. De
wetgever heeft daarbij geworsteld met een zeer reEle contradictie
in dit begrip arbeid, want de arbeid, genomen als arbeidsverrich-
ting of arbeidsinspanning is onafscheidbaar van de arbeidskracht
en de arbeidskracht is onafscheidbaar van de arbeider en de ar-
beider is mens, dat is met betrekking tot het economisch verkeer,
uitsluitend subject, centrum, doel. De menselijke arbeid behoort tot
het redelijk schepsel Gods, maar is dan geen waar, geen object in

1)  AL W.  F.  Treub: Over sociale verzekering. Amsterdam  1906,  pag. 4 e.v.
2) CP. M. Romme, Over het begrip „arbeid- naar Nederlandsch recht. Amsterdam

1934.
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het economisch verkeer - 6f de arbeid behoort tot de orde van het
voor de mens geschapene, maar is dan van lagere orde dan de mens.

Tegelijkertijd subject en object kan de mens niet zijn.
Romme constateert dan dat, hoewel men in 1907 aan het persoon-

lijk karakter recht heeft willen doen wedervaren, het arbeidsbegrip
wel is veranderd, maar niet voldoende.

De arbeidsovereenkomst is van een ruil van vermogensbestand-
delen geworden tot mutr dan dat, maar niet tot iets anders.

In dit verband wijst Romme er op, dat de wet van 1907, ook reeds

in vergelijking met de Ongevallenwet 1901, een ombuigen van de
lijn in de richting van het persoonlijk karakter van de arbeid be-

tekent, omdat aan de Ongevallenwet 1901 nog ten grondslag zou

liggen het zaakbegrip van de arbeid als een aan de werkgever af-
gestane en voor zijn risico komende waar.

Dit laatste heeft betwisting gevonden in Levenbach's bespreking
van deze rede. 1)

Levenbach meent, dat het niet geheel juist is, dat „aan de regeling
van de ongevallenverzekering ten grondslag lag het zaakbegrip van

de arbeid als een aan de werkgever afgestane en voor zijn risico
komende waar".

Ook bij de Ongevallenwet is, om in Romme's terminologie te

blijven, het mensbegrip van de arbeid primair. De principiele grond-
slag van de ongevallenverzekering, de leer van het risque profes-
sionnel, geldt in het algemeen niet voor afgestane zaken (ook niet,
als het zuivere schulddogma in de contractuele aansprakelijkheids-
leer  verlaten  is). Het persoonlijkheidskarakter  van de arbeid  zou
bij de ongevallenverzekering, volgens Levenbach, tot uiting komen
in het bijdragen door de patroon tot de organisatie van de maat-

schappelijke bestaansmogelijkheid van de arbeidende mens die door
een ongeval wordt getroffen in verband met zijn arbeid.

Wij menen evenwel, dat deze laatste voorstelling van zaken niet
reEel is en wij zijn van oordeel, dat het theorema van het risque
professionnel thuishoort in de leer van de zelfstandige onderneming
als „homo economicus", waarin de arbeid niet alleen juridisch,
maar ook werkelijk is verzakelijkt, waarin de arbeid inderdaad
slechts wordt gezien als een zakelijke productiefactor, waarvan de

1) M. G. Levenbach, De arbeid naar Nederlandsch recht. R.B.A. 1934, pag. 25.
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kwade resultaten, tot uitdrukking komende in het ongevalsrisico,
voor rekening van de werkgever zijn.

Wij geven toe, dat strikt formeel Romme's stelling, dat de Onge-
vallenwet de menselijke arbeid ziet als een aan de werkgever af-
gestane en voor zijn risico komende waar, slechts past in de leer van
de contractuele aansprakelijkheid, doch wij menen, dat materieel
de zaak bij het risque professionnel op een gelijk vlak ligt.

Wanneer wij ons niet vergissen, komt F. J. H. M. van der Ven
op soortgelijke overwegingen tot de stelling, dat de Ongevallenwet
1901 eigenlijk nog niet op het oog had de arbeider als mens, buiten
het productieproces  1) .

F. J. H. M. van der Ven wijst hierbij op het verband tussen de
leer van het risque professionnel en het in de Ongevallenwet 1901
geldende premiestelsel. De andere wetten met betrekking tot de
sociale arbeidsverzekering hebben, volgens F. J. H. M. van der Ven,
wel een rechtsgrond die betrekking heeft op de arbeider buiten het
productieproces, als men wil op de arbeider als maatschappelijk
burger. Na de herziening der ongevallenverzekering in 1921 zou
men kunnen zeggen, dat de rechtsgrond der ongevallenverzekering
die van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekeringen is gena-
derd. Door de herziening van 1921 heeft de wetgever ook de onge.
vallenverzekering sterker gericht op de arbeider als maatschappelijk
wezen buiten het productieproces.

Dit  laatste is inderdaad juist, althans materieel; formeel steunt
de ongevallenverzekering nog steeds op het risque professionnel en
daardoor heeft zij een tweeslachtig karakter gekregen.

Wanneer Moeskops dan ook in 1946 constateert, dat het onge-
valsrisico zuiver een bedrijfsrisico is, waarvan de verzekerings-
premie als een kostenfactor in het productieproces moet worden be-
schouwd, zodat de Ongevallenwet terecht deze premie ten volle ten
laste van de werkgever brengt, dan plaatst hij zich op een standpuntvan minstens vijf en twintig jaar geleden. 2)

Twee recente Leidse dissertaties hebben zich over het vraagstuk

1) F. J. H. M. van der Ven, Inleiding tot het Arbeidsrecht. Tilburg 1941, pag. 48 e.v.
2) H. A. M. Moeskops, De menselijke factor in het sociale en economische leven

in T.A.E.K. opstellen Neerlands koers in de nieuwe Tijd, Tilburg 1946, pag. 79.
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van het risque professionnel in de sociale arbeidsverzekering even·
eens uitgelaten. 1)

Van Schouwenburg constateert, dat de ongevallenverzekering be-
doelt het zuiver risico van gevaren opleverende bedrijven te dekken.

Men gaat alleen uit van het gevaar dat het bedrijf oplevert. Gaat
men van een andere kant bezien echter uit van de ramp die de
arbeider treft, n.1. het ongeval, en de zware gevolgen daarvan voor

de arbeider, dan ziet men dat de arbeider, met handhaving van dat
beginsel, niet aan alle zijden tegen de gevolgen van een ongeval be.

schermd is. Het risque professionnel dn de ongevalsgevolgen vormen
echter gebieden die elkaar geenszins dekken. Als gevolg daarvan
moet een grens worden getrokken en hoe men deze ook trekt, men
blijft willekeurig. Of men brengt een te grote last op de bedrijven,

6f men laadt een te zware last op de arbeider door hem de gevolgen

van het ongeval zelf te laten dragen. Van Schouwenburg wijst in dit

verband op een studie van Fritz Struve, waarin deze het ongerecht-
vaardigd acht de verkeersongevallen op de ongevallenverzekering
te laten drukken en waarin deze voorstelt een aparte verkeersonge-
vallenverzekering in het leven te roepen.

Hiermede is men volgens Van Schouwenburg niet aan een oplos-
sing toe. De ongevallen die in zo ver verwijderd verband met de
dienstbetrekking staan, dat het verband onder de huidige opvattin-
gen moet worden ontkend, blijven toch over, zoals ongevallen in

schafttijd, in huis, kortom die ongevallen die in verband met het
particuliere leven van de getroffene staan.

Van  Schouwenburg ziet zich voor  de keus geplaatst:

1.  het „risque professionnel" volledig te aanvaarden, dus alleen
de zuivere bedrij fsongevallen schadeloos te stellen;

2. alle ongevallen, van welke aard ook, onder de ongevallen-
regeling te brengen.

De eerste oplossing wordt door Van Schouwenburg verworpen,
omdat deze een naar zijn mening niet gerechtvaardigde scheiding
tussen de ongevallen brengt en een achteruitgang mede zou brengen

ten opzichte van de richting waarin men is gegaan, daar de ver-

1)   M·   G.   L.   van   Schouwenburg: Het risico   van   de   weg   in de sociale verzekering.

Ac. pr. Leiden 1946.
W.  H.  Dekker: Het risico  van  de  weg  in de sociale verzekering.  Ac. pr. Zutphen  1946.
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keersongevallen, voor zover  niet  aan het bedrijf inhaerent (trans.
portondernemingen, handelsreizigers,   etc.)   uit de verzekering  zou-
den verdwijnen.

Van Schouwenburg staat een regeling voor, waarbij alle ongeval-
len, onverschillig waar en hoe deze geschieden - uiteraard opzet
buitengesloten - schadeloos worden gesteld. Deze oplossing is
reeds verwezenlijkt in de Zwitserse en Roemeense sociale wetgeving.Vanuit dit standpunt bezien, meent Van Schouwenburg, dat dereden vervallen is om de werkgevers uitsluitend de premie voor deongevallenverzekering te laten opbrengen. Het „risque profession-
nel" zou men alleen tot uiting kunnen laten komen door werkgevers
naar gelang van het gevaar van hun bedrijf een hogere premie te
laten betalen, daarbij in het midden latend of men tot een zo sterkgedifferentieerd tarief zijn toevlucht zal dienen te nemen als tot
dusver is geschied. In ieder geval zal de arbeider zijn deel hebben
te betalen in de ongevallenverzekering.

In de beschouwingen van Van Schouwenburg ligt o.i. veel aan-trekkelijks. Van Schouwenburg ziet, om met Van der Ven te spreken,
veel meer de arbeider in zijn maatschappelijke staat dan de ar-
beider in het productieproces. Toch is dit voor hem geen aanleidingom bij de premieberekening het risque professionnel los te laten. 1)In tegenstelling tot Van Schouwenburg betoogt Dekker, dat de
aansprakelijkheid voor de verkeersongevallen, de arbeider over-
komen op weg van huis naar het werk, ten onrechte op het bedrijf
rust, omdat deze ongevallen weinig daarmee hebben uit te staan en
derhalve uit de ongevallenwetten dienen te worden verwijderd. Dit
wil nu weer niet zeggen, dat Dekker de arbeiders die niet in verband
met hun dienstbetrekking een verkeersongeval krijgen, zonder scha-deloosstelling wenst te laten. De wijze waarop hij meent dat dit moet
geschieden, kan voor ons doel buiten beschouwing blijven. Vaststaat echter, dat hij principieel op het standpunt van het risqueprofessionnel wenst te blijven staan.

In de na-oorlogse sociale politiek met betrekking tot de socialezekerheid wordt een grote plaats ingenomen door het rapport vanLord William Beveridge: „Social Security an(1 allied services"  en
1)   Men  zie  ook zijn latere publicaties: Hervorming der sociale verzekering. SociaalMaandblad 2e jrg. pag. 270 e.v. en Het risque professionnel. Sociaal Maandblad 4e irg.pag. 216 e.v,
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hier te lande door het rapport-Van Rhijn, genoemd naar de Voor-
zitter van de te Londen ingestelde Commissie, die de opdracht
kreeg algemene richtlijnen vast te stellen voor de toekomstige ont-

wikkeling der sociale arbeidsverzekering in Nederland, alsmede
door het rapport van de gemengde commissie-Van Rhijn en de rond
deze rapporten gevoerde discussie.

De opmerkingen welke in deze rapporten met betrekking tot het
risque professionnel gemaakt zijn, komen in hoofdzaak neer op de
volgende twee vragen.

le.  De vraag, of men de bedrijven even zwaar dan wel gediffe-
rentieerd naar bedrij fsrisico dient te belasten;

2e.  de vraag, of alleen het bedrijf de premie moet dragen, dan
wel of arbeiders en overheid mede moeten dragen.

Alhoewel Beveridge van oordeel is, dat premiedifferentiatie op
basis van het risque professionnel een stimulans kan zijn voor de
werkgever tot het treffen van betere voorzorgsmaatregelen, ziet hij
geen reden, waarom niet de werknemers en de Staat eveneens tot op
zekere hoogte in de kosten der verzekering zouden delen: „In so far
as industries depend upon one another, both employees in each
industry depend upon all other industries. There is no reason why
the employer of a bank clerk or of a domestic servant, rather than
the clerk or the domestic servant himself, should contribute to the
cost of accidents in mines and ships." 1)

Hij acht het beginsel van „uitsmering" van sociale risico's
( pooling of risks) juist  en in overeenstemming  met het hedendaagse
rechtsbewustzijn;  hij  zou deze risico's niet alleen gelijkelijk gedragen
willen zien door alle bedrijven, onverschillig in welke mate zij ieder
een afzonderlijk risico opleveren, doch zou de verzekerden er even-
eens - hetzij direct, hetzij indirect door middel van belasting -
in willen laten delen. Dat hij niettemin werkgevers in bepaalde bij-
zonder gevaarlijke bedrijven een aparte heffing wil opleggen, vindt
zijn oorzaak niet in principiBle, doch uitsluitend in practische over-
wegingen, n.1. „to give a definite financial incentive for prevention
of accident and disease".

De Engelse regering wenste in haar voorstellen nog verder te gaan
dan Beveridge en achtte ook een dergelijke heffing onjuist, en in

1) Beveridge Report par. 41 e.v., pag. 86 e.v. in de Nederlandse vertaling Beveridge-
rapport. Afschaffing van de armoede. Deventer 1946 par. 54 e.v., pag. 86 e.v.
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tegenspraak met het sociale karakter der sociale arbeidsverzekering.
„Hazardous industries are not hazardous because the employers
in them are less active in the prevention of accidents than other
employers, or because the workmen in those industries are less
careful than other workmen. They are hazardous because of the
employment and the inherent risks." 1 )

Het rapport-Van Rhijn gaat in grote lijnen met het standpunt der
Engelse regering mede. Het stelt de vraag of de opheffing van het
direct verband tussen premie en risico inderdaad een prikkel tot
het nemen van belangrijke voorzorgsmaatregelen door de werkge-
vers zal wegnemen. De commissie is geneigd in principe het stand-
punt der Engelse regering te delen en het aangevoerde argument
voor een speciale heffing van bepaalde bedrijven, welke verband
houdt met het gevaar enerzijds en met het aantal ongevallen ander-
zijds, van minder belang te achten, of althans van niet zoveel belang,
dat het de grote complicaties en kosten van een dergelijke afwijking
van het algemeen premiestelsel zou rechtvaardigen. Een goed geor-
ganiseerde veiligheidsinspectie kan naar haar mening het beoogde
resultaat eveneens verwezenlijken.

Uit de voorafgaande beschouwingen is het duidelijk geworden,
dat het leerstuk van het risque professionnel in het arbeidsrecht
zo min als in de literatuur meer die vaste plaats heeft welke het
enige decennia geleden heeft gehad.

Dit is niet te verwonderen, heeft F. J. H. M. van der Ven terecht
geconstateerd;  ook zo'n rechtsgrond  is  een  kind des tijds.  De  leer
van het risque professionnel, in feite niets anders, zoals wij in ons
hiervoor vermeld Economie-artikel aangetoond hebben, dan een
doortrekken van de lijn die loopt over die van het individueel be-
roepsrisico in de leer der delictuele aansprakelijkheid en die van
de contractuele aansprakelijkheid, is geboren in de tijd, waarin het
individualisme in wetenschap en practijk hoogtij vierde. Dat het
vaak moeilijk is op een dermate ingewortelde leer terug te komen
is eveneens begrijpelijk. Milieufactoren blijven in het persoonlijk
leven van de mens vaak een rol spelen en in het maatschappelijk
leven blijkt dit al niet anders te zijn.

Het individualisme in wetenschap en practijk is vooral na de
1) Social Insurance Part. 2. Workmen's compensation pag. 17 e.v., par. 31 e.v.,geciteerd in het rapport-Van Rhijn, Londen 1945, pag. 77.
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vorige wereldoorlog meer en meer op de achtergrond getreden.
Nieuwere inzichten over het wezen van de maatschappelijke voort-

brenging, over de menselijke arbeid en de instituties waarin deze
arbeid wordt verricht, hebben zich baan gebroken. Duidelijke ver-
anderingen zijn ingetreden inzake de opvattingen over de taak die
de overheid heeft met betrekking tot het sociale en economische

leven, over de verhouding van overheidshuishouding tot volkshuis-
houding. Ceweldige evoluties met betrekking tot de economische
theorieEn  en de theoretische economie, met betrekking tot staatsrecht,
arbeidsrecht, belastingrecht en andere takken van rechtswetenschap

zijn er de neerslag van.
Kan het anders dan dat het recht met betrekking tot de sociale

arbeidsverzekering met deze evoluties gelijke tred moet houden?
Is het nog mogelijk in een van de onderdelen van het sociaal arbeids-
verzekeringsrecht uit te gaan van een leerstuk als dat van het risque

professionnel, dat het ongevallenrisico ziet als een risico, verbonden
aan de als homo economicus opgevatte zelfstandige onderneming,
dat de menselijke arbeid zuiver beschouwt als een zakelijke produc-
tiefactor? Is het zelfs nog wel mogelijk de onderscheiden takken
van sociale arbeidsverzekering als individuele eenheden  te  zien?
Dit zijn alle vragen welke men in deze tijd, nu men ernstig werkt
aan een algehele reorganisatie van de Nederlandse sociale arbeids-
verzekering, ernstig - niet slechts practisch, doch ook principieel -
onder ogen dient te zien.

Reeds onmiddellijk na het verschijnen van enige afwijzende be-
sprekingen der in het rapport-Van Rhijn verdedigde gedachten
met betrekking tot uniformiteit in de premie, hadden wij de gelegen-
heid er op te wijzen dat men dit vraagstuk niet slechts privaat-eco-
nomisch, doch vooral sociaal-economisch dient te bezien en dat men
daarbij ernstig rekening dient te houden met de sociaal-economische
structuur van onze maatschappij, welke een mengvorm-maatschappij
is. 1)

Tegenover de stelling dat door Van Rhijn's opvattingen het zake-
lijk verband tussen premie en risico verloren gaat, hebben wij de
vraag gesteld of in een op arbeidsverdeling en arbeidsgemeenschap

1)  Zie ons artikel: Evolutie   in de sociale verzekering. Katholiek Cultureel   Tijd.
schrift 2e jaargang Deel I, pag. 174, 1946.
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berustende maatschappij, waarin de sociaal-economische werkzaam-
heid van ieder individu de sociaal-economische werkzaamheid der
anderen beTnvloedt, en welke zonder de laatste onmogelijk is, ook
niet het risico voor het ene individu mede bepalend is voor dat vanalle anderen, zodat ook dezen in het risico van de eerste moeten
rneedragen.

Deze vraag is door ons bevestigend beantwoord en wij hebben
gesteld, dat een individueel zakelijk verband overbodig is. Daarbijzijn wij niet slechts zover gegaan te erkennen, dat het samen dragen
van gelijke lasten voor de onderscheiden groepen als juist moet
worden erkend, doch tevens dat in een sociale arbeidsverzekering,
geprojecteerd in een maatschappijvorm die tot grondslag heeft de
tussen overheid en onderdanen samen gedragen verantwoordelijk-
heid, er geen enkele reden is de lasten der sociale arbeidsverzeke-
ring uitsluitend op werkgever en arbeider te laten drukken, doch
dat deze sociale verantwoordelijkheid ook in de overheidssfeer dient
binnen te dringen.

Daarna waren wij in de gelegenheid hierop ten aanzien van de
leer van het risque professionnel meer in het bijzonder in te gaan. 1)
Ons beperkend tot de evolutie welke de leer van het risque profes-
Sionnel meer in het bijzonder in de ongevallenverzekering heeft
doorgemaakt, de evolutie n.1. van een verzekering tegen ongevallen
in verband met het bedrijf tot die tegen ongevallen in verband met
de dienstbetrekking - waarbij dus in het midden werd gelaten dedoor Van Schouwenburg bepleite uitbreiding tot ongevallen buiten
de dienstbetrekking -, hebben wij er op gewezen dat de leer van
het risque professionnel miskent dat de maatschappelijke voortbren-
ging zich niet slechts voltrekt in de in ondernemingen uitgeoefende
bedrijven, maar in alle bedrijven, ongeacht of deze met het oog op
winst (in een onderneming) dan wel om een groepsbelang (ver-enigingen) dan wel rechtstreeks ter wille van het algemeen belang
der maatschappij (overheid) geschiedt.

Hierboven 2)is gememoreerd  dat dit  in de wetgeving wdl,  in de
rechtspraak in het algemeen niet is erkend. 3)

1) Enkele critische opmerkingen over het risque professionnel. Sociaal Maandblad
1946, pag. 125 e.v.

2) Zie hoofdstuk II, pag. 62.
3)  Zie  Ook  W.   F.  de Gaay Fortman: De onderneming  in het arbeidsrecht.  Ac.   pr.

pag. 46 e.v., Amsterdam 1936.
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Bovendien miskent de leer van het risque professionnel het per-
soonlijk en sociaal karakter van de menselijke arbeid, doordat de
leer van het risque professionnel uitgaat van de arbeid als zakelijke
productiefactor en in verband daarmede de lasten van het ongevals-
risico uitsluitend ziet in het licht van het privaat-economisch kosten-
begrip.

Wanneer het moderne arbeidsrecht de arbeider op de eerste plaats
wenst te zien als mens en wanneer deze mening ook reeds in onze
wetgeving materieel tot uitdrukking is gekomen, dan kan men o.i.
niet meer volhouden, dat het ongevalsrisico een individueel bedrijfs-
risico is, waarvan de lasten, gevarieerd naar het individuele risico
dat het bedrijf voor de verzekering oplevert, op de ondernemingen
moet drukken, maar dan moet men aannemen, dat het ongevalsrisico
inhaerent is aan het proces der maatschappelijke voortbrenging,
waarvan de lasten gelijkmatig moeten drukken op alle lichamen
waarin bedrijven worden uitgeoefend.

In deze gedachtengang is de premie voor de ongevallenverzeke.
ring, evenals die van de andere vormen van sociale arbeidsverzeke-
ring, een normaal onderdeel van het arbeidsloon, hetgeen in over-
eenstemming is met de aan de andere onderdelen van sociale
arbeidsverzekering ten grondslag liggende gedachte van het recht-
vaardig arbeidsloon. 1)

Wij constateren dus, dat het ongevalsrisico een sociaal risico is,
waarvan de lasten evenals andere sociale risico's gelijkmatig op de
bedrijven moeten drukken. Ongetwijfeld is het ook een bedrijfsrisico
voor de bedrijven en een beroepsrisico voor de arbeiders, maar het
is m66r dan dat.

In zoverre het een bedrijfsrisico is, betalen de lichamen waarin
bedrijven worden uitgeoefend de premie, zoals zij alle sociale lasten,
die in wezen een onderdeel  van  het  loon zijn, betalen; in zoverre  het
een beroepsrisico is voor de arbeider, (lraagt hij de persoonlijke
nadelen: de aantasting  van zijn gezondheid  en  de niet integrale  ver-
goeding voor loonderving.

In hoeverre de lichamen de premie dragen, m.a.w. in hoeverre
deze de premie niet afwentelen, is een tweede kwestie, die hier niet
aan de orde is.

1)    Van     „bedrij fsrisico" tot „sociaal risico". Economie 11e jaargang    nr     10,     pag.
468 e.v.
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Evenwel, het loslaten van het dogma van het risque professionnel
in onze wetgeving, m.a.w. de toenemende erkenning van de arbeider
als maatschappelijk wezen, verzet zich er tegen nog langer formeel
aan dit in feite verlaten dogma vast te houden door een op indivi-
dueel bedrijfsrisico gebaseerd premiestelsel.

Dit houdt geen vermindering in van de aansprakelijkheid van
personen die door schuld een ongeval veroorzaken, zoals b.v. in het
verkeer kan voorkomen. Een verzwaring van deze aansprakelijkheid
kan slechts toegejuicht worden.

Dit houdt evenmin een miskenning in van de noodzaak van be-
drijfsveiligheid, doch men houde ons ten goede dat wij de invloed
van een premiedifferentiatie in de ongevallenverzekering, in ver-
band met de totale sociale lasten, welke thans reeds meer dan 25 %
van het loon bedragen, betwijfelen. T.a.v. de vergroting der veilig-
heid heeft de wetgever de taak aan de arbeidsinspectie een nog ster-
ker politioneel karakter te geven en de overtredingen van arbeids-
en veiligheidswet met nog zwaardere straffen te bedreigen.

Een aankondiging, dat b.v. bij ernstige nalatigheid in het aan-
brengen van beveiligingsmaatregelen een extra-heffing van 10 %
over het jaar waarin de overtreding is geconstateerd, zal plaats heb-
ben, zal o.i. zijn preventieve werking niet missen.  1)

Naar aanleiding van de critische geluiden welke wij ten aanzien
van het risque professionnel zowel in het Sociaal Maandblad als in
het Tijdschrift Economie hebben doen horen, heeft in de literatuur
over dit vraagstuk een uitgebreide discussie plaats gehad, waarmede
de hoop welke wij in ons artikel in het Sociaal Maandblad uit-
spraken, n.1. dat het zou stimuleren tot dieper onderzoek, volledig        1
in vervulling is gegaan.

De discussie werd geopend met een artikel van Wind over de
rechtsgrond der ongevallenverzekering. Wind heeft opgemerkt, dat
„het dualistisch karakter van ons maatschappelijk voortbrengings-proces zich verzet tegen de aanvaarding van de „risque social"-
gedachte als grondslag   voor de ongevallenverzekering". 2)   Deze
opmerking is gericht tegen ons standpunt dat voor het arbeidsrecht
en voor de sociale politiek niet op de eerste plaats van belang is

1) Enkele critische opmerkingen over het risque professionnel. SociaaI Maandblad1946, pag. 128.
9) W. Wind, De rechtsgrond der ongevallenverzekering. Sociaal Maandblad 2e jaar-           gang pag. 68 e.v.
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of een onderneming winst maakt, maar dat goederen en diensten
worden voortgebracht, welke in staat zijn behoeften te bevredigen,
m.a.w. dat voor dit doel slechts van belang is dat de maatschappe-
lijke voortbrenging zich afspeelt in de bedr#ven. Wind opponeert
hiertegen, dat het maatschappelijk voortbrengingsproces veelal
wordt gedefinieerd als de ondernemingsgewijze georganiseerde
productie. „Het is duidelijk", zo zegt hij, „dat het wezen van dit

voortbrengingsproces in hoge mate bepaald wordt door het winst-
streven  van de onderneming. In concreto: onze economische samen-
werking is niet gericht op de maatschappeli)ke productiviteit, maar
op de bedrijfseconomische rentabiliteit." Nu wil het ons voorkomen,
dat Wind een sterk verouderd begrip „voortbrenging" hanteert. De
oudere theoretische economie sprak in het algemeen slechts van
voortbrenging, waar stoffelvke goederen tot stand werden gebracht,

I die marktwaarde hadden. Dat was ook in hoofdzaak in overeen-

stemming met de werkelijkheid in de tijden waarin deze theorieEn
ontstonden.

De moderne economie heeft het criterium verlaten, dat stof felijke
goederen moeten worden tot stand gebracht, die marktwaarde heb.
ben. Het gaat er om, dat goederen of diensten tot stand worden

 

gebracht, die welvaartsvermeerderend werken, althans bezien van-
uit het geheel der volkshuishouding, natuurlijk niet bezien vanuit
het standpunt der onderneming. De onderneming is noodzakelijk
op het winststreven - op bedrijfseconomische rentabiliteit, zo men
wil - gericht. Wanneer het nu waar was, dat de maatschappelijke

..

voortbrenging samenviel  met  de ondernemingsgewilze voortbrenging,
dan zou Wind - althans tot op zekere hoogte - gelijk kunnen
hebben. Dit laatste is echter juist niet het geval. Sedert het begin
van deze eeuw en in het bijzonder na de vorige wereldoorlog heeft
de niet-ondernemingsgewijze voortbrenging een zeer hoge vlucht
genomen. Naast de ondernemingsgewijze voortbrenging geschiedt
de voortbrenging door verenigingen, stichtingen, gemeenten, provin-
ciEn, waterschappen, centrale overheid, etc. Dit is een verschijnsel
waaraan we niet voorbij kunnen gaan, waaraan onze sociale-arbeids-
verzekeringswetgeving ook niet voorbijgegaan is, en hetwelk juist
een aspect is van onze mengvorm-maatschappij.

Het komt er nu voor ons doel niet op aan, dat er voortbrengings-
wijzen zijn welke primair gericht zijn op het maken van winst, of
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dat er zijn die het winststreven positief uitsluiten dan wel recht-
streeks het algemeen welzijn dienen, doch voor ons komt het er op
aan, dat in al deze lichamen mensen werkzaam ziln bii de voort-
brenging van goederen en diensten.

Het gemeenschappelijke van al deze lichamen is het technisch-
organisatorisch aspect.

Dat deze voortbrenging nu - zoals Wind stelt- gericht zou zijn
op de koopkrachtige vraag, is slechts in zoverre juist, dat bepaalde
vormen van voortbrenging (en speciaal de ondernemingsgewijze
voortbrenging) hierop zijn gericht; andere vormen van voortbren-
ging zijn juist in het leven geroepen om de koopkracht mogelijk te
maken en in stand te houden, waarbij o.a. gedacht wordt aan de
vormen van cooperatieve samenwerking en de vele openbare-nuts-
bedrijven. Wij zijn het volkomen met Wind eens, dat de winst een
der belangrijkste doeleinden van de onderneming is, maar hij houde
ons ten goede, dat wij ook aannemen dat de meeste ondernemingen
naar het goede product streven. Met Wind zijn wij van oordeel, dat
voor de onderneming het goede product een middel is om de winst
te behalen.

Voor de maatschappij wordt echter het winststreven der onder-
nemingen - alhoewel niet subjectief door hen bedoeld - een mid-
del voor een goede voortbrenging.

Wij maken ons niet de illusie, dat dit in volledige harmonie
geschiedt en dit scheidt ons van de gedachten van Bastiat, waarmede
Wind de onze vergelijkt. Wij zijn er ons juist van bewust, dat de
twintigste eeuw een eeuw is van spanningen, die het economisch
leven vaak uit de juiste koers dreigen te dringen. Maar vinden wij
dat niet op allerlei gebied, en heeft niet juist de wetgever tot taak
het evenwicht van alle krachten welke in een volkshuishouding
werken, te bevorderen en te handhaven, m.a.w. alle activiteiten in
de samenleving te richten op het algemeen welzijn? Het is juist in
onze tijd van belang, dit weer eens helder voor de geest te stellen.

Wat ons dus scheidt van de gedachten van Wind, is de opvatting
over de huidige maatschappelijke orde. De huidige maatschappe-lijke orde beantwoordt zeker niet aan het beeld dat Wind hiervan
gegeven heeft. In de maatschappelijke orde komen wel verschijn-
selen  voor  als  door  Wind zijn geschetst; zij bepalen echter  niet  de
huidige maatschappelijke orde, doch zijn er ondanks de huidige
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maatschappelijke orde. Elementen in deze maatschappijstructuur
die van meer wezenlijke aard zijn, zoals het ingrijpen van de over-
heid in de ondernemingsvrijheid, de gehele sociale en fiscale wet-
geving, bindingen, aangelegd door het bedrijfsleven zelf, alsook de
niet-ondernemingsgewijze voortbrenging, heeft Wind in onze samen-
leving niet kunnen ontdekken.  Ce  qu'on  voit et  ce  qu'on  ne  voit  pas !

Een geheel ander geluid mochten wij vernemen van Michielsen,
die onze beschouwingen in een pleidooi voor grotere uniformiteit
in de sociale verzekering in het Sociaal Maandblad, alsmede later
in een gedocumenteerd betoog voor het congres van de landelijke
subgroep Sociale Verzekering van de A.R.K.A. in 1948 geheel aan
zijn eigen inzichten paart.  1)

1)   1    B. Michielsen: Vereenvoudiging   in de uitvoering der sociale verzekering.
Sociaal Maandblad 2e jaargang nr 6.

Idem, De eenheidspremie in de sociale verzekering '*Gravenhage 1948. Tegen het
argument, dat een premiedifferentiatie op basis van het beginsel van het „risque
professionnel" een preventieve invloed zou uitoefenen op het voorkomen van onge.
vallen, doordat de werkgevers om hogere premie te ontgaan extra beveiliging zullen
aanbrengen, voert Michielsen aan, dat die stimulans voor de werkgevers toch wel blijft
bestaan, daar recente onderzoekingen in de Verenigde Staten hebben aangetoond, dat
de directe kosten, zoals verzekeringspremie, medische en ziekenhuiskosten, betalingen
aan de arbeider ingevolge aansprakelijkheidsvorderingen slechts Un vijfde uitmaken
van de totale onkosten voor de onderneming. Erkend wordt daarbij, dat de raming in
de verhouding van genoemde kosten van 4:1 over het gehele land genomen enige
variatie zal geven. Voor constructiewerkplaatsen zou de verhouding nog ongunstiger
Tjn.

Bij het vorenvermelde dient niet uit het oog te worden verloren, dat de omstandig.
heden hier te lande wel enigszins anders zijn dan in de U.S.A. Voor ons land zijn
dergelijke cijfers niet bekend en daarom zijn de Amerikaanse wellicht van belang.

Hier volgen enige van de voornaamste factoren, welke indirecte kosten voor de
onderneming in ongunstige zin kunnen beinvloeden:

1. Tijdverlies van de getroffene gedurende de periode, dat hij niet kan werken.
2.    Tijdverlies van andere arbeiders,  die  met hun arbeid ophielden:

a.    om de gewonde te helpen;
b.    uit  nieuwsgierigheid;
c.  om andere redenen.

3. Het vervangen van de gewonde arbeider door een duurdere kracht (de onder-
nemer, een lid van het toezichthoudend personeel of een hoger gesalarieerde
arbeider).

4. Het vervangen van de getroffene door een minder bekwame en daardoor qualita.
tief en quantitatief minder productieleverende arbeider.

5. Verloren tijd, doordat voormannen, opzichters of andere toezichthoudende per.
sonen zich bezig hebben gehouden met:
a.    het  bustaan  van de gewonde arbeider;
b.   het vaststellen van de oorzaak van het ongeval;
c. het zorgdragen, dat de productie van de gewonde arbeider wordt voortgezetdoor een andere arbeider;
d. het samenstellen van een ongevallenrapport, of het aanwezig zijn bij verhorendoor officiBle personen.

12
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Ook in de belangwekkende rede van Van Uden wordt aan het
leerstuk van het risque projessionnel aandacht geschonken, waar
gezegd wordt: „Een ietwat   uit de natuur der dingen afgeleide
rechtsgrond kent de Ongevallenwet. De wetgever wist daar geen
raad met de uitwerking van het beginsel, dat schade moet worden
hersteld door hem die haar veroorzaakt, omdat dat beginsel schuld
veronderstelt en die schuld aan de toegebrachte schade het karakter
van onrechtmatigheid geeft en daarvan bij bedrijfsongevallen in het
merendeel der gevallen niet kan worden gesproken. Men heeft
daarvoor gevonden het bedrijfsrisico en, aangezien het bedrijfsrisico
voor rekening van de ondernemer komt, heeft men deze moot er
maar aan toegevoegd en de ondernemer met de premie belast. Maar
bedrijfsrisico op zichzelf impliceert dat niet. Fan een rechtsgrond
om de ondernemer met de premie te belasten is naar miln mening
geen sprake. Het is opportuniteit, beter: een oplossing die alleen
past in het systeem waarin het bedr(if technisch een prachtig geheel
kan vormen, maar juridisch en sociaal uiteenvalt in twee contrac-
terende panlen, die ieder haar eigen risico dragen. Ieder haar

eigen risico, want dat de arbeider geen risico draagt is een sprookje.
De arbeider draagt het risico van de bestaanszekerheid van zijn
persoon en de zijnen, een risico dat voor het onpersoonlijke kapitaal.
een vacuum is." 1)

In een beschouwing van Offerhaus wordt een polemiek geleverd
tegen de door Michielsen en door ons verdedigde gedachten. Offer-
haus verzet zich tegen de gedachte van het risque social en meent
Vervolg  noot  van   pag.   177.

6. Tijdverlies van toezichthoudende personen voor het zoeken en trainen van een
vervanger.

7. Schade aan werktuigen, gereedschap of andere eigendommen of door het verlies
aan materiaal, ten gevolge van minder bekwame arbeid.

8. Storing van de productie, het niet op tijd uitvoeren van opdrachten, verlies aan
premie, betaling van boeten en andere op zichzelf staande gevallen.9. Tijdverlies en relatief te hoge beloning indien de getroffene, na zijn terugkeer
in het bedrijf, in de eerste tijd nog niet aan zijn normale productie komt.

Men  zie  ook  J.   J. Koot, Uitvoering der sociale verzekering: van chaos  naar   orde,
van geldverspilling naar verantwoorde uitgaven. Tijdschrift voor Overheidsadministratie
nrs 185-186.

1) C. W. A. van Uden, De sociale verzekering als sociale categorie. Amsterdam
1947, pag. 17.

Hoe Van Uden inmiddels over de leer van het risque professionnel denkt, is onsniet geheel duidelijk. De hier geciteerde publicatie zou doen vermoeden dat hij dezijde van het risque social heeft gekozen, terwijl hij in het debat bij de inleiding van
Michielsen over de eenheidspremie weer aan de Zijde van bet risque professionnelschiJnt te staan. (Zie ook Koot in de hierboven geciteerde Tijdschriftartikelen.)
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dat ons eigen betoog consequent tot het onderschrijven van het
beginsel van het risque professionnel moet leiden.  1)

Afgezien nog van het feit, dat zijn gedachten over het karakter
van het ongevalsrisico aan de hand van de door Wuite naar voren
gebrachte gedachten onhoudbaar blijken, moet opgemerkt worden
dat Offerhaus juist op het punt waar zijn betoog had dienen te be-
ginnen, n.1. de rechtvaardiging van het risque professionnel, met
zijn beschouwingen eindigt. Offerhaus betwist, dat het ongevals-
risico gelijkmatig op alle bedrijven moet drukken, door de rede-
nering dat daarvoor nodig is, dat iedere onderneming een evenredig
deel van de totale maatschappelijke voortbrenging zou produceren.

De premie der sociale arbeidsverzekering en ook die der onge-
vallenverzekering is echter een onderdeel van het loon. Men zal nu
toch niet willen beweren dat het loon hoger of lager moet zijn,
naarmate een onderneming meer of minder producten aan de markt
brengt?

De ondernemingen die producten aan de markt brengen, hebben
bij de productie loonuitgaven, welke om diverse redenen variBren.
Als hierop een vast percentage voor de ongevallenverzekering wordt
gelegd, blijven deze variaties dezelfde. Wij kunnen het verband tus-
sen de hoegrootheid der productie en de premiedifferentiatie op
individuele grondslag niet inzien, evenmin als het verband tussen
winstgevendheid en premiedifferentiatie, maar wel het verband
tussen de relatieve oorzakelijkheid der bedrijven voor de maatschap-
pelijke voortbrenging en de sociale risico's.

En dit verband wordt bepaald door de te veel miskende inter-
dependentie in het economisch leven, welke duidelijk maakt, hoe
Othmar Spann kon spreken van een „Gleichwichtigkeit" van de on-
derdelen van het maatschappelijk geheel in betrekking tot het geheel.

Van meer betekenis moeten wij de belangwekkende rede noemen,
welke Van Schouwenburg op 12 Juni 1947 hield voor de kring van
directeuren en administrateurs van bedrij fsverenigingen. 2) Hierin
zegt  hij: „Een splitsing van risico,  n.1.  naar het risico van ieder
bedrijf afzonderlijk, acht ik onder de huidige omstandigheden niet
meer in overeenstemming met een gesloten stelsel van sociale

1)   E.  J. Offerhaus: Vereenvoudiging  in de uitvoering der sociale verzekering. Sociaal
Maandblad 2e jaargang pag. 238 e.v.9) hi G. L van Schouwenburg, Hervorming der sociale verzekering. Sociaal Maand-
blad 2e jaargang, pag. 270 e.v.
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verzekering. Ik moge hier voor wat de Ongevallenwet 1921 betreft
verwijzen naar het artikel van de heer Veldkamp in Sociaal Maand-
blad, waarin deze breekt met het risque professionnel en het onge-
vallenrisico als een maatschappelijk risico beschouwt".  1)

De redacteur voor de problemen der sociale arbeidsverzekering
van het Tijdschrift voor Overheidsadministratie, Koot, schrijft na
een  bijval  aan onze publicaties  in een recent artikel:  „M.i.  is  hier-
mede het risque professionnel ten dode opgeschreven, voortgesproten
als  het  is  uit de liberaal-individualistische leerstellingen." 2)

Het rapport van de Gemengde Commissie-Van Rhijn wenst de
ongevalspremie gedragen te zien door werkgever en werknemer, met
dien verstande, dat het werknemersaandeel gefixeerd kan worden
op een bepaald bedrag of percentage dat voor alle arbeiders, onge-
acht het bedrijf waarin zij werkzaam zijn, gelijk is, terwijl het werk-
geversaandeel kan variEren in verhouding tot het ongevalsrisico
dat in het betrokken bedrijf c.q. de betrokken onderneming bestaat.
„Aldus zouden, naar het oordeel der commissie, de gunstige ge-
volgen welke bij een volledig toepassen van het beginsel van het
„risque professionnel" zouden worden verkregen, blijven gewaar-
borgd." 3) Onder deze gunstige gevolgen rekent de commissie  o.m.
de prikkel tot het nemen van allerlei veiligheidsmaatregelen. Wij
verwijzen voor dit punt gaarne naar de in noot 1 op pag. 177 ge-
citeerde contra-argumenten van Michielsen, terwijl wij - nu blijkens
voorgaande beschouwingen in het midden der commissie geen een-
stemmigheid bestond omtrent de juistheid van de leer van het „ris-
que professionnel" - sceptisch moeten staan tegenover het stand-
punt der commissie inzake het opbrengen van de ongevalspremie. 4)

Wij stemmen dan ook gaarne met F. J. H. M. van der Ven in, waar
deze schrijft dat een motivering welke steunt op deverouderde leervan
het „risque professionnel" onbevredigend moet worden genoemd. r)

1) M. G. L van Schouwenburg, Hervorming der sociale verzekering. Sociaal Maand-
blad 2e jaargang pag. 277.

Wordt door deze uitspraak sterk de indruk gewekt dat Van Schouwenburg onze zijde
kiest, in een recent opstel (Het risque professionnel, Sociaal Maandblad 4e jaargang,pag. 216 e.v.) geeft hij een geharnast betoog tegen de door ons verdedigde gedachte.
Met dit opstel kon door ons evenwel geen rekening meer worden gehouden. Wij komen
hierop te anderer plaatse nader terug.

2)   J.  J. Koot, Sociale verzekering: Nieuwe ideeen breken  zich baan. Tijdschrift  voor
Overheidsadministratie, 4e jaargang, pag  63 e.v.

8) Rapport inzake de herziening der sociale verzekering. 's-Gravenhage 1948, pag. 48.
4) Ident, pag. 20.
5)   F.  J.  H.  M.  van  der Ven: Sociale verzekering  op de helling,  De  Tijd  5  Mei  1948.
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Wij besluiten onze citaten van voor- en tegenstanders van de leer
van het „risque professionnel" in de Nederlandse sociale arbeids-
verzekering met een tweetal opmerkingen, n.1. een van Van Esveld,
waar hij ter adstructie van een pleidooi tegen de verzekeringsge-
dachte  in de kinderbijslagregeling de vraag stelt: „Leert  de  bij  de
ongevallenverzekering duidelijk aanwijsbare groei van risque pro-
fessionnel tot risque social  in dit verband  ook  niet  iets?" 1)   en
van A. C. M. van de Ven, waar hij zegt, dat „een afzonderlijke
ongevallenverzekering niet goed past in de laatste tijd min of meer
veld winnende gedachte van het „risque social". 2 )

Weinig hadden wij in December 1946 kunnen vermoeden, dat
onze gedachten zo spoedig in ruime kring aanhang zouden vinden
en wij vinden hierin steun om vast te stellen, dat de leer van het
risque professionnel een dier individualistische grondslagen is
waarvan de sociale arbeidsverzekering gezuiverd dient te worden.

Misschien hebben wij ons reeds te lang met dit onderdeel bezig
gehouden. Het leek ons echter van belang - waar juist op dit punt
steeds zoveel misverstand heeft bestaan - deze kwestie uitvoerig
te belichten.

Daar wij de sociale arbeidsverzekering als een eenheid zien - ook
ten aanzien van de financiering - zullen wij wat betreft de onge-
vallenverzekering voorlopig negatief in onze conclusies zijn.

le. Het premiestelsel der ongevallenverzekering - dat der er-
kende risicodragers en eigen-risicodragers incluis - is op-
gebouwd op beginselen der private verzekering. De sociale
arbeidsverzekering heeft een zodanig eigen karakter, dat die
beginselen voor haar niet wenselijk en zelfs met haar karak-
ter in strijd zijn. Dit stelsel dient in verband hiermede vol-
ledig te vervallen.

2e. Het vervallen van deze individualistische beginselen sluit
in het vervallen van de reserveringen der contante waarde
van de definitieve renten. Een publiekrechtelijk geregelde
verzekering vindt haar waarborg niet in een particulier
fonds, maar in de uit kracht der wet bestaande waarborg.
Hierop komen wij bij de Invaliditeits- en Ouderdomsver-
zekering nader terug.

1)   N.   E.   H. van Esveld: Kinderbijslag in Engeland II, Arbeid   1948,  pag:   178.
VA.C.   M.  van   de  Ven: Rede uitgesproken  voor de Algemene Vergadering  van

de Vereniging van Raden van Arbeid dd. 21 Mei 1948. Verslag pag. 37.
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2)  Invaliditeits- en ouderdomsverzekering

Het is niet alleen in de ongevallenverzekering geweest, dat de
Nederlandse wetgever zich bij het financieringsstelsel heeft laten
leiden door een techniek, ontleend aan de private verzekering, doch
evenzeer - en misschien nog in ruimere mate - heeft de wetgever
dit gedaan ten aanzien van de invaliditeitsverzekering. Terwijl de
schadeverzekering tot voorbeeld diende van de ongevallenverzeke-
ring, strekte de particuliere levensverzekering tot voorbeeld van de
invaliditeits- en ouderdomsverzekering. Het is Treub geweest die
daarop voor het eerst de aandacht heeft gevestigd, doch daar Treub
zijn juiste gedachten op een o.i. onjuiste wijze heeft uitgewerkt,
zullen wij hem in zijn redenering niet volgen, doch onze beschou-
wingen onafhankelijk van de zijne ontwikkelen.

De invaliditeits- en ouderdomsverzekering, neergelegd in de In-
validiteitswet, is geheel geschoeid op het individuele stelsel. Dit
laatste behoeft op zichzelf nog niet onjuist te zijn, indien dit indi-
viduele stelsel maar niet steunt op grondslagen welke aan de sociale
arbeidsverzekering als zodanig vreemd zijn.

Het stelsel der Invaliditeits. en Ouderdomsverzekering komt in
het kort hierop neer. De verzekering komt tot stand nadat de ar-
beider - waartoe hij verplicht is - zich voor de verzekering heeft
aangemeld. Deze aanmelding is o.a. beperkt door een leeftijdsgrens
van 35 jaar. Eenmaal aangemeld, is en blijft de arbeider verplicht
verzekerd zolang hij de verzekering niet vervallen heeft doen ver-
klaren. De premie wordt opgebracht door het plakken van rente.
zegels op een rentekaart, welke in het algemeen een jaarlijkse loop-
tijd heeft. Aan het einde van deze jaarlijkse looptijd wordt het
totaalbedrag hetwelk op de rentekaart geplakt is, in het credit van
de verzekerde geboekt. Door dit jaar in jaar uit te herhalen wordt
- althans volgens de theoretische opzet - voor iedere verzekerde
een fonds gevormd, waaruit bij het intreden van invaliditeit, als-
mede bij ouderdom en overlijden, aan de verzekerde of zijn nage-
laten betrekkingen de renten kunnen worden voldaan. Deze renten
zijn, zoals wij reeds hebben vermeld, in hoogte afhankelijk van het
totale bedrag der geplakte premiEn, alsmede van de duur der ver.
zekering. De hoogte der premie is vastgesteld op een vast bedrag,
hetwelk tot de 21-jarige leeftijd varieert met de leeftijd, behoudens
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enkele uitzonderingen, en hetwelk verder verschillend is voor man-
nen en vrouwen.

Het is duidelijk dat wij hier te maken hebben met een verzeke-
ringstechniek welke aan de private verzekering ontleend is. Evenals
in de private verzekering de verzekering pas tot stand komt door
het sluiten van het verzekeringscontract, wordt de arbeider hier eerst
verzekerd, nadat hij zich tot de verzekering heeft aangemeld. Voor
of door de verzekerde wordt een bepaalde premie betaald, terwijl
de uitkering van het betalen, alsmede van hoogte en duur der
premiebetaling afhankelijk is. Er wordt geen enkel verband gelegd
tussen de doelstelling der sociale arbeidsverzekering en de premie-
heffing enerzijds en de uitkering anderzijds. Er is slechts een zakelijk
verband aanwijsbaar tussen premiebedrag, verzekeringsduur en uit-
kering, of m.a.w., zoals Levenbach het heeft genoem(1, er wordt
gestreefd naar de verwezenlijking van het synallagma, zoals dit
in de private verzekering vereist is.

Na al onze voorgaande beschouwingen behoeft het weinig betoog,
dat dit premiestelsel niet in overeenstemming is met het karakter
der sociale arbeidsverzekering, hetwelk op de eerste plaats vordert,
dat de arbeidende mens bij invaliditeit en ouderdom een ethisch
verantwoord inkomen heeft, waarvan de kosten gemeenschappelijk
- niet individueel - gedragen moeten worden, hetgeen mogelijk
is door de premie uit te drukken in een percentage van het inkomen
uit arbeid en, voor zover dit niet mogelijk is, door bijdragen van de
centrale overheid.

Voor de sociale arbeidsverzekering is het individueel zakelijk
verband tussen premie en uitkering, alsmede tussen premie en
schadekans, volkomen onverschillig, doch gaat het er om, dat de
gemeenschappelijke risico's gemeenschappelijk en niet - zoals in
het huidige stelsel- individueel worden gedragen.

Wij moeten dus het premiestelsel der Invaliditeits- en Ouder-
domsverzekering als onjuist en in strijd met het karakter der sociale
arbeidsverzekering kwalificeren, waarmede niet gezegd is, dat er
niet bepaalde vereisten voor het recht op uitkering zouden moeten
bestaan.

Wanneer wij het individualistische premiestelsel van deze ver-
zekering afwijzen, dan volgt hieruit een belangrijke consequentie
ten aanzien van een ander probleem van deze tak van verzekering
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(alsook   van de ongevallenverzekering),   n.1. het probleem   van
fondsvorming of omslag.

Zoals in het begin van deze paragraaf werd opgemerkt, bestaat
er in de literatuur geen eenstemmigheid over het karakter van de
sociale arbeidsverzekering.

Met name wordt getwist over de vraag of de sociale arbeidsver-
zekering privaatrechtelijk of publiekrechtelijk van karakter is. Al
naar gelang het antwoord op deze vraag wordt dan standpunt ge-
kozen voor een bepaalde verzekeringstechniek en wordt ook stand-
punt  gekozen  in de strijdvraag: „Fondsvorming of omslag  in  de
sociale arbeidsverzekering?".

Nu ligt in de vraag of de sociale arbeidsverzekering privaatrech-telijk of publiekrechtelijk van karakter is in de regel meer besloten
dan de vraag naar de feitelijke verhoudingen. Veel meer ligt in deze
vraagstelling en zeker in de beantwoording er van een sociaal-poli-
tieke waardering.

Immers, de vraag of de sociale arbeidsverzekering privaatrechte-
lijk of publiekrechtelijk geregeld is, is aan de hand van het positieve
recht vrij eenvoudig te beantwoorden. Zoals reeds in het eerste
hoofdstuk werd opgemerkt, vinden we op dit gebied van het arbeids-
recht zowel regels van privaatrechtelijke als van publiekrechtelijke
aard. Het blijkt echter   veel   meer   te   gaan   om de vraag:   „M6et   de
sociale arbeidsverzekering privaatrechtelijk dan wel publiekrechte-
lijk van karakter zijn?" Als zodanig zullen wij deze vraagstelling
dan ook beschouwen en wij zullen - althatis voor zover dit met het
hier behandelde probleem samenhangt - haar trachten te beant-
woorden vmuit het karakter van de sociale arbeidsverzekering. Wij
hebben deze vraag met opzet niet onmiddellijk bij het begin van
onze beschouwingen inzake de financiering der invaliditeits- en
ouderdomsverzekering gesteld, daar in de literatuur 6n de prac-
tische politiek de vraag naar de wijze van financiering veelal los
gesteld is van het hierboven becritiseerd individualistisch stelsel der
Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering.

Men zou zich- zoals Bolkestein doet - de vraag kunnen stellen,of het wel zin heeft beschouwingen over het vraagstuk van fonds-
vorming of omslag te bezien vanuit een juridisch gezichtspunt. 1)

1)   N.   Bolkestein: De invloed   van de financiele politiek der overheid   op   de  ver.deling van lasten en baten over de tijd. Ac. pr. Groningen. Batavia 1948, pag. 146.
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Inderdaad wordt het vraagstuk van fondsvorming of omslag in de
sociale arbeidsverzekering in het algemeen meer vanuit een econo-
misch dan vanuit een juridisch gezichtspunt bezien.  1)

Bolkestein is nu van oordeel, dat men in een betoog over dit
vraagstuk wel juridische argumenten kan aanvoeren, maar dat deze
niet doorslaggevend kunnen zijn in een principieel economisch en
sociaal betoog.

Men kan het met deze mening in zoverre eens zijn, dat de econo-
mist, die naar economische realiteiten speurt en de economische
doelmatigheid van positiefrechtelijke regelingen op economisch
gebied moet beoordelen, geen reden heeft om bij het positiefrechte-
lijke te blijven staan, evenmin als dit een reden is voor de wijsgerige
rechtsbeoefenaar, die achter en boven het positieve recht het natuur-
recht erkent. 2)

In hoeverre deze stelling op dit concrete terrein in alle opzichten
juist genoemd moet worden, is afhankelijk van de vraag of, indien
de sociale politiek, welke er op gericht is een bestaande economische
orde met zedelijke normen te doordringen, voor die doordringing
een bepaalde rechtsstructuur als wenselijk erkent, de keuze van de
economische techniek niet in hoge mate van deze rechtsstructuur
afhankelijk moet worden gesteld.

Om duidelijk te zijn, indien ter verwezenlijking van het algemeen
welvaartsdoel van onze sociaal-economische maatschappij, d.i. de
redelijke voorziening in redelijke behoeften, een publiekrechtelijke
regeling van een bepaalde economische materie als wenselijk wordt
erkend, dan zal men bij de keuze van de economische techniek der
regeling voor ogen moeten houden, dat die techniek in overeenstem-
ming moet zijn met het publiekrechtelijk karakter der regeling en
dat een dergelijke techniek in geen geval dit karakter mag aantasten.

Men moet, naar het ons wil voorkomen, bij het poneren van alAe-
mene stellingen op dit gebied vooreerst duidelijk vaststellen wat het
economisch doel der regeling is. Bij de bepaling der economische

1)   Zie ons opstel: Heeft de vraag   of de sociale verzekering in Nederland privaat.
rechtelijk of publiekrechtelijk van karakter is, betekenis voor de keuze tussen finan-
ciering van langlopende verzekeringen door middel van fondsvorming en de financiering
door middel van omslag? Economie 13e jaargang nr 2/3. De hier volgende beschouwingen
zijn gedeeltelijk aan dit opstel ontleend.

2)  Vgl.   M.   J.   H.   Cobbenhagen: De verdeling   van het maatschappelijk inkomen.
Probleemstelling en grondslagen der verdelingsleer. Utrecht 1937, pag. 7.
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doelstelling mag men niet blijven staan bij een - met dat econo-
misch doel in tegenspraak zijnde - positiefrechtelijke regeling. Is
het economisch doel eenmaal als een na te streven goed erkend, dan
moet men zich afvragen wat het aangewezen middel is om dat doel
te verwezenlijken, met andere woorden welk middel het meest doel-
matig moet worden genoemd. Is ter verwezenlijking van het econo-
misch doel een bepaalde positiefrechtelijke regeling, en wel een
publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke, gewenst, dan moet de
economische techniek der regeling daarmede in overeenstemming zijn.

Het doel bepaalt het middel; de middelen, i.c. juridische   en
economische techniek, moeten samen de realisering van het doel
mogelijk maken, en zij ontlenen aan het doel hun karakter.

Is het doel algemeen- of sociaal-economisch van aard, dan zullen
publiekrechtelijke en sociaal-economische techniek samen dienen
te gaan. Is het doel privaat-economisch van karakter, dan zullen
privaat-rechtelijke en privaat-economische techniek hand in hand
moeten gaan.

Met de opvatting van Bolkestein, dat bij het vraagstuk van fonds-
vorming of omslag in de sociale arbeidsverzekering juridische argu-
menten wel aangevoerd kunnen worden, maar niet doorslaggevend
zijn, waar het hier een economisch en sociaal probleem betreft,
kunnen wij instemmen, echter op een geheel andere wijze dan deze
schrijver bedoelt. Wij delen deze opvatting in zoverre, dat wij van
oordeel zijn dat juridische argumenten voor het doel van fonds-

vorming en voor het doel van omslag niet doorslaggevend zijn, doch
dat het kara/aer van dit doel de juridische en, daarmede onlosmake-
lijk verbonden, de economische techniek bepaalt.

Wij mogen ons hier - verwijzende naar de voorafgaande be-
schouwingen - ontslagen achten van het bewijs, dat de op de leer
van het rechtvaardig arbeidsloon steunende sociale arbeidsverze-
kering een algemeen- of sociaal-economische doelstelling heeft.

Het werd bij de totstandkoming der sociale arbeidsverzekering
als onrechtvaardig beschouwd, dat een arbeider die door ziekte, in-
validiteit of ouderdom, in het algemeen door de gebeurlijkheden des
levens, welke hij niet kan beTnvloeden, buiten staat geraakt zich door
arbeid een inkomen te verwerven, hetwelk hem de mogelijkheid
biedt te voorzien in het onderhoud van zichzelf en zijn gezin, aange-
wezen zou zijn op onderstand van derden.
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Het loon der arbeiders diende een zodanige hoogte te hebben dat
het niet alleen voldoende zou zijn voor de arbeider om in het onder-
houd van zichzelf en zijn gezin te voorzien in tijden, waarin hij in
staat was zich door zijn arbeid dat inkomen te verwerven, maar ook
voor die tijden, waarin hij door omstandigheden buiten zijn schuld
daartoe niet in staat zou blijken te zijn.

De verwezenlijking hiervan was - en is - echter niet mogelijk
langs de weg der individuele loonvorming, omdat de arbeider dan
moreel verplicht zou zijn het meerdere loon te besparen, van welke
besparing in de practijk niets zou komen, terwijl bovendien, als hij

al te spoedig door de gebeurlijkheden van ziekte, invaliditeit etc.
getroffen werd, naar alle waarschijnlijkheid te weinig bespaard zou

zijn. Evenmin zou de verwezenlijking mogelijk zijn langs de weg van
vrijwillige verzekering, omdat de arbeider het meerdere loon het-
welk hij als premie voor de vrijwillige verzekering zou kunnen aan-
wenden, voor andere doeleinden aanwenden zou, omdat hij, toekom-

stige behoeften onderschattend, liever momentele andere behoeften
zou wensen te bevredigen, welke hij hic et nunc als dringender zou
aanmerken en, in de lijn van de Cossense-wetten, ook zou wensen te

bevredigen.
Het enige middel dat in staat zou zijn om het sociaal-economisch

gewenste doel te verwezenlijken, was een publiekrechtelijk gere-
gelde sociale arbeidsverzekering, een verzekering welke - in tegen-
stelling tot de private verzekering - niet tot doel heeft deze of gene
arbeider die bereid en koopkrachtig genoeg is om tot de verzekering
toe te treden, te verzekeren, maar welke, met het oog op het alge-
meen   welzijn, alle arbeiders    ( met inachtneming van loongrenzen)
hetzij van rechtswege verplicht zou verzekeren, hetzij van rechtswege
zou verplichten zich te verzekeren.

Dit publiekrechtelijk karakter der sociale arbeidsverzekering -
tot uiting komende in de genoemde van rechtswege bestaande ver-
zekering of in de van rechtswege bestaande verplichting zich te ver-
zekeren;   in de verplichte premieheffing, waardoor de werkgevers
het meerdere loon niet uitbetalen, maar als premie in de verzekering
storten;  in de aansprakelijkheid  van de Staat  voor alle uitkeringen,
en in de strafbedreiging tegen overtreding van bepalingen van deze

publiekrechtelijke verzekering - ontspruit dus aan de doelstelling
der sociale arbeidsverzekering, n.1. de verwezenlijking van het in



188 HET OBJECT DER SOCIALE ARBEIDSVERZEKERING

het algemeen belang als wenselijk erkende rechtvaardige arbeids-
loon.

Na onze voorafgaande beschouwingen is het duidelijk, dat de
economische techniek en dus ook de financiering der sociale ar-
beidsverzekering op dit publiekrechtelijk karakter moet zijn afge-
stemd.

Onder invloed van het feit, dat Bolkestein geen onderscheid maakt
tussen het karakter van het doel der regeling en het karakter der
regeling als middel tot het doel, komt deze schrijver er toe, aan de
privaat-economische techniek argumenten te ontlenen voor een pri-
vaatrechtelijke opvatting der sociale arbeidsverzekering.

Bolkestein vraagt zich af, of de sociale arbeidsverzekering een
privaat- of een publiekrechtelijk karakter draagt. 1) Hij geeft daar-
over de volgende beschouwingen:

„Voor de privaatrechtelijke opvatting pleiten: de opzet  als van een
particuliere verzekering en het ontbreken van een Staatsbijdrage
voor de selfsupporting-gevallen. Voor de publiekrechtelijke opvat.
ting    pleiten: het verplichte karakter der verzekering, de Staats-
garantie, het optreden van de Staat als verzekeraar en de Staats-
bijdrage voor de gevallen, die niet voldoende premie betaalden.
Splitst men, zoals de commissie.Verrijn Stuart voorstelt, de ouder-
doms- en invaliditeitsfondsen in een Aanvullingsfonds, omvattend
de verzekeringen, waarvan de uitkeringen volledig voor rekening
van de Staat komen, en een „Verzekeringsfonds", omvattend de
overige verzekeringen en delen van verzekeringen, dan is er reden

,,om het eerste meer het karakter van „gemeenschapszorg te geven,
dus publiekrechtelijk te zien, en het tweede als zuivere verzekering,
dus privaatrechtelijk te beschouwen. Ook hier heeft het opnemen
van de niet-selfsupporting-gevallen in 66n fonds met de wel-self-
supporting-gevallen ongewenste gevolgen gehad.

In het rapport van de commissie-Van Vuuren wordt opgemerkt,
dat men de sociale verzekering nog te veel met de particuliere ver-
zekering vergelijkt. Deze laatste moet steeds met mogelijke liqui-
dering rekening houden. Bij een verplichte verzekering kan op regel-
matige toevloed worden gerekend. In het rapport der commissie-
Verrijn Stuart staat nadrukkelijk als mening der meerderheid:  „Men

1) Bolkestein, pag. 246 e.v.
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behoort de Invaliditeitsverzekering meer te beschouwen als een
verzekering van een particulier bedrijf." 1)

Holwerda wijst er in zijn praeadvies op, dat de sociale verzekering
wel meestal in geld is uitgedrukt, maar toch eigenlijk bedoelt een
bepaalde koopkracht te verzekeren. In het debat sluit Steenberghe
zich hierbij aan. Dit kan niet anders betekenen, dan dat de Staat
bij sterke daling van de koopkracht van de gulden zich zedelijk
verplicht zou voelen de uitkeringen te verhogen. Volgens Holwerda
moet men de private levensverzekering niet gaan copiEren. Het rap-
port van „Nijverheid en Handel" onderscheidt scherp tussen de
zuiver privaatrechtelijke pensioenverzekering, waar men aanspraak
krijgt op een particulier lichaam, en de publiekrechtelijke, ver-
plichte verzekering van overheidswege, waar men aanspraak krijgt
op de gehele gemeenschap.

Van Gijn noemt de pensioenen van ambtenaren uitgestelde bezol-
diging. De (gepensionneerde) ambtenaar heeft dus rechten, die de
overheid maar niet eenzijdig mag veranderen of intrekken. Men zou
hetzelfde kunnen betogen van de lijfrenten der sociaal-verzekerden,
vooral wanneer men aanneemt, dat het de arbeider is, die de premie
draagt. Met dit betoog gaat men weer in privaatrechtelijke richting.
Als de commissie uit N.V.V. en S.D.A.P. de sociale verzekering
zonder fondsvorming, die immers begint met verzorging door
middel van gratis verleende pensioenen, becritiseert, dan voegt zij
er aan toe, dat men geen sociaal-economische stellingen moet toe-
passen op een privaatrechtelijke materie.

O.i. staat vast, dat men in een moderne gedachtengang de sociale
verzekering slechts kan zien als privaatrechtelijke materie. Zij, die
anders denken, zijn nog te veel bevangen door de oude armenzorg-
idee, die echter niet meer past bij een geamancipeerile arbeiders-
klasse. Laat men de niet-selfsupporting-verzekeringen, die op een
ongelukkig moment in de fondsen zijn opgenomen, even buiten be-
schouwing, wat toch, gezien het feit, dat zij binnen afzienbare tijd
aflopen, geoorloofd is, dan zijn het verplichte karakter der verze-
kering, de administratie door de Staat - overigens in een admini-
stratief apart orgaan - en het dragen van de betrekkelijk geringe
kosten daarvan en de Staatsgarantie geen voldoende redenen om
aan de sociale verzekering een publiekrechtelijk karakter te geven,

1) Rapport Commissie-Verrijn Stuart, pag. 44.
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zelfs al zouden de premies door de werkgevers worden gedragen.
Het is hier niet de plaats om diep op deze kwestie in te gaan.

Maar de uitbreiding van de Staatsbemoeiing heeft uiteraard bete-
kend, dat de Staat zich is gaan bezighouden met onderwerpen, die
vallen in de privaatrechtelijke sfeer. Het is onjuist hier thans om de
formele reden, dat de Staat deze onder zijn vleugels heeft genomen,
het publiekrechtelijk stempel op te drukken. Een sociale verzekering
is volkomen te vergelijken met een particuliere verzekering en
zodra men dit uit het oog verliest, vermindert men de zekerheid
voor de verzekerden en - wat nog belangrijker is - men probeert
aan de uitkeringen aan de arbeiders het karakter van armenzorg te
geven. Dit laatste is geen financieel argument, maar het betreft
hier nu eenmaal een materie, waarvan de sociale kant ten minste
even belangrijk is als de financiBle."

Tot zover de beschouwingen van Bolkestein.
Wij merken op dat, zoals nog nader zal blijken, het vooreerst een

ongeoorloofde abstractie is de niet-selfsupporting-verzekeringen
buiten beschouwing te laten en te betogen dat het verplichte karakter
der verzekering, de administratie door de Staat en het dragen van
de betrekkelijk geringe kosten daarvan en de Staatsgarantie geen
voldoende redenen zijn om aan de sociale verzekering een publiek-
rechtelijk karakter te geven.

Voorts moeten wij echter opmerken dat, toegegeven dat in de In-
validiteits- en Ouderdomsverzekering een privaat-economische tech-
niek gehanteerd is, deze techniek niet het algemeen- of het sociaal-
economisch doel der verzekering, n.1. het in zeker opzicht mede
realiseren van het rechtvaardig arbeidsloon, heeft kunnen verwezen-
lijken.  1)

1) Dat deze privaat.economische techniek het doel der sociale arbeidsverzekering
niet heeft kunnen realiseren, hebben wij in ons hierboven vermeld opstel als volgt ge-
adstrueerd:

1. De arbeider, die nalatig is om toe te treden tot de verzekering, of die in on-
gunstige conjunctuur door de werkgever beinvloed wordt niet toe te treden,
wordt niet in de verzekering opgenomen, d.w.z. hij ontvangt geen rechtvaardig
arbeidsloon en wel, thans niet, omdat zijn premie niet betaald wordt, in (le
toekomst niet, omdat  hij  dan geen uitkering krijgt;

2. De arbeider, die pas na het bereiken van de 35-jarige leeftijd in loondienst gaat
treden    (en   dat komt veelvuldig   voor ! ) vist achter   het   net   en - . . - krijgt   dus
geen rechtvaardig arbeidsloon;

3. Wanneer voor de arbeider in bijzondere omstandigheden geen premie betaald
wordt (b.v. tijdens een ongeschiktheid tot werken wegens ongeval), wordt daar-
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Laat men het juridisch gezichtspunt op de achtergrond en voert
men met Heymans en Mey, Boot, De Bruin e.a. specifiek sociaal-
economische argumenten aan, welke naar het oordeel van Bolkestein
dan toch wel doorslaggevend moeten zijn in een principieel econo-
misch en sociaal betoog, dan blijkt dit toch niet te leiden tot de con-
clusie welke Bolkestein verlangt. 1)

door zijn toekomstige uitkering ongunstig beinvloed en zijn rechtvaardig arbeids-
loon  aangetast;

4. De uitkering, welke hij uiteindelijk krijgt, houdt alleen verband met het aantal
en de waarde der betaalde premie en de duur der verzekering en niet in de
minste mate met de behoeften van de arbeidende mens en zijn gezin en deze
laatsten toch zijn het criterium voor de bepaling van het rechtvaardig arbeidsloon.
Dat dit stelsel in de practijk dan ook niet voldaan heeft, bewijzen de huidige
noodmaatregelen. (Toeslagen op renten, gezinsbijslagen en kinderbijslag voor
rentetrekkers, alsmede de Noodwet Ouderdomsvoorziening.)

De conclusie luidt dus, dat de techniek niet in staat is geweest het doel der ver-
zekering te verwezenlijken, m. a.w. de beginselen der private verzekering, toegepast op
(lit stuk der sociale arbeidsverzekering leiden tot een sociale mislukking, terwijl het
systeem der private verzekering slaagt, omdat de verzekerde ontvangt, wat hij bij
contract bedongen heeft.

Bij de sociale arbeidsverzekering gaat het er echter niet om, wat volgens individueel
contract rechtvaardig zou zijn dat men ontvangt, doch wat op grond van sociale
rechtvaardigheid vereist is.

Een vergelijking gaat - zo zij al gemaakt wordt - in ieder opzicht  mank.
1)   E.   Heymans   en   A.   Mey:   Mens en Samenleving,   Deel III. Utrecht 1948. Hoofd-

stuk    IX: De verzekering als maatschappelijk probleem; ordening    als    deel    van    de
beheersing der vermogensmarkt.

Zie  ook Th. Limperg: De betekenis  van de reserve en fondsvorming der verzekering
voor de kapitaalmarkt. Het verzekeringsarchief 1927. Limperg baseert zijn opvatting
inzake het vraagstuk van reserve en fondsvorming in de sociale arbeidsverzekering medeop het feit, dat zonder de sociale arbeidsverzekering de ouden van dagen evenzeer
als de contribuanten ook zonder verzekering in het leven zouden blijven. Het blijkt
n.1. dat zii, als zij hulpbehoevend zijn, worden onderhouden door hun bloedverwanten,
door  familieleden, door vrienden en kennissen; zij worden ondersteund door instellingen
van milddadigheid.

Dit wordt betwist door Van der Does (De economische betekenis der sociale ver-
zekering. Deventer   1946, pag. 127-128). Volgens  Van   der Does verliest Limperg  uit  het
004 dat de behoeftenbevrediging door de invoering der sociale arbeidsverzekering
niet te vergelijken is met die welke voor de invoering van deze wetgeving bestond.

Zoals   wij te anderer plaatse   (zie ons artikel: Enige aspecten   van de financiering
der sociale verzekering, in het licht van de maatschappelijke beschouwing der verzeke-
ring I in het Sociaal Maandblad October 1949) hebben uiteengezet, zou o.i. de
mening van Van der Does in zoverre een correctie op Limperg kunnen betekenen, indien
hij op het oog had dat het invoeren van een stelsel van sociale zekerheid, zoals Van
Rhijn (Sociale zekerheid, A'dam 1947, pag. 16-18) stelt, hetzij door hogere prestaties
van arbeiders, hetzij door meerdere efficiency bii de ondernemer, het te verdelen
maatschappelijk inkomen - ter compensatie van de door de sociale arbeidsverzeke-
ringen bewerkte stijging der productiekosten - groter zou doen worden. Uit bet vervolgvan Van der Does' beschouwingen blijkt echter duidelijk, dat hij dit niet op het oog
heeft, doch veeleer denkt aan de door Van Rhijn besproken mogelijkheid van de com.
pensatie van de verhoogde productiekosten uit de ondernemerswinst of kapitaalrente,
als hij opmerkt dat de heffing der bijdrage, in wezen een „Umschichtung des Wirt-
schaftsertrages" is. (Van der Does, pag. 128-129.)
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Volgens Heymans en Mey is het niet voor betwisting vatbaar, dat
een private lijfrenteverzekering fondsvorming noodzakelijk maakt.

Bij verzekeringen voor de oude dag- aldus Heymans en Mey -
stelt het individu door betaling   van een vergoeding ( premie   of
omslag) een deel van het verbruiken van zijn inkomen uit - ge-
durende de periode dat hij productief arbeidt - teneinde over
inkomen te beschikken in de jaren, dat hij niet meer tot werken
in staat is of zijn gezin niet meer kan onderhouden. Het individu
verdeelt dus zijn inkomen, gedurende zijn werktijd genoten, over de
gehele duur van zijn leven, werken en niet (meer) werken.

Heymans en Mey wijzen er op, dat het de gewoonte in de ver-
zekeringstechniek is, deze verzekeringen op lange termijn te bezien
vanuit de overeenkomst tussen verzekerde en verzekeraar. Dit is
de analoog met de gebruikelijke individuele beschouwing der ver-
zekering. De schrijvers achten dit echter onjuist.

Men kan zich nu ouderdomsverzekeringen e.d. niet indenken
zonder een brede massa (een collectiviteit) van verzekerden van
verschillende leeftijden, waarvan een deel nog aan de verzekering
betaalt en een ander deel zich reeds bevindt in de periode van ont-
vangen uit de verzekering.

Houdt men die collectiviteit (d.i. risicoverdeling) in het oog,
dan beziet men de verzekeringen niet post voor post in de verticale

lijn van elk bijzonder tijdsverloop en van de verhouding van elke
verzekerde tot de instelling der verzekering, maar horizontaal en
gelilkt#dig over de gehele massa der verzekerden.

Als in de gemeenschap de economische kringloop sluit, dan ver-
teren de productief werkenden en de anderen gezamenlijk het maat-
schappelijk inkomen. Een sluitende economische kringloop vereist
dus, dat jaar voor jaar de uitstel-besparingen van hen die bezig zijn
door verzekering voor hun oude dag te zorgen, juist zo groot zijn
als het bedrag dat verteerd wordt door de mensen die niet produ-
ceren, maar wel consumeren. Individueel zou men dit proces kunnen
beschouwen als een accumulatie van besparingen, ten doel hebbende
consumptieverschuiving in de tijd.

Maatschappelijk is de collectiviteit van verzekeringen niets anders
dan een verschijnsel van gelijktijdige inkomensverdeling over de
betrokken personenmassa.

Deze inkomensverdeling bestaat volgens de schrijvers feitelijk
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zonder dat verzekeringen gesloten zijn; ouden van dagen, blijvende
invaliden, weduwen en wezen delen ook zonder verzekering in het
consumptiefonds. De verzekering verandert echter het moreel recht

in een juridisch. Zowel bij het morele als bij het juridische recht is
de grondpeiler de handhaving van de rechtszekerheid door de over-
heid, welke in het laatst genoemde geval beter gefundeerd is. Van-
zelfsprekend, zo besluiten de schrijvers, is het nodig dat de overheid
de koopkracht van het geld handhaaft. 1)

Houdt men nu in het oog, dat de collectiviteit der verzekeringen
voor de oude dag in feite een verschijnsel is van gelijktijdige in-
komensverdeling, dan valt het op dat in de private verzekering,
zolang daar nog geen uitkering geschiedt - d.i. gedurende de
periode van opbouw der verzekering - inderdaad een accumulatie
van premiEn en tengevolge daarvan fondsvorming plaats heeft.

Deze fondsvorming zal doorgaan tot een stadium van relatief
evenwicht intreedt, waarin jaarlijks aan het fonds evenveel aan
premiEn wordt toegevoegd als er jaarlijks aan uitkeringen afgaat.

Een private verzekeringsmaatschapprl zal in de periode van op-
bouw der verzekering een dergelijk fonds moeten vormen. Een
private maatschappij, welke haar bedrijf uitoefent met het oog op
winst, zal daarbij risicoselectie toepassen en heeft in verband hier-
mede niet te maken met het probleem van de „back service". Is
het fonds eenmaal gevormd, dan heeft eenvoudig plaatsvervulling
pIaats.

„Het vormen van een fonds is dus niet uitvloeisel van het wezen
der verzekering", aldus Heymans en Mey, „en niet het gevolg van
de duur der periode, liggende tussen het aangaan der verzekering
en het begin der uitkering; het vormen van een fonds  is de conse-
quentie van de techniek, welke een particuliere verzekeringsonder-
neming moet volgen. De massa der verzekerden wordt pas in de loop
der jaren gevormd en bereikt geleidelijk de vereiste diversiteit. Pas
bij terugloop der verzekerde massa wordt het fonds dienovereen-
komstig geliquideerd.

"

Hieruit leiden Heymans en Mey het negatief bewijs af „dat de
sociale verzekering, door de Staat opgelegd, de fondsvorming niet
behoeft. De massa der verzekerden is immers reeds aanstonds in
alle leeftijdsschakeringen aanwezig." Houden we dit in het oog, dan

1) Zie noot 1 biz. 191·
13
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merken we met Heymans en Mey op, dat de wet aan een bestaande
actuele verdeling op morele gronden een nieuwe en vaste rechts-
basis geeft.

Ook   Boot   komt   tot een soortgelijke conclusie,   als hij schrijft:
„De kapitaalsvorming door middel van premieheffing leidt slechts
dan tot vermogensvorming, indien naast de premiEn aan de contri-
buabelen binnen een bepaalde periode nog extra-bedragen worden
onttrokken, waarvan de contante waarde groter is dan de contante
waarde van de onder het omslagstelsel noodzakelijke onttrekkingen
in die periode." 1) En verder: „De fondsvorming  komt  dus  tot
stand door de grotere onttrekkingen aan de belastingbetalers in de
overgangsperiode." 2)

Vragen wij ons af of, nu het feitelijk economisch verloop geen
fonds doet ontstaan, het zin heeft, dat de overheid voor de z.g. niet-
self-supporting-verzekeringen een fonds d.m.v. staatsbijdragen
creEert en daardoor de mogelijkheid opent dat voor de self-suppor-
ting-verzekeringen naar analogie der private verzekering een fonds
groeit, dan menen wij dat het antwoord op deze vraag ontkennend
moet luiden. De overheid immers sluit geen verzekeringsovereen-
komsten met haar onderdanen. Zij legt aan de werkende leden der
volksgemeenschap  (ten  dele  via de werkgever)  bij  de  wet  de  ver-
plichting op bepaalde bedragen aan hun inkomensbesteding te ont-
trekken en geeft daarnaast aan de niet-werkende leden het wette-
lijk recht bepaalde bedragen uitgekeerd te krijgen. De werkenden
krijgen tegenover hun huidige wettelijke verplichting in de toekomst
het wettelijk recht op arbeidsloon. Er is daarin geen enkele aan-
leiding om aan die volledige rechtszekerheid uit de wet nog een
andere toe te voegen.

Immers, de rechtszekerheid der uitkeringen ligt bij de wettelijk
verplichte verzekering niet in een of andere overeenkomst, zoals bij
een particuliere verzekeringsonderneming, maar in de wet.

Men moet bij de verplichte sociale arbeidsverzekering het pro-
bleem maatschappelijk behandelen. Daarom is het niet nodig bij
de verplichte sociale arbeidsverzekering een stelsel van fondsvor-
ming toe te passen, doch kan men volstaan met een omslagstelsel.

Ontbreekt dus de noodzaak voor fondsvorming bij de verplichte
1) F. R. Boot: De financiering der sociale verzekering, pag. 84.
2) Idem, pag. 20.
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sociale arbeidsverzekering, het blijkt bovendien, dat men in het
verleden ook niet consequent is geweest in het navolgen van het
particuliere verzekeringsbedrijf. De overheid heeft n.1. tot op zekere
hoogte een stelsel van fondsvorming opgebouwd, terwijl de ge-
vormde fondsen voornamelijk werden belegd in schuldbrieven van
de overheid. Consequent de techniek der private verzekering volgen-
de, had men, zoals Heymans en Mey opmerken, bij een derde, i.c.
een buitenlandse staat moeten beleggen, doch het zou, zoals De Bruin
terecht opmerkt, in hoge mate discutabel zijn of buitenlandse onder-
nemingen in vreemde staten minder aan risico's blootgesteld zouden
zijn dan het eigen land, terwijl het buitenland bovendien de morele
en juridische dwang tot zekerheidstelling mist, welke rust op de
overheid, belast met de zorg voor het algemeen welzijn van zijn
onderdanen. 1)  Door de huidige belegging ontstaat een scheef beeld
van de staatsschuld en het is dan ook niet te verwonderen, dat men
in deze tijd tot de gedachte komt, met de activa der fondsen van de
sociale arbeidsverzekering een gedeelte der staatsschuld af te
lossen, om zo de rentedruk van de Staat op de Staat te ontgaan. 2)

1) P. de Bruin, Economie. Een geesteswetenschap. Roermond 1946, pag. 149.
De Bruin merkt op, dat men de overheidsschulden en soortgelijke beleggingen de

veiligste belegging  acht. Zijn argumenten  voor het omslagstelsel formuleert  hij als volgt:
„Als men nu vraagt wie de renten dezer beleggingen moet opbrengen, dan is het toch
uiteindelijk het als onveilig beschouwde eigen economisch productieapparaat, dat directof indirect de benodigde sommen opbrengt. En dat wordt niet anders, wanneer deschuldbewijzen der sociale verzekering  op  de  duur tot enkele milliarden groeien....
Zoals wij zagen, kan deze „ideaaltoestand" eerst na een mensenleven intreden. Daarom
moeten onderhand de benodigde sommen door de staat uit belastingen worden aan-
gevuld. Deze bedragen worden werkelijk  door het productief bedrijfsleven opgebracht;niet anders dan over vijftig jaar, wanneer de schuldbewijzen het verhoopte aantal
milliarden bereikt hebben.

Hieruit kunnen wij een eenvoudige conclusie trekken. Als het werkelijk waar is,
dat het bedrijfsleven of direct of indirect via rentebetaling van improductieve schulden
de benodigde sommen toch moet opbrengen, dan is het veel eenvoudiger geen gelden
te sparen en te administreren, maar al degenen, die later zullen profiteren of hopente profiteren van de dan vloeiende geldstroom, nu de verplichting op te leggen allegelden op te brengen, die nodig zijn voor het betalen der verzekeringssommen. Defetisch van het schuldbewijs kunnen we dan laten vallen, zowel voor de sociale ver-
zekeringen als voor de pensioenen van de mensen in overheidsdienst en in particulieredienst. De technische uitvoering van dit z.g. omslagsysteem zal enige moeite kosten,vooral om de belasting volkomen billijk te maken en in proportie te brengen met de
hoop op eigen voordeel. Maar het systeem zelf lijkt mij principieel onaantastbaar enwordt ook door de beste autoriteiten op dit gebied verdedigd.

De opruiming van de fetisch van het schuldbewijs heeft nog een ander voordeel.Zii bevordert n.1. het inzicht in de grenzen van de weldadige werking der verzekering.De verzekering zorgt voor de economische condom-teit binnen de volkshuishouding.Door de stroom der inkomsten en uitgaven, van productie en consumptie in vastebedding te houden, zorgt zij ook voor een vlot verloop van de volkshuishouding."
s) Boot spreekt van vestzak-broekzak transacties, pag. 47.
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Hebben deze argumenten contra fondsvorming reeds kracht ge-
noeg, de grootste betekenis moet o.i. worden toegekend aan het
argument, dat het fondsvormingsstelsel te kort schiet en te kort moet
schieten om de doelstelling der sociale arbeidsverzekering te reali-
seren.

Ieder fondsvormingsstelsel moet, zoals wij elders hebben opge-
merkt, noodzakelijk steunen op een bepaalde contante waarde der
toekomstige aanspraken, hetzij gebaseerd op verzekeringsduur en
op aantal en waarde der gedane stortingen, hetzij gebaseerd op een
bepaald historisch inkomen. 1) Ieder fondsvormingsstelsel   moet
noodzakelijk uitgaan van een constant prijsniveau en een constante
rentevoet.

Deze premissen zouden slechts voor verwezenlijking vatbaar zijn,
indien de actuariale leer der sociale arbeidsverzekering aan haar
beoefenaars niet slechts stochastisch-statistische inzichten verschafte,
doch hen tevens toerustte met de gave der profetie omtrent het toe-
komstig verloop van lonen, prijzen en rentevoet.

Iedere verandering in lonen, prijzen en rentevoet maakt de bete-
kenis van de fondsvorming en de daarop steunende uitkering
illusoir.

„Nu kan men", aldus Boot, „van mening zijn, dat bij rentever-
laging zonder premieverhoging de verzekerden een deel van hun
rechten prijs geven, doch deze opvatting moet in strijd geacht wor-
den met het sociaal kara/aer der verzekering." 2)

Eveneens is het duidelijk dat, indien door stijging van het loon-
en prijsniveau in feite hetzelfde effect bereikt wordt als bij rente-
verlaging zonder premieverhoging, het sociaal karakter der sociale
arbeidsverzekering zich tegen deze feitelijke prijsgeving van rechten
zal moeten verzetten.

Tenslotte kan men opmerken, dat de sociale arbeidsverzekering
haar doelstelling niet bereikt heeft als zij ten aanzien van een be-
paalde groep van personen die naar haar aard tot de verzekering
behoort de met die groep samenhangende problemen niet kan op-
lossen. „Er zou", om met Heymans en Mey te spreken, n .1. „geen

1) Heeft de vraag of de sociale verzekering in Nederland privaatrechteliik of pu-
bliekrechtelijk van karakter is betekenis voor de financiering van langlopende ver.
zekeringen door middel van fondsvorming en de financiering door middel van omslag.
Economie 13e jaargang nr 2/3, pag. 138.s) Boot. pag. 44.
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probleem zijn geweest van de ouderen „die niet meer in de termen
van verzekering vielen" indien men niet zijn denken had ingekap-
seld in de techniek der particuliere verzekering." 1)

„Die ouderen hadden", aldus de schrijvers, „in hun productieve
tijd op morele gronden hun ouden van dagen onderhouden; hadden
dus bij de invoering der verplichte verzekering recht te verwachten,
dat zij werden beschouwd als hebbende hun plichten in de sociale
inkomensverdeling volbracht."

„De toestand is dus, dat men door invoering van het fondsvor-
mingsstelsel bij de verplichte verzekering problemen schept welke
er in wezen niet zijn, omdat men niet ziet, dat de werkzaamheid
van het particuliere bedrijf bij de oude-dagverzekering een systeem
noodzakelijk maakt, dat alleen uit die bedrijfsvorm volgt, echter
met het wezen dezer verzekering in strijd is !"

Met instemming citeren  wij de conclusie van Heymans  en  Mey:
„De verzekering met fondsvorming past in de individualistische
maatschappilleer. Men zou echter, daarin consequent, ook de parti-
culiere verzekeringsondernemingen de door de Staat opgelegde
verzekeringen moeten laten verzorgen. Dat dit niet ging" - aldus
de schrijvers - „spreekt voor zichzelf." 2)

„Men is dus in de periode van de invoering der bestaande staats-
verzekeringen halverwege van opvatting veranderd. Dit geeft naar
onze mening te meer aanleiding om, nu andere inzichten ontstaan
zijn in de betekenis der verzekering, thans voor nieuwe verzekerin-
gen het foutieve stelsel niet meer toe te passen. Gebleken is", zo
besluiten Heymans en Mey, „dat het fondsvormingsstelsel noch past
bij de karakieristiek der sociale verzekering, noch daarin nodig is,
zelfs belemmerend werkt voor een goede functionnering der sociale
verzekering." 3)  4)

1) Heymans en Mey, pag. 326.
9) Dat dit ook thans niet gaat - alhoewel een duidelijke afbakening van de grenzen

der sociale arbeidsverzekering zeer wenselijk moet worden genoemd - menen wu On.
danks „Een stem over de herziening der sociale verzekering" door H. van Barneveld.
's-Gravenhage 1948.

8) Heymans en Mey III, pag. 327.
4) Alhoewel ten overvloede zij nog opgemerkt, dat zoals Boot heeft aangetoond,

actuarieel bet stelsel yan fondsvorming niet beter is dan het omslagstelsel. Boot komt
hiertoe niet op de door Blaschke aangevoerde gronden, doch op grond van het feit,
dat beide financieringsstelsels van de geldzijde beschouwd op de duur tot dezelfde
onttrekkingen leiden aan dezelfde categorie6n der samenleving, indien tenminste de
onttrekkingen tot hun contante waarde worden herleid, hetgeen zi. nodig is, om tot
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Tot goed begrip zij opgemerkt dat alhoewel de hierboven gebezig-
de argumenten contra fondsvorming speciaal betrekking hadden
op een bepaald stelsel van fondsvorming, n.1. het kapitaaldekkings-
stelsel der aanspraken, naar onze zienswijze deze argumenten even-
zeer gelden voor het thans in de ongevallenverzekering en door som-
migen ook voor de ouderdomsverzekering aanbevolen kapitaaldek-
kingsstelsel der renten.  1)

een juiste vergelijking te geraken. Blaschke's voorkeur voor het omslagstelsel kan als
volgt worden samengevat:   De  taak  van de verzekeringstechnicus, de actuaris is steeds- in welk stelsel ook - evenwicht te brengen tussen bijdragen en uitkeringen. Dit
vraagstuk bevat in beide gevallen zeer veel onbekenden en men moet, als men de
actuaris aan de oplossing zet, enkele dier onbekenden fixeren. Welke onbekende men
fixeert is daarbij onverschillig;   men  kan de uitkeringen vaststellen  en  naar de bijdragen
vragen, ook omgekeerd de bijdragen vaststellen en naar de uitkeringen vragen. Men
kan ook beide vaststellen  en   dan de actuaris vragen: welk kapitaal  moet   er nu boven.
dien nog aanwezig zijn om de eindjes aan elkaar te passen, c. q. hoe lang moet ik
sparen voor en aleer de verzekering volledig in werking kan treden, enz.

De te stellen vragen kunnen van bonte verscheidenheid zijn en de aard van de hem
gestelde vraag kan de actuaris aanleiding zijn tot een oplossing te komen, die in hetene geval het zuivere omslagstelsel nadert, in het andere geval het zuivere verzekerings-
Stelsel. De verzekeringstechniek zelf echter, dat hebben ons de onderzoekingen vooral
van Blaschke nu weI geleerd, heeft als zodanig geen voorkeur voor het ene of het
andere stelsel.

Maar dat wil niet zeggen, dat verzekeringstechnisch beide stelsels hetzelfde zijn.
Zo kort mogelijk gezegd,  is het cardinale verschil:  bij het omslagstelsel  is de schatting
van de toekomstige rentabiliteit van belegd vermogen een factor van secundaire be-
tekenis, en bij het verzekeringsstelsel interesseert ons het toekomstig verloop van het
totaal der uitkeringen  (dat  kan zijn: toekomstige bevolkingsopbouw, relatieve frequentie
van de tot uitkering gerechtigden in de gehele bevolking e.d.) minder. Daamegenover
zal als regel bij het verzekeringsstelsel iets moeten worden verondersteld met betrek.
king tot de frequentie van het verval van eenmaal geregistreerde verzekeringen. In
beide gevallen echter werkt men met sterftekansen, invaliditeitskansen, huwelijks.
frequenties e. d. en in beide gevallen strekken zich onze berekeningen in de toekomst
over vele decenniEn uit.

Voordeel van het omslagstelsel is dus, dat het op zichzelf geen rekening behoeft
te houden met het toekomstig verloop van de rentevoet. Ook dat zijn doeltreffendheid
aanzienlijk minder wordt aangetast door een dalende koopkracht van het geld dan bij
het stelsel van fondsvorming het geval is. Zulks omdat de premies en de staatsbijdragen
enerzij(is en de uitkeringen anderzijds zich bij het omslagstelsel bijna automatisch
- zij het met een „lag" - aan elkaar zullen aanpassen.

Boot meent echter de waarde van deze redenering niet te moeten overschatten, daar
men bii het stelsel van fondsvorming veel meer indifferent kan zijn inzake de toe-
komstige bevolkingssamenstelling i.t.L het stelsel van omslag. Wordt een toekomstige
Uit economisch oogpunt ongunstig geachte bevolkingsuitbreiding b.v. gecompenseerd
door technische, organisatorische of economische vooruitgang (b.v. industrialisatie), danvalt volgens Boot op grond van deze compenserende werking aan Blaschke's argument
niet aUe waarde te ontzeggen.

1) Zie b.v. Van Bruggen op de algemene vergadering van de Vereniging van Raden
van Arbeid van 21 Mei 1948. Verslag pag. 43. Als bezwaar tegen het omstagstelset wees
deze spreker op de voortdurende stijgende omslag. Spreker meende dat door een
rentedekkingsstetsel met omstag dit bezwaar zou afzwakken.
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Ten aanzien van de vraag „fondsvorming of omslag" menen wij
derhalve op verscheidene gronden te moeten kiezen voor omslag.

In de Staatscommissie inzake de financiering van de invaliditeits-
en ouderdomsverzekering (commissie-Verrijn Stuart), welke    in
1940 haar rapport heeft gepubliceerd, heeft dit standpunt geen
meerderheid kunnen vinden en werd het stelsel van fondsvorming
aanbevolen.

Het rapport van de Gemengde Commissie-Van Rhijn vermeldt,
dat de commissie het vraagstuk van fondsvorming of omslagstelsel
niet in haar beschouwingen heeft betrokken. Dit werd overgelaten
aan de financieringscommissie-Van Rhijn, die, zoals A. C. M. van
de Ven mededeelt, ernstig neigt in de richting van het omslagstelsel,
waarbij de financiering der „back-service" een belangrijke rol
speelt. 1)

De Cemengde Commissie-Van Rhijn zegt van deze „back.service",
dat zij geheel of gedeeltelijk ten laste van het Rijk dient te komen.

Het zal duidelijk zijn, dat wij dit standpunt slechts kunnen toe-
juichen, omdat door het invoeren van het omslagstelsel weer aan
een van de individualistische karaktertrekken van onze sociale ar-
beidsverzekering het bestaan ontnomen wordt.

3) De Ziekteverzekering, ziekteverzorging en kinderbijslaguer.
zekering.

Het is merkwaardig te constateren dat, terwijl de wettelijke grond-
slagen van de financiering der ongevallenverzekering en der inva-
liditeits- en ouderdomsverzekering grotendeels op private leest ge-

schoeid zijn, de wettelijke grondslagen der hier behandelde verzeke-
ringen in het algemeen van die private beginselen zijn vrij gebleven.
Ongetwijfeld moet de oorzaak hiervan enerzijds gezocht worden in
de omstandigheid, dat in de loop der jaren de denkbeelden geavo-
lueerd zijn, anderzijds in de omstandigheid dat, zeker voor de
ziekteverzekering en de kinderbijslagverzekering, de private ver-
zekering geen gevestigde techniek had, zodat men een voorbeeld
uit de private denksfeer miste.

Toch is ook ten aanzien van de hier behandelde verzekeringsvor-

men onderling een zekere evolutie merkbaar.

1) Verslag algemene vergadering Vereniging van Raden van Arbeid van 21 Mei
1948, pag. 40 en 50.
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De Ziektewet kent, zoals Van Schouwenburg opmerkt, tweeBrlei
wijze van premievaststelling:  die der Raden van Arbeid  en die der
Bedrijfsverenigingen. 1) De premie der Raden van Arbeid  is  bij
K. B. van 3 Januari 1930, S. 3 (laatstelijk vervangen door het Be-
sluit van de waarnemend Secretaris-Generaal van het Departement
van Sociale Zaken van 16 April 1943, Stcrt 28 September 1943,
nr 188) vastgesteld op 3 % van het loon, doch voor een aantal met
name genoemde bedrijven, waaronder b.v. de bouwbedrijven, is de
premie hoger vastgesteld. Daarnaast kan aan een bepaalde onder-
neming een hogere of lagere premie worden toegekend. Dat dit in
feite neerkomt op het introduceren van het o.i. onjuiste beginsel
van het risque professionnel is elders door ons uitvoerig uiteen-
gezet, zodat, terwijl daartegen alle argumenten zijn aan te voeren
welke wij hierboven onder 1 hebben aangevoerd, wij er ons van ont-
slagen kunnen achten hierop nog nader in te gaan. 2)

Wel zij hier opgemerkt, dat de toepassing van het beginsel van
het „risque professionnel" in de Ziektewet in feite doorkruist wordt
door het gestelde in de artikelen 67 en 67a dier wet. Artikel 67
opent n.1. de mogelijkheid dat, indien de vastgestelde premien over
enig boekjaar onvoldoende zijn gebleken ter dekking van de ten
laste van de ziekenkas van een Raad van Arbeid komende uitgaven,
daaronder begrepen de verplichte afzondering als reserve en als
terugbetaling wegens ontvangen voorschotten, de Kroon bepaalt,
dat het tekort wordt omgeslagen over de ziekenkassen der overige
Raden van Arbeid. Deze materie is nader uitgewerkt in het K. B.
van 20 Mei 1937, S. 887. De hier bedoelde omslagen vinden dan
ook regelmatig plaats. Het sedert 1 Januari 1943 in de Ziektewet
opgenomen artikel 67a bepaalt dat, indien de bedrijfsrekeningen
der ziekenkassen van de Raden van Arbeid over een bepaald boek-
jaar gezamenllk een nadelig of voordelig saldo aanwijzen of waar.
schijnlijk zullen aanwijzen, door de Kroon een verhoging of ver-
laging van het premietarief dat voor dat jaar gegolden heeft kan
worden vastgesteld, welke verhoging of verlaging uitsluitend en
met terugwerkende kracht geldt met betrekking tot het betrokken
boekjaar.

l)   M.   G.   L  van   Schouwenburg: Uni ficatie der sociale verzekering,   pag.   137.
2) Enkele critische opmerkingen over het risque professionnel. Sociaal Maandblad

le jaargang nr 6,
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Beide artikelen gaan niet meer uit van het ziekterisico per onder-

neming of bedrijfstak, zelfs niet meer van het ziekterisico per Raad
van Arbeid, maar van het ziekterisico over het gehele land, voor
zover dit althans bij de Raden van Arbeid is ondergebracht. 1)

De bedrijfsverenigingen zijn veel vrijer in de samenstelling der
premie voor de bij hen aangesloten werkgevers. Zij hebben alleen
te maken met deze beperkingen, dat het werknemersaandeel niet

groter mag zijn dan van werknemers wier werkgever is aangesloten
bij  een Raad van Arbeid;  dat het werknemersaandeel niet meer dan

1 % van het loon mag bedragen, bijzondere gevallen met toestem-
ming van de Minister voorbehouden en tenslotte dat werknemers
met slotafrekeningen niets te maken hebben.

Van Schouwenburg wijst er op dat hieruit blijkt, dat premiediffe-
rentiatie bij de Raden van Arbeid in beperkte mate, bij de bedrijfs-
verenigingen onbeperkt mogelijk is. Hierdoor wordt dus een uitge-
breide mogelijkheid van concurrentie geschapen. De mogelijkheid
tot premiedifferentiatie acht hij echter voor het goed functionneren
der ziekteverzekering onontbeerlijk. Omdat sommige bedrijven een
hoger ziekterisico hebben en om de ziekteverzekering voor de andere
bedrijven niet onnodig duur te maken, acht hij premiedifferentiatie
noodzakelijk. Deze laatste gedachte achten wij echter volkomen in
strijd met de leer van het risque social.

Wij zijn van oordeel, dat de elementen van het risque profession-
nel uit de financiering der ziekteverzekering verwijderd moeten

worden, maar bovendien achten wij het in strijd met het karakter der
sociale arbeidsverzekering, dat de bedrijfsverenigingen onbeperkt
kunnen differentieren in de premie. Op deze wijze heeft men voor
de Ziektewet een private wijze van premievaststelling ingevoerd,
welke bovendien nog tot de zo ongewenste - en aan het private
verzekeringsbedrijf eigen - premieconcurrentie leidt. Het is in
strijd met het karakter der sociale arbeidsverzekering, dat met deze
verzekering marchanderen mogelijk is en dat deze verzekering voor-
werp van concurrentie wordt.

Dat de wetgever dit beginsel dan ook hoe langer hoe meer gaat
verlaten is gebleken bij de kinderbijslagverzekering, waarbij de

1) Men zie A, B. Michielsen, De financifle resultaten van de ziekenkassen van de
Raden van Arbeid. Arbeid, Mei 1948.
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bijdrage  in de premie  bij alle uitvoeringsorganen dezelfde  is. 1)
De kinderbijslagverzekering is dan ook de eerste verzekering, waar-
bij de wetgever een juist financieringsstelsel heeft gehanteerd, hoe-
wel, zoals Van Schouwenburg heeft opgemerkt, differentiatie zeker
mogelijk  zou  zijn.  2) Alle organen heffen dezelfde premie  en  doen
dezelfde uitkeringen, en tekorten en overschotten worden verevend
in een nationaal kinderbijslagvereveningsfonds. Alleen ten aanzien
van het opbrengen der middelen tot dekking der administratiekosten
hebben de kinderbijslagfondsen der erkende bedrijfsverenigingen
vrijheid van handelen.

Op overeenkomstige wijze is de financiering der ziekteverzorging,
neergelegd   in het Ziekenfondsenbesluit 1941, geregeld: uniforme
premie, uniforme uitkeringen, landelijke verevening, terwijl het
verschil der bedrijfsgewijze risico's, welke bij deze verzekering toch
even duidelijk voelbaar moeten zijn als bij de ziekteverzekering, de
wetgever geen aanleiding gegeven heeft het premiestelsel der Ziek.
tewet onder invloed van deze juistere gedachte te unificeren.

Ook is het merkwaardig dat Van Schouwenburg in zijn meer
genoemde dissertatie voor de ziekteverzorging uniforme premie,
voor de ziekteverzekering premiedifferentiatie gewenst  acht. 3)

4)   De Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering

Wanneer wij tot slot nog een enkele opmerking willen maken
over de financiering der wachtgeld- en werkloosheidsverzekering,

1) Een kleine uitzondering bestaat voor de instellingen van weldadigheid, welke
voorkomen op de lijst, bedoeld in artikel 3 der Armenwet, alsmede ten aanzien van
vrouwelijke personen in dienst van niet-winstbeogende rechtspersonen, voor zover zij
zich  ten doel stellen:

a. genezing behandeling of onderzoek van lichamelijk of geestelijk zieken, dan wel
gebrekkigen en van kraamvrouwen;

b. andere behartiging van gezondheidsbelangen of verbetering van de ziekenver-
pleging  Cart.  1  van  het  K. B.  van 30 December  1948,  S.  nr  I  585).

In  de gevallen hierboven bedoeld bedraagt de premie niet  6 %  van  het  loon  doch
2,75 % van het loon.

2) Van Schouwenburg, pag. 137.
Michielsen veroorlooft zich een geestigheid ten aanzien van de opmerking van

Van Schouwenburg, dat hij een hogere premie voor de Kinderbijslagwet voor het
Zuiden wel toelaatbaar zou achten: „ik nodig  hem  uit  om  dat  eens  in het Zuiden  op
een   openluchtmeeting   bij de Moerdijkbrug te komen verdedigen !    Ik   zou   dan   op   mij
willen nemen", aldus Michielsen, „- voor een ogenblik het risque professionnel aan.
vaardend   - de verdediging   van een hogere ouderdomspremie   voor het Noorden !"

8) Van Schouwenburg, pag. 139.
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dan is het deze, dat men in het verleden veelal de mening gehuldigd
heeft, dat de leer van het risque professionnel ook ten aanzien van

deze vorm van verzekering verwezenlijkt moet worden. Het ontwerp-
Werkloosheidswet, hetwelk onlangs door de Eerste Kamer werd
aangenomen, blijkt aan deze gedachte dan ook niet geheel vreemd te
zijn. De kosten der wachtgeldverzekering worden door de bedrijfs-

verenigingen door middel van premieheffing geTnd. Deze premian
kunnen van bedrijfstak tot bedrijfstak verschillend zijn, waarbij de
mate van werkloosheidsfrequentie een rol zal spelen. In tegenstel-

ling tot de wachtgeldverzekering is de premie voor de werkloos-
heidsverzekering voor alle takken van beroep en bedrijf uniform.

Bij de wachtgeldverzekering wenst men dus het „risque profession-
nel", alsmede andere private overwegingen, wel een rol te laten

spelen, bij de werkloosheidsverzekering niet.
De opmerking van Rengelink, dat verwacht mocht worden dat bij

de behandeling in de kamer wel bezwaar gemaakt zou worden tegen

het meedragen van de wachtgeldpremie door de werknemers, omdat
de kosten der wachtgeldverzekering voor rekening van de onder-
nemingen dienen te komen, will het hier een risico betreft dat in-
haerent is aan de bedr(i/stak, verscherpt de risque-professionnel-
gedachte slechts nog meer. 1)

Blijkens het voorlopig verslag der Tweede Kamer inzake het ont-
werp van wet tot verzekering van werknemers tegen geldelijke ge-

volgen van onvrijwillige werkloosheid werd inderdaad door som-
mige leden bezwaar gemaakt tegen het meedragen van de wachtgeld-

premie door de werknemers. Tevens bleek dat sommige leden van
oordeel waren, dat zowel ten aanzien van de wachtgeldverzekering
als van de werkloosheidsverzekering de werknemers van premie-
betaling dienden te worden vrijgesteld; de werkloosheidsverzeke-
ring,  aldus deze leden, behoorde ten laste van de overheid, de wacht-
geldregeling voor rekening der ondernemingen te komen. Andere
leden hadden tegen het meebetalen in de premie door de werknemers
minder bezwaar. De regering heeft op dit punt evenwel noch in de
memorie van antwoord, noch bij de openbare behandeling haar
standpunt in dezen gewijzigd.

1)   A.   W. Rengelink: Wachtgeld. en Werkloosheidsverzekering. Arbeid 3e jaargang
nr 3.
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Evenwel kon men t.a.v. de wachtgeldverzekering een geluid horen
dat, consequent doorgedacht, tot het verwerpen van de leer van het
risque professionnel voor deze vorm van sociale arbeidsverzekering
moet leiden. Blijkens de memorie van toelichting bestaat de moge-
lijkheid dat een bedrijfsvereniging met grote verschillen in werk-
loosheidsrisico tussen de tot de bedrijfsvereniging behorende groe-
pen van werkgevers enigermate rekening gaat houden door een
zekere differentiatie aan te brengen in de premien. Met betrekking
tot deze premiedifferentiatie (ook voor de werknemer) werd door
sommige leden de vraag gesteld, waarom metaalbewerkers in de ene
tak van bedrijf meer lasten moeten dragen dan in de andere.

Dezelfde vraag kan men o.i. stellen voor de ondernemingen en
evenzeer voor de bedrijfstakken. 1)

Men is hiermede dus nog niet veel verder gekomen dan in hetverleden. Het ontwerp-Werkloosheidswet 1938 van Minister Romme
kende eveneens een per bedrijfstak gedifferentieerde premie. In hetomtrent dit ontwerp door de Hoge Raad van Arbeid gegeven advies
waren de meningen omtrent dit punt verdeeld.

Van Schouwenburg merkt op, dat de aard van het verzekerde
bedrijf van zeer veel invloed is op de omvang en duur van de werk-
loosheid. „Veel zal hier afhangen van de conjunctuur, het seizoen
en dergelijke factoren, die voor verschillende bedrijven zeer ver-
schillend kunnen zijn." Om deze redenen acht Van Schouwenburg
voor deze tak van verzekering differentiatie van premie gewenst. 2 )

Wij zijn echter van oordeel, dat premiedifferentiatie op basis van
het risque professionnel en op basis van andere overwegingen ookhier niet in overeenstemming is met het karakter der sociale arbeids-
verzekering, en bovendien dat een dergelijk stelsel economisch een
slechte invloed heeft. Bedrijven die het ten gevolge van een slechte
conjunctuur - seizoen- en dergelijke invloeden - reeds zwaar te
verantwoorden hebben, worden nog eens extra zwaar belast met
sociale lasten, hetgeen tot verscherping der fluctuaties aanleiding
zal geven.

1) Bijlagen Tweede Kamer 704.4, pag. 25 en 26.2) Van Schouwenburg t.a.p. pag. 136.
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II. Enige beschouwingen over de algemene beginselen, waarop
de financiering der sociale arbeidsverzekering dient te steunen

In zijn redevoering voor de kring van directeuren en administra-
teurs van bedrijfsverenigingen heeft Van Schouwenburg er op gewe-
zen, „dat het in de sociale verzekering neerkomt op het verzamelen
van een aantal bedragen in premie en het herdistribueren daarvan
over een groot aantal personen die aan uitkering behoefte
hebben." 1)

Wij kunnen ons afvragen of Van Schouwenburg hiermede tot het
wezen van de zaak is doorgedrongen en wij zouden met een variant
op Smeets, waar deze zegt „belastingen zijn in de eenvoudigste vorm:
een omslag van de kosten, welke de overheid ten bate van het alge-
meen   maakt" 2) willen zeggen,   dat de financiering der sociale
arbeidsverzekering in wezen neerkomt op een omslag van de kosten
welke benodigd zijn om de overeenkomstig de beginselen der ver-
delende en sociale rechtvaardigheid gevorderde prestaties der so-
ciale arbeidsverzekering mogelijk te maken. Het is duidelijk, dat wij
hiermede de heffing van de premi6n der sociale arbeidsverzekering
zien als een species van het genus-begrip belastingheffing.

Wij geloven dat het juist is om dit te doen, omdat men hierdoor
gemakkelijker uit de priuate sfeer geraakt, waarin men een algemeen
begrip verzekering, ongeacht de vraag of het nu gaat over private
dan wel over sociale verzekering, in het verleden heeft gehouden.

Dit is juist getypeerd door Treub, waar deze zegt: „De verplichte
sociale verzekering is, dit kan niet anders, een tak van publieke
dienst en de bijdragen tot dekking der kosten daarvan zijn derhalve
publiekrechtelijke bijdragen, m.a.w. belastingen, dit woord genomen
in zijn ruimste betekenis. Dit geldt ook voor zover die bijdragen
geheven worden van hen ten behoeve van wie de verzekering loopt
( de verzekerde arbeiders)   o f  van  hen die daardoor  van een sociale
plicht ontheven worden    ( de werkgevers).   Ook hun bijdragen   zijn
publiekrechtelijke heffingen."

„Vandaar dat het", aldus Treub, „ter voorkoming van misver-
stand, aanbeveling verdient het woord premie te vermijden;   bil

1) M. G. L. van Schouwenburg Hervorming der sociale verzekering. Sociaal Maand-
blad 2e jaargang, pag. 270 e.v.

2) M. J. H. Smeets, Enige beschouwingen over de beginselen welke bij de heffing
van belastingen gelden. Economie 1947, pag. 315.
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premie toch wordt onwillekeurig gedacht aan het van de zijde der
verzekerden te presteren privaatrechtelijk aequivalent voor het recht
op de verzekerde uithering."  1)  2)

Terwijl Treub nu de heffingen der sociale verzekering rangschikt
onder de categorie der retributien, zouden wij ze liever rekenen tot
de categorie der bestemmingsheffingen.

Houden wij dit nu van meet af aan in het oog, dan zullen wij ons
gemakkelijk vrijwaren voor de grote begripsverwarring welke op
dit stuk bestaat en dan zullen wij de juistheid van de reeds meer aan-
gehaalde woorden van Levenbach begrijpen, dat het niet essentieel
is, dat er verband bestaat tussen individuele premiebetaling en in-
dividueel uitkeringsbedrag, noch dat er verband bestaat tussen in-
dividueel premiebedrag en individuele schade- of uitkeringskans;
voorts, dat het evenmin essentieel is, dat een premie door de ver-
zekerde zelf betaald wordt; zulks  kan   door een andere priv6-per-
soon,   b.v. de werkgever,  of  door een overheidsorgaan ( staat  o f  ge-
meente) geschieden, gedeeltelijk of geheel. „Maar wanneer aldus
het synallagma, hetwelk in de private verzekering essentieel blijft,
verbroken kan worden, terwijl wij dan toch nog sociale verzekering
houden, dan is de gevolgtrekking consequent, dat het helemaal niet
wezenlijk voor het begrip sociale verzekering is, dat voor dit risico
enige speciale premie betaald wordt,  door wie  ook." 3) In verband
hiermede legt Levenbach er de nadruk op, dat bij financiering der
sociale arbeidsverzekering door middel van een bestemmingsheffing
het karakter dier verzekering niet aangetast wordt.

In het verleden heeft men, zoals bij de bespreking van de diverse
stelsels van sociale arbeidsverzekering is gebleken, veelal de premie
beschouwd als de premie uit de private verzekering, welke in ver-
band werd gebracht met een bepaald omschreven risico en met een
bepaalde schadeloosstelling, doch wanneer wij inzien, dat de premie
waarom het in de sociale arbeidsverzekering gaat, in wezen niets
anders is dan een publieke bestemmingsheffing, zullen wij gemak-
kelijker de individualistische elementen uit de beginselen welke bij
de heffing der sociale-arbeidsverzekeringspremie moeten gelden,
kunnen verwijderen.

1) M. W. F. Treub, Over sociale verzekering. Amsterdam 1906, pag. 51 e.v.
2) Cursivering van ons (V.).
3)   M.  G. Levenhach: Sociale zekerheid. Sociaal Maandblad 2e jaargang, pag. 261-262.
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Bij de omschrijving van deze beginselen zullen wij in het oog
moeten houden, dat de heffingen uit de sociale arbeidsverzekering,
als behorend tot de belastingen in economische zin, wat liaar econo-

mische gevolgen betreft, een analoge werking hebben als de belas-
tingen in het algemeen en dat men goed zal doen in dit verband de
resultaten van het hiernaar door de Leer der Openbare Financian
ingestelde onderzoek op die heffingen toe te passen. 1)

*  *
*

Indien wij na deze prealabele opmerkingen naar de concrete be-
ginselen zoeken, welke bij de heffingen der sociale arbeidsverzeke-
ring moeten gelden, kunnen wij ons dus distanciBren van het terrein
der private verzekering. Hiermede willen wij niet zeggen, dat het
geen nut zou hebben de werkelijke risico's en hun spreiding over
het gehele land te kennen; integendeel, wij zijn van oordeel, dat met
kracht moet worden gewerkt aan de opbouw van een zo doelmatig
mogelijke statistiek der sociale arbeidsverzekering, doch niet primair
voor de exacte bepaling - zoals in de private verzekering - van
de gedifferentieerde premie, maar voor een andere werkzaamheid,
welke met de sociale arbeidsverzekering hand in hand moet gaan,
n.1. het streven naar het voorkomen van risico's. Wij denken hierbij
aan een doelmatige prophylaxe - ongevallenbestrijding door mid-
del van juist gerichte veiligheidsmaatregelen -, full employment-
politiek e.d.

De eerste vraag welke wij ons te stellen hebben is die naar het
karakter van het risico hetwelk de arbeidende mens loopt en tot op-
heffing van de geldelijke gevolgen waarvan de sociale arbeidsver-
zekering moet dienen.

Dit risico kunnen wij zeer kort typeren als het risico hetwelk de
arbeidende mens loopt om door omstandigheden buiten zijn schuld
verhinderd te worden zich door arbeid een inkomen te verwerven, of
welk risico er toe leidt, dat het inkomen uit arbeid op een bepaald

1)   A.   J.   van   den  Tempel: De belasting als instrument der Economische politiek.
Alphen aan den Rijn 1945, pag. 112 e.v.

Zie  ook onze artikelen: Enige Sociaal Economische Aspecten  van de Sociale   Ver-
zekering I en II in Maandblad voor Sociaal Economische Wetenschappen. October 1947
en April 1948.
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ogenblik ontoereikend wordt om in plotselinge of min of meer duur-
zame hogere lasten te voorzien.

Uit welke oorzaak dit risico bestaat, n.1. uit ziekte, ongeval, inva-
liditeit etc. is slechts van verwijderde betekenis voor de arbeidende
mens. De gevolgen van al deze risico's voor de arbeidende mens zijn,
dat hij op een bepaald ogenblik niet meer in staat is zich door arbeid
een inkomen te verwerven voldoende om in de behoeften van zich
en van de zijnen te voorzien.

Dit risico is natuurlijk van individuele betekenis voor de arbei-
dende mens en reikt zelfs verder dan het derven of relatief vermin-
deren van het inkomen. De arbeider, die bij een ongeval beide benen
verliest, verliest m66r dan de mogelijkheid om een inkomen te ver-
werven, evenals de arbeider die min of meer duurzaam de dupe
wordt  van het werkloosheidsspook meer verliest  dan de mogelijkheid
om zich door arbeid een inkomen te verwerven. Ook voor de bedrij-
ven heeft het optreden van eventualiteiten bij de in de bedrijven
werkzame personen individuele betekenis, in deze zin, dat al krijgt
de arbeider een uitkering ingevolge de sociale arbeidsverzekerings-
wetten, de ondernemer uit diverse oorzaken schade lijdt. Wij denken
b.v. aan de kosten van vervanging van de gewonde arbeider, sto-
ring van de productie etc. 1)

Van meer belang is echter, dat dit risico van maatschappelijke
betekenis genoemd moet worden, omdat het betrekking heeft op de
arbeider in zijn maatschappelijke staat. Zouden maatregelen, zoals
die zijn neergelegd in de sociale arbeidsverzekering, ontbreken, dan
zou een maatschappelijk kwaad en daarmede onrecht in de samen-
leving bestaan, hetwelk de maatschappelijke welvaart in haar grond-
slagen zou aantasten.

Het is deze laatste overweging, welke wij bij het bepalen van het
karakter der sociale arbeidsverzekering in al haar grondslagen
steeds duidelijk in het oog moeten houden en wij zijn in staat deze
overweging voortdurend in het oog te houden door de sociale ar-
beidsverzekering steeds te zien en teb lijven zien als een middel bij
het streven naar een rechtvaardig arbeidsinkomen in onze sociaal-
economische maatschappij.

Hierboven hebben wij reeds gezien, dat dit rechtvaardige arbeids-
inkomen een drietal aspecten vertoont, n.1.:

1) Zie ook noot 1 op pag. 177.



HET OBJECT DER SOCIALE ARBEIDSVERZEKERING 209

a)  het prestatie-element;
b)   het behoefte-element;
c)  het gericht zijn op het algemeen welzijn.
Terwijl de justitia commutativa tot voorwerp heeft het prestatie-

element bij de inkomensvorming, hebben de justitia distributiva en
justitia legalis resp. op het oog de verwezenlijking van het behoefte-
element bij de inkomensvorming en het richten dier verdeling op
het algemeen welzijn.

De sociale arbeidsverzekering is daarbij, zoals wij gesteld hebben,
niets anders dan een instrument hetwelk door de justitia distribu-
tiva en de justitia legalis mede daartoe wordt aangewend.

Wanneer nu in het verleden is opgemerkt, zowel door Talma als
door  Aalberse,  dat het  loon van de arbeider ook voldoende diende te
zijn voor de dagen dat de arbeider in verband met aan hem over-
komen eventualiteiten buiten staat is door arbeid in zijn inkomen
te voorzien, en wanneer men daaruit afleidde dat de premie der
sociale arbeidsverzekering principieel tot het loon van de arbeider
behoorde en derhalve door werkgever of/en werknemer betaald
moest worden, dan werd het probleem hiermede toch iets te elemen-
tair en te individueel gesteld.

Immers men zou zich kunnen voorstellen, dat het individuele
premie-element in het arbeidsloon aangewend zou worden om voor
de arbeider een private verzekering te sluiten welke - rekening
houdende met het bijzondere risico van de arbeider- beoogde hem
een uitkering te verschaffen, zo hij door het intreden van even-
tualiteiten schade zou lijden.

Zou een dergelijke verzekering een rechtvaardig arbeidsloon
moeten realiseren hetwelk voldoet aan de eisen der sociale recht-
vaardigheid, dan zou reeds weldra blijken, dat dit voor bepaalde
arbeiders niet doorvoerbaar was. Men denke aan de op oudere
leeftijd in loondienst tredende arbeider, voor wie een practisch niet
te dragen premie zou moeten worden opgebracht, of aan de arbeider
met twaalf kinderen, of aan de arbeider met een aanleg voor onge-
vallen !

Vandaar dat men het probleem niet zo individueel kan stellen.
Wil men de eisen van de verdelende en sociale rechtvaardigheid
bij de inkomensvorming uit arbeid realiseren, dan moet men reke-
ning houden met het eenvoudige feit, dat de sociale arbeids-
14
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verzekering alleen mogelijk is als er „pooling of risks" plaats heeft,
d.w.z. als de jongeren voor de ouderen meebetalen, als de kinder-
arme voor de kinderrijke gezinnen meebetalen en de kerngezonden
voor de geestelijk of lichamelijk zwakkeren.

Wanneer men dus stelt dat de premie voor de sociale arbeidsver-
zekering principieel tot het inkomen uit arbeid dient te behoren,
dan moet men hierbij overwegen, dat deze premie geen individueel
bepaalde premie kan zijn en dat tengevolge hiervan bij de inkomens-
vorming binnen een bepaalde onderneming factoren mede een rol
gaan spelen, welke noch met de arbeiders dier onderneming, noch
met de onderneming als zodanig - individueel beschouwd - ver-
band houden.

Hieruit volgt weer, dat - al is het in beginsel juist, dat de on-
derneming en wat daarmede gelijk te stellen is, op grond van distri-
butieve en sociale rechtvaardigheid een arbeidsinkomen moet be-
talen, waarin de premie der sociale arbeidsverzekering belichaamd
is - indien het niet mogelijk is,  dat de arbeider en/of onderneming
de premie der sociale arbeidsverzekering geheel opbrengen, juist de
distributieve en sociale rechtvaardigheid van de overheid kunnen
vorderen hier aanvullend op te treden binnen de grenzen van het
maatschappelijk-economisch mogelijke.

Dit laatste vloeit juist weer voort uit de omstandigheid, dat het
handhaven van de sociale zekerheid niet slechts een individueel
arbeiders-, niet een individueel bedrijfsbelang, maar ook - en
vooral - een belang van maatschappelijke aard is. Hieruit volgt,
dat de bestemmingsheffingen in een bepaalde economische situatie
niet slechts geheven behoeven te worden van de arbeidende bevol-
king, doch dat deze ook geheven kunnen worden van die groepen
welke zonder zelf actief aan het productieproces deel te nemen,
mede de vruchten van de maatschappelijke voortbrenging genieten.

Vraagt men zich nu af, welk premiestelsel voor de sociale ar-
beidsverzekering - rekening houdende met haar karakter - het
meest wenselijk en doelmatig moet worden genoem(1, dan moeten
we vooreerst de verschillende premiestelsels duidelijk van elkaar
onderscheiden.

I. Naar de aard van het stelsel kan men onderscheid maken
tussen:

1.     uni form premiepercentage;
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2. vast premiebedrag;
3. gedifferentieerd premiepercentage;
4. gedifferentieerd premiebedrag.

II. Naar de grondslag voor de premieheffing moeten we onder-
scheid maken tussen:
1.  premiestelsels op basis van omslag;
2.  premiestelsels op basis van fondsvorming.

III. Naar de wijze van inning moeten we onderscheid maken
tussen:
1. voorschotpremie, al dan niet met slotbijdrage (eindaf-

rekening    of herziening premietarief    in de toekomst)  ;
2.    postnumerandi,   al   dan   niet met slotbijdrage (eindaf-

rekening of herziening premietarief in de toekomst) ;
3.  premieheffing met storting van een permanent voorschot

of waarborgsom.
IV. Naar de vorm van premiebetaling moeten we onderscheid

maken tussen:
1. rechtstreekse premiebetaling in geld;
2. indirecte premiebetaling via een zegel- of couponsysteem.

Stellen wij voorop, dat de sociale arbeidsverzekering voor de
arbeidende mens een rechtvaardig arbeidsinkomen moet garanderen,
d.w.z. een inkomen dat niet slechts voldoende is voor tijden waarin
hij zich door arbeid een inkomen kan verwerven, doch tevens voor
die tijden waarin hij tengevolge van eventualiteiten niet in staat is
zich dit inkomen te verwerven, en hebben wij hierboven de eisen
vastgesteld waaraan de prestaties der sociale arbeidsverzekering
moeten voldoen om met het beginsel van het rechtvaardig arbeids-
inkomen in overeenstemming te zijn, dan vinden wij hierin de eerste
grondslag voor de keuze van het meest wenselijke premiestelsel in
de sociale arbeidsverzekering.

Een tweede grondslag vinden wij in het karakter der sociale
arbeidsverzekering, hetwelk leert dat „gemene lasten gemeenschap-
pelijk moeten worden gedragen" en dat in tegenstelling tot de pri-
vate verzekering het beginsel van het „do ut des" moet worden
verworpen.

De derde grondslag is gelegen in de doelmatigheid van de wijze
van heffing en de vorm van premiebetaling.
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Het behoeft na onze voorafgaande beschouwingen geen verwon-
dering meer te wekken, wanneer wij met Van Schouwenburg van
oordeel zijn, dat het risico hetwelk door de sociale arbeidsverzeke-
ring wordt gedekt  als  66n en ondeelbaar moet worden beschouwd. 1)

Ad. I. Bij de keuze tussen uniforme en gedifferentieerde premie-

heffing zal onze voorkeur dan ook, reeds op grond van deze over-
weging, uitgaan naar een uni/orm premiestelsel. Bij de gedifferen-
tieerde premieheffing toch kan de differentiatie gebaseerd zijn op
het verschil in risico of op het verschil in draagkracht. Het verschil
in risico als grondslag voor een premiedifferentiatie werd door ons
individualistisch genoemd en inhaerent aan de techniek der private
verzekering. Voor differentiatie op basis van het verschil in draag-
kracht ware op het eerste gezicht meer te zeggen. Bedenken wij
echter, dat de prestaties der sociale arbeidsverzekering naar onze
zienswijze het best kunnen worden verleend in percentages van het
verzekerd loonbedrag, welke percentages voor alle verzekerden die
in gelijke omstandigheden verkeren, gelijk zijn, dan blijven wij van
oordeel dat ook in dit opzicht een uniforme premie wenselijk moet
worden geacht. Alleen voor de kinderbijslagverzekering kunnen wij
een heffing naar draagkracht juist achten, omdat, wanneer de kin-
derbijslagpremie van de verzekerde zelf wordt geheven, de ver-
lening van de kinderbijslag hierdoor beter tot haar recht komt. Het
blijft echter de vraag of, indien tot een uniforme heffing wordt
overgegaan, het om redenen van doelmatigheid niet wenselijk is de
premie van de kinderbijslagverzekering ook uniform te houden en
het voordeel van heffing naar draagkracht op een andere wijze te
realiseren.

Wanneer wij ons dan afvragen of de voorkeur moet worden ge-
geven aan een uniform premiepercentage, dan wel aan een uniform
premiebedrag, dan menen wij - onder erkenning van de grote
administratieve eenvoud van het d.m.v. zegels plakken te voldoen
uniform premiebedrag - toch een voorkeur aan de dag te moeten
leggen voor een uniform premiepercentage. Wanneer wij ons hier-
boven niet hebben uitgesproken voor een heffing naar draagkracht,
dan menen wij toch wel dat de billijkheid in de heffing het dichtst
wordt benaderd door een heffingssysteem hetwelk een uniform

1) M. G. L. van Schouwenburg: Hervorming der sociale verzekering. Sociaal Maand.
blad 2e jaargang pag. 270 e.v.
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premiepercentage hanteert. Op deze wijze toch wordt er een verband
gelegd tussen premiebedrag en inkomen, welk verband des te beter
te verdedigen valt, nu wij van oordeel zijn dat dit verband ook dient
te bestaan tussen uitkeringsbedrag en inkomen.

Ad. 11. Vragen wij ons af, of de hierbedoelde uniforme premie-
heffing gebaseerd moet zijn op een stelsel van fondsvorming dan
wel op een omslagstelsel, dan menen wij, mede op grond van de
voorgaande beschouwingen, te moeten kiezen voor liet omslagstelsel.

Teneinde geen misverstand te wekken, herhalen wij dat iedere
premieheffing in wezen neerkomt op een omslag van de voor de
sociale arbeidsverzekering gemaakte kosten.

De vraag waar het hier om gaat is niet 6f er omgeslagen moet
worden, maar wAt er omgeslagen moet worden, en zij wordt uit-
Sluitend gesteld ten aanzien van de financiering der z.g. langlopende
uitkeringen. Bij fondsvorming kan men hiervoor keuze maken uit
een tweetal stelsels, n.1.:

a. het stelsel van kapitaaldekking der aanspraken en
b.   het stelsel van kapitaaldekking der renten.
Onder het eerste stelsel verstaat de commissie-Verrijn Stuart „een

financieel stelsel, waarbij bij voortduring de contante waarde van
de aanspraken uit hoofde van de verzekering, verminderd met de
contante waarde van de toekomstige premiEn, dus de wiskundige
reserve, gedekt wordt door vermogen". Het stelsel vormt het theore-
tisch uitgangspunt van de bestaande invaliditeits. en ouderdoms.
verzekering, doch wordt sedert jaren niet meer dan gematigd toe-
gepast.

Het tweede stelsel is volgens genoemde commissie „dekking door
vermogen van de kapitaalwaarde der lopende renten met aanvullen-
de financiering van het verschil tussen de contante waarde der in
enig jaar toegekende renten met de over dat jaar ontvangen
premien". Het stelsel vindt toepassing in de ongevallenverzekering.
Beide stelsels komen hierin overeen, dat op het ogenblik van ingang
der langlopende verplichtingen een fonds aanwezig moet zijn dat
voldoende is om aan alle verplichtingen te voldoen.

Beide stelsels moeten daarom ook hierin overeenkomen, dat bij
iedere ongunstige - door de omstandigheden noodzakelijk gewor-
den - wijziging der uitkering het fonds ontoereikend en de z.g.
in het fonds belichaamde garantie illusoir wordt.
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Nu er bovendien, zoals uit de beschouwingen van Heymans en
Mey en van Boot e.a. is gebleken, geen beslissende economische
noodzaak is in de sociale arbeidsverzekering welke tot de keuze van
een stelsel van fondsvorming dwingt, doch deze stelsels - welke,
actuarieel gezien, niet beter zijn dan een omslagstelsel - integen-
deel een onnatuurlijke en niet geheel doorvoerbare nabootsing van
de techniek der private verzekeringen betekenen, kunnen wij geen
aanleiding vinden ook maar enige voorkeur voor een stelsel van
fondsvorming aan de dag te leggen.

Wil onze sociale arbeidsverzekering met name een prestatiestelsel
realiseren hetwelk rekening wenst te houden met de wijzigingen in
de geldwaarde en met de veranderingen in het reEle loonpeil, dan
is dit slechts mogelijk op basis van een omslagstelsel hetwelk onaf-
hankelijk is van deze en andere wijzigingen in het economisch leven.

Het sociaal karakter der sociale arbeidsverzekering vergt o.i. uni-
forme premieheffing, maar dan gebaseerd op de techniek van het
omslagstelsel.

Ad    III.       In een recent  artikel  in  Centraal  Beheer 1)  wordt  de
aandacht gevestigd op de omstandigheid, dat de Raden van Arbeid
in bijna alle faillissementen met grotere of kleinere bedragen zijn
betrokken, terwijl slechts zo nu en dan een bedrijfsvereniging als
schuldeiser wordt vermeld.

Terecht wijst de onbekende schrijver van het artikel er op dat,
indien het systeem van premieheffing zodanig is ingericht, dat een
voorschotpremie wordt geheven of een waarborgsom wordt gestort,
het uitvoeringsorgaan in staat is de premieschuld van een aange-
sloten werkgever die njet bereid of in staat is deze schuld te vol-
doen, in mindering te brengen op de door de werkgever gestorte
voorschotpremie resp. waarborgsom.

Een dergelijk verhaal ontbreekt echter, indien het uitvoerings.
orgaan de premie achteraf int.

Terwijl de door ons sub 1 en 3 genoemde systemen door de be-drijfsverenigingen worden toegepast, zijn de Raden van Arbeid
verplicht het onder 2) genoemde systeem  toe te passen.  Dat dit grote
risico's met zich medebrengt is duidelijk, als men in het oog houdt
dat de aangesloten werkgevers in verband met de sterk gestegen

1) De premieheffing der sociale verzekering. Centraal Beheer. Februari 1949 nr 2.
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sociale lasten voor grote bedragen bij de Raden van Arbeid in het
krijt staan, zonder dat voor deze schulden zekerheid is gesteld.

Zonder thans op de huidige moeilijkheden in te gaan, zij opge-
merkt dat het bij de toekomstige reorganisatie der sociale arbeids-

verzekering wenselijk is dat de wet voorschotpremiEn dwingend
voorschrijft. Dat het daarbij gewenst is aan de premieheffingen der
sociale arbeidsverzekering dezelfde preferentie te geven als aan de

vorderingen van de fiscus is o.i. een uit de aard der heffingen voort-
spruitende eis. Kan men de termijnen waarover premie geheven

wordt - in het bijzonder ook in de kleine bedrijven - kort houden,
dan zal ook hierdoor oplopende premieschuld worden voorkomen.

Ad IF. De keuze tussen een stelsel waarbij een rechtstreekse

premiebetaling in geld en dat waarbij indirecte premiebetaling via
een zegel- of couponsysteem plaats heeft, kan na het voorgaande
gemakkelijk zijn: de keuze van een premiestelsel, gebaseerd op een
uniform premiepercentage maakt een zegelsysteem onmogelijk en
ongewenst. Een uniforme premieheffing op basis van de loonlijst
lijkt ons - met Michielsen - een belangrijk desideratum.  1)

Wij besluiten dat het karakter der sociale arbeidsverzekering hef-
fingen nodig maakt welke het karakter hebben van bestemmings-
heffing, en dat deze heffingen dienen uitgedrukt te zijn in een
uniform percentage van het verzekerd loonbedrag, gebaseerd op
een - voor wat de langlopende uitkeringen betreft - doelmatig
geacht omslagstelsel. Bij de invordering dienen voorschotpremiBn
geheven te worden om oninvorderbare tekorten te voorkomen.

§ 4. Conclusies
I.   1. Bij onze beschouwingen over het prestatiestelsel in de on-

gevallen-, ziekte- en invaliditeitsverzekering is ons gebleken, dat
het karakter der sociale arbeidsverzekering zich verzet:

a.  tegen het leerstuk van het risque professionnel, hetwelk nog
min of meer ten grondslag ligt aan het prestatiestelsel der

ongevallenverzekering;
b. tegen de individualistische grondslag van prestaties in even-

redigheid der gestorte premiin  uit de invaliditeitsverzekering;

1)   A. B. Michielsen : De eenheidspremie  in de sociale verzekering. 's-Gravenhage 1948.
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c.  tegen het baseren van de langlopende uitkeringen op basis van
het historisch inkomen;

d. tegen de discriminatie tussen de prestaties der ongevallen-
verzekering t.o.v. de prestaties der ziekte- en invaliditeitsver-
zekering.

Voorts is ons gebleken dat de ongevallen-, ziekte- en invaliditeits-
verzekering, als een groepering van bij elkaar behorende verzeke-
ringen, tot een nauw sluitend stelsel bij elkaar moeten worden ge-
voegd.

2. Een scheiding tussen het prestatiestelsel der invaliditeits- en
ouderdomsverzekering is hiervan de noodzakelijke consequentie,
waarbij op dezelfde gronden als bij de invaliditeitsverzekering deindividualistische grondslag der ouderdomsverzekering moet worden
verlaten.

3. Ten aanzien van de Kinderbijslagverzekering achten wij hethandhaven van het verzekeringskarakter juist, evenals het verlenen
van kinderbijslag vanaf het kind door welks geboorte een gemiddel-de gezinsomvang wordt overschreden. Ten aanzien van de bepalingder kinderbijslagen zouden wij een nauw verband wensen tussen het
verdiende inkomen en het bedrag van de kinderbijslag, terwijl een
grotere progressie in de kinderbijslag voor grote gezinnen door onsals wenselijk wordt erkend.

4. Voor de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering hebben wijde vraag gesteld, waarom in de nieuwe Werkloosheidswet niet is
overgegaan tot een met waarborgen omkleed prestatiestelsel, waarbijde tijdslimiet vervalt; voorts waarom men bij deze kortlopende uit-
keringen een prestatiestelsel op basis der vervangingswaarde heeft
gekozen.

Naast deze opmerkingen hebben wij tenslotte de mening verde-
digd, dat het verlenen van bovenwettelijke prestaties onjuist moetworden genoemd, terwijl wij eveneens hebben betoogd, dat bij het
recht op prestaties de goede zeden een rol dienen te spelen.

II.  Bij het onderzoek naar de grondslagen van de financieringvan de onderscheiden wetten met betrekking tot de sociale arbeids-
verzekering is ons gebleken:

1. dat evenals het risque professionnel een onjuiste grondslagvormt voor het prestatiestelsel der ongevallenverzekering, deze
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grondslag onjuist genoemd moet worden voor de financiering van
de verzekering en dat het laten vervallen van dit beginsel tevens

aanleiding moet geven tot het laten vervallen van het stelsel van

fondsvorming door middel van kapitaaldekking;
2. dat het karakter der sociale arbeidsverzekering zich verzet

tegen het individualistische premiestelsel en stelsel van fondsvor-

ming der invaliditeits- en ouderdomsverzekering;
3. dat bij de ziekteverzekering, ziekteverzorging en kinderbijslag-

verzekering een evolutie is waar te nemen in de richting van een
meer met het karakter der sociale arbeidsverzekering in overeen-

stemming zijnd premiestelsel;
4. dat in de nieuwe Werkloosheidswet bij de wachtgeldverzeke-

ring ten onrechte opnieuw de grondslag van het risque professionnel
wordt ingevoerd.

Bij de beschouwingen over de algemene beginselen waarop de
financiering der sociale arbeidsverzekering rust, hebben wij ge-
wezen op de overeenkomst tussen de heffingen der sociale arbeids-

verzekering en de belastingen in economische zin.
Het risico der sociale arbeidsverzekering hebben wij als 66n en

ondeelbaar beschouwd.
Het karakter der sociale arbeidsverzekering verzet zich niet tegen

aanvullende financiering door andere groepen van het bedrijfsleven.
Voor de heffingen der bedrijven achten wij een „flat rate"-stelsel

niet billijk, wel een premiestelsel dat uitgaat van een uniform
premiepercentage.

Daar deze beginselen niet meer uitgaan van private overwegin-
gen, kunnen de kapitaaldekkingsstelsels komen te vervallen, hetgeen
niet wil zeggen dat bedrijfseconomische reservering voor ups and
downs zou moeten worden vermeden. Bij de invordering dienen
voorschotpremien geheven te worden om oninvorderbare tekorten
te voorkomen.



HOOFDSTUK IV
DE ORGANEN DER SOCIALE ARBEIDSVERZEKERING

§    1.   Het  rechtskarakter  der  sociale  arbeidsverzekering
In de voorgaande hoofdstukken hebben wij op verschillende

plaatsen de gelegenheid gehad uitvoerig in te gaan op het karakter
der sociale arbeidsverzekering en hebben wij de in het publiek recht
bestaande regelingen aan dit karakter getoetst. Het is ons daarbij
gebleken, dat het karakter der sociale arbeidsverzekering in het
algemeen niet in overeenstemming te brengen is met privaat-econo-
mische en privaatrechtelijke beginselen. De rechtsontwikkeling in
Nederland heeft dan ook algemeen het beeld te zien gegeven, dat
aanvankelijk vrijwillige, op private leest geschoeide regelingen ge-
leidelijk aan vervangen zijn door publiekrechtelijke regelingen. Wij
denken hier aan de vrijwillige pensioenfondsen, welke vervangen
zijn    door een wettelijke ouderdomsverzekering  1) , de vrijwillige
ongevallenverzekeringen in de landbouw, welke vervangen zijn door
de Land- en Tuinbouwongevallenwet, de vervanging van vrijwillige
ziekengeld. en kindertoeslagregelingen door de Ziekte- en Kinder-
bijslagwet, de vervanging van het op private leest geschoeide zieken-
fondswezen door een stelsel van verplichte verzekering, terwijl nu
ook eindelijk de wachtgeld. en werkloosheidsverzekering een pu-
bliekrechtelijke verzekering zal gaan worden.

Wij behoeven hier niet de vele argumenten te herhalen welke
naar voren gebracht kunnen worden in een pleidooi om de sociale
arbeidsverzekering meer los te maken van de privaat-economische
en privaatrechtelijke beginselen en haar te doen steunen op de
sociaal-economische en publiekrechtelijke beginselen welke door
haar karakter worden gevorderd; deze argumenten  zijn  door  ons  in
de voorgaande hoofdstukken genoegzaam uiteengezet. Wij willen
slechts vaststellen, dat er in Nederland steeds een algemeen streven
heeft bestaan om de sociale arbeidsverzekering publiekrechtelijk te

1) Hieronder begrepen de wet betreffende verplichte deelneming in bedrijfspen-
sioenfondsen.
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regelen en dat men een dergelijke regeling in het algemeen ook als
juist erkend heeft.

Dat deze ontwikkeling vaak tot een merkwaardige wederkerige

(loordringing van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke elementen

aanleiding gegeven heeft, welke doordringing men met Van Poelje
osmotisch kan noemen, doet aan dit verschijnsel niets af. 1)

Steeds zal men waarnemen dat, waar een ontwikkeling van pri-
vaat- naar publiek recht merkbaar is, dergelijke osmotische ver.
schijnselen zijn op te merken, en het lijkt ons goed van meet af vast
te stellen dat dergelijke osmotische verschijnselen slechts een feite.
lijk beeld geven, hetwelk evenwel daarom nog niet zonder meer

als wezenli)k juist behoeft te worden aangemerkt.
Nu mag het waar zijn, dat de scheidingslijnen tussen privaat- en

publiekrecht vaak moeilijk te trekken zijn, dat men kan twisten over
de vraag of de in het gemene recht voorkomende bepalingen van
dwingend recht naar hun aard niet eigenlijk een publiekrechtelijk
karakter dragen, voor de bepaling van het rechtskarakter der wette-

lijke sociale arbeidsverzekering lopen wij geen gevaar de scheidings-
lijnen niet duidelijk te zien. Hiermede willen wij niet zeggen, dat
naast deze publiekrechtelijke regelingen geen privaatrechtelijke re.
gelen met betrekking tot de sociale arbeidsverzekering bestaan of
kunnen bestaan; de talrijke autonome regelingen bewijzen het tegen-
deel. Maar dit is een kwestie welke ons onderwerp niet raakt. De
vormen van sociale arbeidsverzekering, waar wij het hier over heb-
ben zijn grotendeels in het publiek recht geregeld of tenderen naar
een publiekrechtelijke oplossing.

Bij de scheidingslijnen tussen publiek en privaatrecht zoals deze
door F. J. H. M. van der Ven zijn aangeduid, komt het door ons
behandelde recht met betrekking tot de sociale arbeidsverzekering
te staan aan de kant van het publiek recht. 2)

1.  Het publiek recht toch heeft betrekking op de verhouding van
overheid en individuen, terwijl privaatrecht betrekking heeft

1)   G.  A. van Poelje: .,Osmose, een aantekening  over het elkaar doordringen  van  de
beginselen van openbaar bestuur en particulier beheer". 1931. Men zie ook M. G. Leven.
bach:   Organisatievormen  in het Nederlands arbeidsrecht. Inaug. oratie. Haarlem   1939,
in het bijzonder pag. 16 e.v.

2)  F.  J.  H.  M.  van  der Ven Inleiding  tot het arbeidsrecht. Tilburg  1941,  pag.  115.
F. van der Ven volgt hier in hoofdzaak de uiteenzetting van I. Kisch in zijn opstel
„Rechtswetenschap" in: Scientia.  Deel  II  pag.  312 e.v.
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op de onderlinge verhouding der individuen. De sociale ar-
beidsverzekering als instrument der justitia distributiva en
der justitia legalis impliceert een verhouding van overheid en
individuen.

2. Het publiek recht schept subordinatie, privaatrecht coardi-
natie. Dit is ten aanzien van de wettelijke sociale arbeidsver-
zekering zonder meer duidelijk.

3.  Ook wordt het recht met betrekking tot de sociale arbeidsver-
zekering gehandhaafd door de overheid, waaraan niet afdoet,
dat in de administratieve rechtsgang het initiatief bij de be-
trokken partijen ligt.

4. Tenslotte is ook de sociale arbeidsverzekering rechistreeks

gericht op collectieue en niet op individuele belangen en het
is wel dit laatste criterium hetwelk de doorslag geeft.

Wij stellen dus vast, dat het karakter der door ons behandelde
sociale arbeidsverzekering publiekrechtelijk is of wordt en dat dit
publiekrechtelijk karakter in overeenstemming is met het karakter
der sociale arbeidsverzekering, zoals dit door ons wordt gezien.

Het is bij het begin van dit hoofdstuk goed dit nog eens duidelijk
vast te stellen, omdat dit bij de vraag, welke organen de sociale
arbeidsverzekering moeten uitvoeren, nogal eens vaak uit het oog
wordt verloren, hetgeen tot een betreurenswaardige begripsverwar-
ring aanleiding geeft, te meer daar deze begripsverwarring boven-
dien vaak de inzet wordt van een politieke strijd.

Wij zullen ons bij de vraag naar een juiste orgaanvorming in de
sociale arbeidsverzekering dus steeds voor ogen moeten houden,
dat het hier gaat om een publiekrechtelijk geregelde sociale arbeids-
verzekering, welke publiekrechtelijke regelingen op de organen
taken leggen die een publiekrechtelijk karakter hebben. Slechts door
dit duidelijk te zien kan men de in de historie der sociale arbeids-
verzekering met betrekking tot dit onderwerp gemaakte fouten
vermijden.
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§ 2. De organisatie van de uitvoering der sociale arbeids-
verzekering

„Wanneer men de historie der Nederlandse sociale verzekerings-
wetgeving  in haar ontwikkeling volgt," zo schreven wij onlangs  1) ,

„dan wordt men getroffen door een merkwaardig dualisme, n.1. dat
men slechts bij hoge uitzondering de mening hoort betwisten, dat de
sociale verzekeringswetgeving niet publiekrechtelijk, doch privaat-
rechtelijk geregeld dient te zijn, terwijl men onder de voorstanders
van publiekrechtelijk geregelde sociale verzekering een grote mate
van eenstemmigheid kan beluisteren over de wijze van uitvoering,
n.1. dat deze zoveel mogelijk dient te geschieden door organen van
de belanghebbende werkgevers en werknemers zelf, waarvoor men
privaatrechtelijke lichamen in het leven heeft geroepen, of alsnog
wenst te roepen.

"

Naast overheidslichamen kent de Nederlandse sociale arbeids-
verzekering daardoor privaatrechtelijk georganiseerde uitvoerings-
organen.

Dit dualisme, een publiekrechtelijk geregelde sociale arbeidsver-
zekering in handen van privaatrechtelijk geregelde organen, is o.i.
zeer wel te verklaren.

Tegen de uitvoering van de sociale arbeidsverzekering door de
overheid werd door verschillende groeperingen in den lande ernstig
bezwaar gemaakt, omdat men van oordeel was, dat deze taak door
de overheid moest worden overgelaten aan daarvoor geaigende
maatschappelijke organen.

Dit oordeel steunde in Rooms-Katholieke kringen op het z.g.
subsidiariteitsbeginsel, in Protestants-christelijke kringen op het
beginsel van de souvereiniteit in eigen kring, terwijl het bovendien
steunt op het meer algemene beginsel der politieke decentralisatie.

Alvorens nu te onderzoeken hoe de organisatie van de uitvoering
der sociale arbeidsverzekering zich in Nederland heeft ontwikkeld,
is het goed na te gaan, wat onder deze drie beginselen wordt ver-
staan, teneinde op deze wijze een objectief criterium te vinden om
de juistheid van de ingeslagen weg te kunnen beoordelen.

1. Vooreerst dan enige opmerkingen over het subsidiariteitsbe-
ginsel. Wil men dit beginsel in zijn juiste betekenis verstaan, dan is

1)  Zie ons artikel: Private of Publieke Uitvoering der sociale verzekering   in   De
Tiid van 8 April 1948.
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daarvoor nodig dat men zich afvraagt wat het doel der sociale
politiek is, teneinde op deze wijze vast te stellen hoe de verhouding
van de taak van de overheid en van lagere organen ten opzichte van
elkaar dient te zijn.

Het doel der sociale politiek kan men volgens F. J. H. M. van
der Ven omschrijven als het doordringen van een bestaande econo-
mische orde met zedelijke normen. „Men kan dit anders uitdrukken
door te zeggen, dat het doel der sociale politiek is, in een bepaalde
economische orde het algemeen welzijn tot verwezenlijking te
brengen." 1)

Wat is nu dit algemeen welzijn? Het algemeen welzijn in een
gemeenschap en dus ook in de door de Staat omvatte volksgemeen-
schap, is, zoals Weve heeft geleerd, het welzijn van alle leden dier
gemeenschap, in gemeenschap, niemand dier leden uitgezonderd,
maar ook niemand explicite daaronder begrepen. Dit algemene wel-
zijn is een welzijn, dat hoger staat dan het individueel welzijn van
de geisoleerde burger  of  van de lagere gemeenschappen. 2)   Het
algemeen welzijn sluit het individuele welzijn in en brengt dit op
een hoger plan. Dit brengt met zich mede, dat pas als alle groepen
ener volksgemeenschap aan dit algemene welzijn deel hebben en
daardoor een individueel welzijn genieten, het algemene welzijn
wordt verwerkelijkt.

Wanneer men de vraag stelt welk organisme in de volksgemeen-
schap primair dit algemeen welzijn ten doel heeft, dan moet het
antwoord luiden: de staat. Nu moet dit niet misverstaan worden.
Het algemeen welzzln is primair het doel van de staat. Alleen de
staat kan als afsluitende, door God gewilde, natuurlijke aardse
gemeenschap het algemeen welzijn in de volle betekenis van het
woord ten doel hebben.

De staat is derhalve in deze doelstelling niet, zoals veelal geleerd
werd, o.a. door Meyer, Lehmkuhl, Cathrein, Pesch, Zegliara e.a. 3),

1)  Zie onze brochure: Het subsidiariteitsbeginsel   in de Nederlandse Sociale   Wet-
geving en Sociale Politiek. Ontwikkeling tot Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie in
de serie Bedriifsorganisatie, Waarom en Hoe I, 's-Gravenhage 1947, pag. 4. Voor de
historische ontwikkeling werd deze brochure door ons voor sommige onderdelen op de
voet gevolgd.

2)   F.  A.  Weve  O.P.: Het algemeen welzijn. Rectorale Rede. Negende Jaarboek  der
R.IC Handelshogeschool, Hogeschool voor economische en sociale wetenschappen, Til·
burg 1936, pag. 87 e.v.4 Idem, pag. 94.
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aanvullend, in zoverre individu, gezin of andere gemeenschappen
zich hierin niet reeds een doel hebben gesteld, maar de staat heeft
positief ten doel het gehele welzijn, de volheid der goederen, waar-
naar elkeen van nature streeft.

„De staatsgemeenschap", aldus Weve, „komt derhalve niet het
laatst, maar het eerst. Het is het geheel dat allen overtreft en draagt
en opbeurt en krachtig maakt en waaraan - suo modo - de wer.
king van de ondergeschikte werkoorzaken eigenlijk pas te danken
is. In de kracht van ons aller gemeenschap in het geheel vervult pas
ieder van ons zijn levenstaak, bereiken we pas het doel. Dat zijn niet
twee   factoren,   dien aast elkaar samenwerken;   maar  liet ene grijpt
in het andere. De delen in een werkgemeenschap werken niet naast
het geheel, maar in het geheel en door het geheel. Aan dat geheel
is onze werking evenzeer en eerder toe te schrijven als aan ons zelf ;
het geheel is als formele oorzaak met betrekking tot de krachten,
die in het geheel werkzaam zijn, bepalende, vormende en, in die zin,
eerste bewegende oorzaak:'  1)

„Toch is de mening van Meyer, Lehmkuhl e.a. goed verklaar-
baar," aldus Weve. „Zij zijn daarbij geleid geworden door de vrees
een Staats-absolutisme of Staats-socialisme te funderen, indien zij
dat hele welzijn zelf in zijn volle omvang tot en met de geestesgoede-
ren tot Staatsdoel proclameren. Maar die zorg heeft alleen grond
als men twee onderscheiden niet duidelijk in het oog houdt en wel
ten eerste dat tussen de Staat als Staats- of Volksgemeenschap en
als uitvoerende macht." 2)

Hieruit moet afgeleid worden, dat bij de verwezenlijking van het
algemeen welzijn de Staat zoveel mogelijk aan lagere gemeenschap-
pen moet overlaten en zelfs slechts daar moet optreden waar lagere
gemeenschappen het gestelde doel niet kunnen of blijken te kunnen
verwezenlijken.

Het subsidiariteitsbeginsel heeft krachtige verdediging gevonden
in de Pauselijke Encycliek Quadragesimo Anno, waar gezegd wordt,
dat het staatsgezag de aangelegenheden en zaken van minder belang,
die het bovendien al te zeer in beslag zouden nemen, moet overlaten

1)   F.  A.  Weve  O.P.: Het algemeen welzijn. Rectorale Rede. Negende Jaarboek  der
R.K. Handelshogeschool, Hogeschool voor economische en sociale wetenschappen, Til-
burg 1936, pag. 95.

2) Idem, pag. 98.
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aan lichamen van lagere rang: „dan zal het ook vrijer, krachtdadiger
en met meer succes al die zaken kunnen behartigen, waarvoor alleen
het staatsgezag competent is, wijl niemand anders ze behartigen kan
door leiding te geven, toezicht te houden, door stimulerend of be-
perkend op te treden, al naar gelang de omstandigheden het mee-
brengen en de noodzakelijkheid dit eist." 1)

Het is goed hier vast te stellen, dat deze beschouwing, zulks in
tegenstelling tot de leer van de souvereiniteit in eigen kring, ervan
uitgaat dat de lagere gemeenschappen uiteindelijk fungeren als
autonome onderdelen onder, en niet als zelfstandige sociale groot-
heden naast de staat.

2. Hebben wij hiermede summierlijk de betekenis van het subsi-
diariteitsbeginsel volgens het Katholieke standpunt geschetst, thans
past ons een enkel woord over het beginsel van de souvereiniteit in
eigen kring, zoals dit leeft in Protestants-christelijke kringen.  2)

Dit beginsel is vooral verdedigd door Kuyper en Dooyeweerd.
Krachtens het beginsel van de souvereiniteit in eigen kring open-

baart zich, zoals Dengerink meedeelt, „in de samenleving" een veel-
heid van kringen, welke elk een eigen aard hebben en daarmede
haar eigen levenswet.

„De mens is bij het opbouwen der samenleving niet overgelaten
aan eigen willekeur, maar gebonden aan vaste structuren, welke
door God Zelf in de Schepping zijn gelegd, en als zodanig het sociale
leven in zijn historische ontwikkeling eerst mogelijk maken.

Met deze opvatting van de constantheid der structuren is het histo-
risme, dat de samenleving in heel haar bouw slechts onder het
verabsoluteerde aspect der historische ontwikkeling vat, principieel
onverenigbaar.

Het beginsel der souvereiniteit in eigen kring houdt tevens in, dat
de wezenlijk radicaal verschillende structuren der samenleving een
oorspronkelijke, niet van andere afgeleide, bevoegdheidssfeer voor
de interne aangelegenheden in zich sluiten, waarmede ook op

1) Encycliek Quadragesimo Anno, Urbi en Orbi. Utrecht 1938, pag. 98. Vaak wordt
de in deze laatste zinnen aangevoerde andere zijde van het subsidiariteitsbeginsel n.1.
dat het staatsgezag die zaken moet behartigen, waarvoor het alleen competent is, op
de achtergrond geschoven, Men moet echter bedenken dat de gelding hiervan even
strikt is als van het algemeen naar voren gebrachte deel der formulering.

2)   Men  zie  in bet bijzonder  J. D. Dengerink: Critisch historisch onderzoek  naar  de
sociologische ontwikkeling van het beginsel der „souvereiniteit in eigen kring" in de
19e en 20e eeuw. Ac. pr. Kampen 1948.
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juridisch terrein ieder absolutistisch souvereiniteitsbegrip bij de
wortel is afgesneden.

Zij, die de normatieve waarde van dit beginsel erkennen, verwer-
pen nu enerzijds het sociologisch individualisme, omdat zij aanvaar-
den, dat de zeer gevarieerde tijdelijke gemeenschapsbanden mede
constituerend zijn voor het tijdelijk leven van de enkeling, zodat
men nimmer een gemeenschap kan beschouwen als een sociaal
aggregaat van individuen, maar haar veeleer als een geheel moet
zien, dat de positie en onderlinge verhouding zijner individuele
leden bepaalt.

Anderzijds verwerpen zij het sociologisch universalisme, omdat
zij de onderlinge verhouding tussen de tildelzkke samenlevingskrin-
gen niet langer in het schema van het geheel en zijn delen kunnen
vatten.

Zal immers het deel zijn taak juist binnen het geheel kunnen
vervullen, dan zal het zich moeten richten naar de wet van het
geheel. D.w.z. geheel en deel moeten aan dezelfde levenswet onder-
worpen zijn, ook al kunnen de delen, onderling beschouwd, zeer
goed een verschillende taak en functie binnen het geheel bezitten.

Krachtens het beginsel der souvereiniteit in eigen kring nu heb-
ben de in hun interne structuur onderling radicaal verschillende
samenlevingskringen ieder een eigen levenswet, en hunnen z# dus
niet aan elkaar gesubordineerd, doch slechts met elkaar gecoordi-
neerd zijn, terwijl bovendien naast alle gemeenschapsleven ook aan

de individuele mens een persoonlijke vrijheidssfeer toekomt.
Zo hebben kerk, staat, gezin, bedrijf, universiteit enz. elk eigen

aard en eigen levenswet, en dientengevolge een geheel eigen
taak binnen de samenleving. Het is juist de typisch interne levens-
wet, welke de eigen aard van een sociale kring waarborgt, en hem
tegelijkertijd de grenzen wijst, waaraan hij bij het vervullen van
zijn taak gebonden is.

Degenen, die het beginsel der souvereiniteit in eigen kring als
richtsnoer voor hun sociologisch denken aanvaarden, zijn de over-
tuiging toegedaan, dat ook de staat zulke grenzen heeft, welke uit
zijn innerlijke aard voortvloeien. Daarin ligt juist het wezenlijke
van hun rechtsstaatsconceptie.

"

De beginselen van subsidiariteit en souvereiniteit in eigen kring
komen hierin met elkaar overeen, dat zij beklemtonen dat de taken
15
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welke de overheid krachtens haar aard over kan laten aan andere
organen, ook aan die organen dienen te worden overgelaten, indien
deze organen althans daartoe in staat zijn. Beide beginselen komen
eveneens hierin overeen, dat de- overheid die taken welke wezenlijk
tot de overheidstaak behoren, niet kan overlaten aan lichamen welke
krachtens hun aard niet in staat zijn die taken uit te voeren.

Beide beginselen verschillen in zoverre van elkaar dat het be-
ginsel der subsidiariteit de verschillende gemeenschappen onder de
overheid ten opzichte van elkaar ziet geplaatst in een verhouding
van „lager" tot „hoger" (gesubordineerd), terwijl het beginsel  van
de souvereiniteit in eigen kring de verschillende gemeenschappen
slechts geco6rdineerd ziet.

3. Tot slot een enkel woord over het meer algemene, niet aan
een bepaalde levensbeschouwing verbonden beginsel van de poli-
tieke decentralisatie.

Wilhelm R6pke stelt in zijn Civitas Humana aan de gezonde staat
een drietal eisen.   Hij   moet   n.1.  zijn: , legitim" „geni;ssisch"    maartegelijk „dezentralistisch".  1)   Van  deze  laatst   eis  zegt  hij:'„Dies
ist eine Forderung von unschKabarer Bedeutung und zugleich eine
solche, ohne deren Erfiillung es weder einen legitimen noch einen
gen6ssischen Staat geben kann. Denn nur dann, wenn nicht das
erdrackende Gewicht einer fernen, alle Verantwortung, aber auchalle Freiheit nehmenden Zentralregierung Ober den Menschen
lastet, sondern das Gemeinwesen in einer naturlichen Stufenfolgeso gegliedert ist, dasz jeder am Staat teil hat durch seine Teilnahme
an den Aufgaben des ihm zunachst liegenden Staatsgliedes, nur
dann ist wahre Gemeinschaft im iiberschaubaren Kreise m6glich,nur dann kann sich der einzelne wirklich mit dem Staate als dem
seinigen und rechtmiiszigen identifizieren, nur dann gedeihenFreiheit und Ordnung zugleich.

So aufgefaszt, bedeutet das Prinzip der politischen Dezentrali-
sierung ein sehr allgemeines und umfassendes, das uber das f 6de.
rative Prinzip hinausgreift und am besten mit einem Ausdruck der
katholischen Gesellschaftslehre als das Prinzip der Subsidiaritatbezeichnet wird. Das soll heiszen, dasz vom einzelnen Individuum
bis zur Staatszentrale das ursprungliche Recht bei der unteren Stufe

1)   W·    R6pke: Civitas Humana. Grundfragen der Gesellschafts-    und    Wirtschafts-reform. Erlenbach-Ziirich, 1946, pag. 178 e.v.
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liegt und iede h6here Stufe nur subsididr an die Stelle der nachst-
niedrigeren tritt, wenn eine Aufgabe iiber den Bereich der letzteren
hinausgreift.  1) So ergibt  sich eine Stufenfolge vom Individuum
iiber die Familie und die Gemeinde zum Kanton und schlieszlich
zum Zentralstaat, eine Stufenfolge, die zugleich den Staat selbst

begrenzt und ihm das Eigenrecht der unteren Stufen mit ihrer un-
verletzlichen FreiheitssphRre entgegensetzt. In diesem umfassenden
Sinne der Subsidiaritat enthalt also das Prinzip der politischen
Dezentralisierung bereits das Programm des Liberalismus in seinem
weiten und allgemeinen Sinne, ein Programm, das damit selbst zu
den wesentlichen Bedingungen eines gesunden Staates geh6rt,
welcher sich selbst die notwendigen Schranken setzt und sich in der
Respektierung der staatsfreien Sphiiren seine eigene Gesundheit,
Kraft und Stabilitlit erhalt."

Het lijkt ons echter onjuist het beginsel der politieke decentrali-
satie zonder meer te vereenzelvigen met het subsidiariteitsbeginsel
of met het beginsel van de souvereiniteit in eigen kring. Veeleer kan
men spreken van een algemeen begrip politieke decentralisatie,
hetwelk in iedere levens. en wereldbeschouwing een eigen inhoud
krijgt.

Ook bij R8pke heeft dit begrip een eigen inhoud, hetgeen duide-
lijk blijkt uit de veelzeggende volzin: „In diesem umfassenden Sinne
der Subsidiaritlit enthiilt also der Prinzip der politischen Dezentra-
lisierung bereits das Programm des Liberalismus in seinem weiten
und allgemeinen Sinne." Deze inhoud te vereenzelvigen met de
inhoud van de door ons vooropgeplaatste beginselen lijkt ons echter
minder juist.

*  *
*

Het is duidelijk dat de ontwikkeling van de hierboven nader
omschreven beginselen niet heeft nagelaten haar invloed op de or-
ganisatie van de uitvoering der sociale arbeidsverzekering uit te
oefenen. 2)

1) Cursivering van ons (V.).
2) Men zie ook J. Schoonenberg, Particulier initiatief in de Arbeidsverzekering.

(Ontwikkeling van de positie der bijzondere uitvoeringsorganen in de wetgeving.)
Ac. pr. A'dam 1931.

G, F. Fortanier, Bijdrage omtrent de uitvoering van de Ziektewet door Bedrijfs.
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Reeds bij de behandeling van de Ongevallenwet 1901 werden
van verschillende zijden amendementen ingediend, welke de strek-
king hadden het centraliserend stelsel van het ontwerp te doen
plaats maken  voor  een meer gedecentraliseerde uitvoering. 1)

Het verst ging hierbij Kuyper in het door hem ingediende z.g.
„groot-amendement". Het doel van dit amendement was de moge-
lijkheid te openen aan bedrijfsverenigingen, door werkgevers opge-
richt uitsluitend met het doel om arbeiders tegen geldelijke gevolgen
van ongevallen te verzekeren, het recht toe te kennen om hierin
onder verband met de Rijksverzekeringsbank ten dele te voorzien.
Kuyper noemde als voorbeeld voor een dergelijk gedecentraliseerd
stelsel de in Duitsland bestaande Berufsgenossenschaften en de in
Oostenrijk bestaande territoriale Versicherungsanstalten. De rege-
ring verklaarde echter naar aanleiding van het amendement-Kuyper,
dat naar haar wijze van zien de Oostenrijkse Versicherungsanstalten
hetzelfde karakter hadden als de door de regering voorgestelde
Rijksverzekeringsbank. In zijn schriftelijk antwoord stelde Kuyper
op de voorgrond, dat hetgeen hem tot indiening van dit amendement
bewogen had, hoofdzakelijk gelegen was in zijn principieel bezwaar
tegen het centraliserend karakter van het ontwerp van wet. „Het
beginsel, waarvoor het amendement opkwam, was de zelfstandig-
heid en de spontaniteit van de levensuitingen der maatschappij
tegenover de te ver gaande indringing van het Staatsgezag te ver-
dedigen. Inmenging van het Staatsgezag was hier, gelijk op het
gehele terrein der sociale verzekering, althans aanvankelijk, ook
zijns inziens volstrekt onvermijdelijk;    maar de strekking   dier   in-
menging moest zijn de zelfwerkzaamheid der organen van het maat-
schappelijk leven op te wekken, niet die te vernietigen. In een hoger
ontwikkeld staatsleven moesten de functiBn van de onderscheidene
organen van het volksgeheel ongetwijfeld door rechtsregeling in
behoorlijk onderling verband worden gehouden, maar de eigen

verenigingen.   Ac.   pr.   A'dam   1934. P. Beyer: Uitvoering der Ongevallenwet   1921   door
Bedrijfsverenigingen. Ac. pr. A'dam 1936. Het is duidelijk dat wij ons met betrekking
tot de historische ontwikkeling van de uitvoering der sociale arbeidsverzekering be-
langrijke beperking moeten opleggen en wij menen dit met gerust hart te kunnen
doen, nu andere voortreffelijke studies op dit punt ons toch zouden dwingen in her-
haling te treden.

4   E.   B.   F. F. Baron Wittert van Hoogland: De parlementaire geschiedenis   der
sociale verzekering 1890-1940, Deel I, pag. 36 e.v.
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functie van die organen mocht niet vernietigd worden, zou het gehele
volksbestaan geen schade lijden." 1 )

Hij meende op deze en andere gronden zijn standpunt te moeten
handhaven.

In zijn mondelinge beantwoording merkt Kuyper het volgende
op: „Wij hebben   hier  te   doen  met de verhouding tussen overheid
en maatschappij. Staan nu overheid en maatschappij zo naast el-

kander, dat de overheid zich alleen inlaat met datgene te regelen
wat haar eigen gezag- stricto jure- raakt?

Stellig niet.
De   overheid   laat de maatschappij   niet aan zichzelf  over;   ook   te

haren opzichte heeft  zij   een  taak te vervullen. De antithese   is   niet:

gemeenschap en individu, gelijk die in het Romeinse recht zo een-
zijdig optreedt. Neen. Men heeft te doen met de overheid aan de
ene kant en aan de andere kant met de maatschappij, maar daarin

enerzijds met de enkelen, en anderzijds met de associatiEn, met de
verschillende kringen, die zich in de maatschappij vormen. En waar
nu de goede verhouding, hetzij tussen het rechtsbelang van het
individu en zijn groep, hetzij van die verschillen(le groepen onder-

ling, niet langer genoegzaam beveiligd wordt door het costumiere

recht, dat aanvankelijk werd gehandhaafd, daar rust ook m.i. op de
overheid de plicht om dat costumiere recht vast te leggen, niet om
de zaak daardoor publiekrechtelijk te maken, maar om, latende het
privaatrecht wat het is, op dat terrein regelend op te treden.

Zo heeft de overheid altijd gedaan. Ons gehele burgerlijk recht
handelt natuurlijk van private aangelegenheden, maar wordt ge-
regeld door de overheid. Zo is het met het handelsrecht, het wissel-

recht, het scheepsrecht en zoveel meer, die alle geregeld zijn door
de overheid, maar zonder daardoor haar privaatrechtelijk karakter
te verliezen. Gelijk we nu hebben een Wetboek van Koophandel en
van Burgerlijk Recht, zo heeft, naar ik steeds beweerde, ook de
arbeid aan zekere regeling van overheidswege behoefte, en moet er
dus komen ook een wetboek van de arbeid. Dit sluit vanzelf in, dat
het arbeidscontract, om geldig te zijn, aan zekere voorwaarden moet
wor(len gebonden. En blijkt nu, dat het costumiere recht ook hier
niet meer voldoende is om de gevolgen van een ongeval voor de
werkman te verzachten, dan moet ook die contractvoorwaarde onder

1) Wittert van Hoogland I, pag. 45 e.v.
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de ongevallenverzekering worden opgenomen en moet alzo op die
grond en op die wijze de overheid ook hier regelend en controlerend
en, desnodig, bij wijze van raadsadviseur, voor een deel uitvoerend
optreden. Dit laatste nu is het punt waar het op aankomt. Wanneer
de Regering ten dele uitvoerend optreedt, volgt daaruit nog vol-
strekt  niet,  dat  zij de gehele uitvoering  op  zich moet nemen;  en  dan
kan daarnaast zeer goed door de overheid de gelegenheid worden
opengelaten aan dat deel van het maatschappelijk leven, dat tot
zelf handelen in staat is, om voor de uitvoering zelf in te staan.

Ik wijs op het schoolwezen. Het onderwijs is door de overheid
niet A l'abandon gelaten, al is het volkomen waar, dat dit oor-
spronkelijk bij zijn opkomst uitsluitend een zaak van het huisgezin
was. Neen, de overheid heeft begrepen, dat het niet aanging het
onderwijs aan zichzelf over te laten, en heeft haar plaats gevoeld
door  ten deze regelend   op te treden. Zij heeft aldus geredeneerd:
Daar het blijkt, dat de maatschappij in deze behoefte niet voldoende
voorziet, moet de Staat regelend en controlerend, en desnoods ten
dele uitvoerend optreden. Maar naast die uitvoering van Staatswege
is een deel van het onderwijs overgelaten aan de maatschappij. De
wet op het lager onderwijs bewijst het. Daarin toch wordt deze
materie wel van Staatswege geregeld en gecontroleerd, en ten dele
van overheidswege uitgevoerd, maar onder zeker verband is daarin
ook een afzonderlijk recht geschapen voor het bijzonder onderwijs.

Datzelfde nu kan ook hier worden toegepast. Ik verzet er mij dus
niet tegen, dat de Regering ook de ongevallenverzekering wil rege-
len.  Veeleer  is  dit hard nodig;  en even nodig  is  het,  dat de regeling
die zij voorstelt voldoende zij en gepaard ga met een deugdelijke
contr6le. En ook geef ik toe, dat de Regering daarbij zich stellen
kan op het standpunt dat zij zeer zeker ook weder een deel van de
uitvoering voor haar rekening moet nemen, ook al deel ik bij deze
materie de overtuiging niet. Maar waar de Regering dit standpunt
inneemt, zie ik ter wereld niet in, dat er uit een juridisch oog·
punt bezwaar tegen kan bestaan om, gelijk we naast de overheids-
school hebben een bijzondere school, zo ook naast een gedeeltelijke
uitvoering der ongevallenverzekering van Regeringswege vrijheid te
laten van verzekeren door de werkgevers zelven, die blijken hiertoe
in staat te zijn." 1)

1) Witter: van Hoogland I, pag. 73 e.v.
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De Regering verklaarde daarop bij monde van Minister Lely het
amendement-Kuyper onaannemelijk.

Minister Cort van der Linden zei daarbij o.a.:
„De geachte afgevaardigde heeft verder zeer uitvoerig betoogd,

dat het mogelijk was publiekrechtelijke functiEn aan een privaat-
rechtelijke vereniging  op te dragen. C'est enfoncer une porte ouverte.
Ik geef volkomen toe, dat privaatrechtelijke verenigingen publiek-
rechtelijke functiEn kunnen uitoefenen. Wat men echter niet kan
doen en wat de geachte afgevaardigde toch heeft beproefd te doen,
doch hem, dunkt mij, niet is gelukt, dat is aan de bedrijfsvereni-
gingen de vrijheid te laten om haar betrekking tot de werklieden
in te richten zoals zij dat zelf goedvinden, terwijl de beslissing
omtrent de privaatrechtelijke betrekkingen aan de administratieve
rechter of de commissie van arbitrage wordt opgedragen.

"

Hierna werd het amendement-Kuyper verworpen. Ook een twee-
tal amendementen, resp. van De Beaufort en De Savornin Lohman,
ten doel hebbende het dragen van eigen risico en risico-overdracht
mogelijk te maken, werden verworpen.

De Tweede Kamer nam het wetsontwerp aan, doch de Eerste
Kamer verwierp de wet in haar geheel.

De Regering koos daarop eieren voor haar geld door een nieuw
wetsontwerp in te dienen, waarin enige concessies werden gedaan

in de door Kuyper aangegeven richting, waarna het wetsontwerp
in beide Kamers werd aangenomen.

Vragen wij ons af of deze concessies zo groot waren, dan moet
het antwoord ontkennend luiden: onder bepaalde voorwaarden  kon
een werkgever n.1. worden toegelaten om hetzij zelf het risico der
bg de Ongevallenwet geregelde verzekering voor zijn werklieden
te dragen, hetz# dit risico over te dragen. De mogelijkheid werd
dus uitsluitend geopend tot het dragen van eigen risico over de
werkgever, of voor risico-overdracht door de werkgever.

De concessies hadden dus uitsluitend betrekking op het dragen
van het risico, hetgeen volkomen in de lijn ligt van de leer van
het „risque professionnel", niet op de uitvoering der verzekering.
De Ongevallenwet 1901 kende en de gewijzigde wet van 1921 kent
eveneens slechts 66n uitvoeringsorgaan, n.1. de Rijksverzekerings-

bank. We moeten dus constateren, dat er van zelfdoen der georga-
niseerde maatschappij weinig sprake is.
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Het zelfdoen - en dan nog in beperkte mate - bestaat alleen
aan de kant van de werkgever. Het zelfdoen is hier volledig af-
wezig aan de kant van de bedrijfstak, terwijl iedere deelneming van
de werknemers aan het zelfdoen is uitgesloten.

Hieraan doet o.i. niets af het feit, dat in de besturen van som-
mige risicodragende maatschappijen ook vertegenwoordigers van
arbeiders zitting hebben. Het is de werkgever die bepaalt of zijn
onderneming toelating tot het dragen van eigen risico of tot risico-
overdracht zal aanvragen. De arbeiders hebben hierin geen zeg-
genschap.

Na de ongevallenverzekering is als volgende sociale arbeidsver-
zekering in werking getreden de Invaliditeits- en Ouderdomswet
1919.

Uit het voorgaande is gebleken, dat men reeds omstreeks de
eeuwwisseling rekening had te houden met de beginselen der poli-
tieke decentralisatie, o.m. tot uiting komende in het subsidiariteits-
beginsel en de souvereiniteit in eigen kring, en het behoeft dan ook
geen verwondering te wekken, dat de invloed van deze beginselen
in de sociale politiek met de jaren aan betekenis is gaan winnen.

De strijd over dit beginsel met betrekking tot de sociale arbeids-
verzekering heeft zich opnieuw afgespeeld tijdens het bewind van
Minister Ds A. S. Talma. 1) Talma was van 1908--1913 Minister
van Landbouw, Nijverheid en Handel in het Ministerie-Heemskerk.
Hij ontplooide daarbij zijn grootste activiteit op het terrein van de
arbeid en mocht voor zijn heengaan het genoegen smaken drie
wetten, door hem ingediend en het terrein der sociale arbeidsver-
zekering rakende, aangenomen  te  zien,  met name: de Ziektewet,  de
Invaliditeits- en Ouderdomswet en de Radenwet.

Het is nu voor ons doel van veel betekenis na te gaan welke plaats
het zelfdoen der georganiseerde maatschappij in de gedachtengang
van Talma heeft ingenomen. Talma was een groot voorstander van
de inschakeling van belanghebbende werkgevers en werknemers bij
de uitvoering van de arbeidswetgeving. Hij had zich daarvan reeds
een ijverig verdediger getoond bij de Bakkersradenwet.

Ook voor de uitvoering der ziekte-, invaliditeits- en ouderdoms-

1)  Men  zie voor de persoon  en het werk van Talma:  J. M, Vellinga, Talma's sociale
arbeid. Ac. pr. Hoorn 1935 en T. de Ruiter, Minister A. S. Talma. Ac. pr. 1946
Franeker.
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verzekering had Talma zich een corporatief orgaan gedacht, n.1. de
Raden van Arbeid.

Deze organen waren locale organen, die Talma vergeleek met de
gemeenteraden. Het zouden Raden zijn, samengesteld uit werk-
gevers en werknemers onder voorzitterschap van een ambtelijk

voorzitter, die de verzekering zouden uitvoeren en ook ingescha-
keld zouden worden bij de uitvoering van andere sociale wetten.

Bovendien wenste Talma deze Raden verordenende bevoegdheid te

geven. M.a.w. de Raden van Arbeid zouden evenals de gemeente-
raden autonomie en medebewind hebben. De leden van de Raad

zouden bij evenredige vertegenwoordiging gekozen worden. Een
dagelijks bestuur, te vergelijken met het college van Burgemeester

en Wethouders, zou met de dagelijkse leiding belast worden. Zoals

de gemeenten onder toezicht staan van de Gedeputeerde Staten, zo
zouden de Raden van Arbeid onder toezicht staan van Verzekerings-

raden, waarin werkgevers, werknemers en deskundigen zitting zou-
den hebben.

Talma zag de Raden van Arbeid dus als een soort territoriale
publiekrechtelijke bedrijfsorganen en bedoelde hiermede niet een
zuiver overheidsorgaan in het leven te roepen, ook al zou de Voor-
zitter van de Raad van Arbeid een ambtenaar zijn.

Vellinga en De Ruiter hebben er op gewezen, dat een juiste be-
oordeling van Talma's verzekeringswetgeving slechts dan mogelijk
is, wanneer men zijn ver- en vooruitziende plannen in het oog
houdt. 1)   "Wil  men  dan  ook de constructie  van  zijn  Raad  van
Arbeid niet eenzijdig beoordelen," aldus De Ruiter, „dan moet men
dit college niet op de eerste plaats zien als een verzekeringskantoor,
maar als een instelling waarin hij het brede terrein van de arbeid
mede organiseert. Tot dit terrein behoorden En werkgevers Bn werk-

"
nemers.

„Talma nam hiermede duidelijk stelling tegen de klassenstrijd-
theorie van het socialisme. Blijkbaar inspireerde hij zich hier op

de gedachte van de bedrijfseenheid. Evenals in de Bakkersraden

wilde hij hier de werkgevers en arbeiders bijeenbrengen en de
tegenstellingen overbruggen. Aan het hoofd van dit college stond

een onpartijdig, door de Minister benoemd, Voorzitter. Ofschoon
hij geen lid was van de Raad, was zijn invloed toch belangrijk. Hij

1)   Vellinga: pai 153-154; De Ruiter  pag.  95.
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had stemrecht in de Raad en in het bestuur (art. 39), was belast
met het uitvoeren van de besluiten van het bestuur en, voorzover
daartoe gemachtigd door de Raad, bevoegd tot het afdoen van
zaken, welke geen uitstel konden lijden    ( art.   41) ; wanneer   een
besluit van de Raad of van het bestuur naar zijn oordeel in strijd
was met de wet, algemene maatregel van bestuur, of algemeen be-
lang, dan moest hij aan het betreffende lichaam en aan de Minister
hiervan kennis geven   (art.  44). De algemene  taak  van  de  Voor-
zitter was dus te waken, dat de besluiten van de Raad of van het
bestuur niet in strijd kwamen met de wet of met het algemeen belang.

Was het dus Talma's opzet, zijn Raad zo te construeren, dat
werkgevers en arbeiders elkander hier zouden ontmoeten, zouden
vinden, hiermede nam hij tegelijkertijd de belanghebbenden zelf op
in de uitvoering van de taak, die hij de Raad had toegedacht. Of-
schoon Talma grote waarde hechtte aan het vakverenigingsleven, en
de organisaties van arbeiders en werkgevers van grote betekenis
achtte voor een gezonde ontwikkeling van het maatschappelijk leven,
oordeelde hij, dat daarnaast een publiekrechtelijk orgaan nodig was,
waaraan de Staat bepaalde functies kon opdragen. Tot nu toe was
de Staat bij het voeren van zijn sociale politiek steeds aangewezen
geweest 6f op besturen, wier samenstelling plaats had zonder dat
rekening kon gehouden worden met de hun op te dragen sociale
taak, 6f op eigen ambtenaren, waardoor, tenzij men hun aantal tot
in het ongerijmde zou willen vermeerderen, de Staat niet bij machte
was met voldoende kennis van zaken en lenigheid van bepalingen
op te treden en een behoorlijke naleving der gemaakte bepalingen
te verzekeren. Wanneer de sociale wetgeving het terrein van de ar-
beid steeds meer ging beheersen, zou het gemis aan een organisatie
van de arbeid enerzijds leiden tot het maken van gebrekkige be-
palingen, anderzijds tot klachten over beklemmende ambtenaars-
bemoeiing en onvoldoende contr6le. Blijkbaar wilde Talma dus de
uitvoering der verzekering in het bijzonder en het treffen van be-
palingen, de arbeid in het algemeen betreffende, aan de belang-
hebbenden zelf overlaten, ten einde legislatieve deskundigheid en
elasticiteit in de uitvoering te waarborgen. Speciaal wat de uitvoe-
ring van de verzekering betreft, merkte hij in de Memorie van
Toelichting op de Radenwet op, dat door deze wijze van inrichting,
waarbij aan de belanghebbenden een ruime mate van initiatief werd
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verleend, de verzekering doelmatig en goedkoop geschiedde. Van
de belanghebbenden verwachtte hij hierin meer dan van het best
geregelde Staatstoezicht. Aan dit plaatselijk lichaam, zoals de Raad
van Arbeid was, dat juist door zijn plaatselijk karakter rekening
kon houden met plaatselijke omstandigheden en eigenaardigheden
van bepaalde bedrijven, meende Talma veilig de uitvoering van de
arbeidswetgeving te kunnen toevertrouwen. Bovendien zou door de
eenheid van lichaam meer eenheid in de verschillende takken van

verzekering gebracht kunnen worden. De aankondiging van een
nieuw te volgen koers in haar sociale politiek bleek dus geen loos
alarm te zijn van de Regering:' 1)

Talma zag dus de Raden van Arbeid - en het is goed dit hier
vast te stellen - als een vorm van „zelfdoen".

Tengevolge van bezwaren, in de Staten-Generaal naar voren ge-
bracht, heeft Talma de medewerking der Raden bij de uitvoering
van andere sociale wetten dan die welke de sociale arbeidsverzeke-

ring betreffen, moeten laten vallen, alsmede de verordenende be-

voegdheid. Het eerste werd in strijd geacht met de Grondwet. Vol-

gens artikel 144 van de Crondwet konden de gemeentebesturen n.1.,
wanneer wetten of algemene maatregelen van bestuur of provinciale
verordeningen het vorderden, hun medewerking tot uitvoering daar-
van verlenen. Daar de Grondwet niet van andere lichamen sprak,

vroegen sommige leden zich af, of het opdragen van de uitvoering
van wetten aan andere dan in de Grondwet genoemde instellingen
wel met de geest van de Grondwet overeen was te brengen. Ook het
tweede werd onjuist geacht. Door de verordenende bevoegdheid

te laten vervallen, terwijl de Raden van Arbeid bovendien nimmer

volgens evenredige vertegenwoordiging werden gekozen, maar be-
noemd door de Minister, moest Talma de Raden van Arbeid zien
degraderen van een publiekrechteliike arbeidsgemeenschap tot een

ambtelijk verzekeringslichaam.
Het is echter goed duidelijk in het oog te blijven houden, dat de

Raden van Arbeid - ook nadat deze colleges in 1934 zijn inge-
krompen, waardoor de scheiding tussen Bestuur en Raad is ver-
vallen - steeds nog zijn samengesteld uit werkgevers- en werk-
nemersvertegenwoordigers en dat het dit bestuurscollege is, dat
onder leiding van een ambtelijke Voorzitter, de bestuursmacht heeft

1) Ontleend aan De Ruiter pag. 96-97.
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bij de aan de Raden van Arbeid ter uitvoering opgedragen sociale-
verzekeringswetten en dat zij mitsdien niet als een zuiver overheids-
orgaan zijn te bestempelen. Ware dit wel het geval, dan zou een
decentralisatie van de overheidstaak niet mogelijk zijn, doch danzouden wij - quod non - hier te maken hebben met wat Van
Poelje deconcentratie noemt.  1)

Een wijziging van de koers bij de uitvoering der sociale arbeids-
verzekering betekende de Land. en Tuinbouwongevallenwet 1922.
Deze wet droeg de uitvoering der verzekering op de eerste plaats
op aan bedrijfsverenigingen, dat waren door de Kroon erkende
verenigingen van werkgevers, welke zich belastten met de uitvoering
der bij de wet geregelde verzekering, welke niet mochten beogen
winst te maken en waarvan het bestuur moest bestaan uit een even
aantal leden, waarvan de helft arbeiders waren.

De Rijksverzekeringsbank zou als aanvullend orgaan optreden,
voor die werkgevers die niet tot een bedrijfsvereniging waren toe-
getreden.

Minister Aalberse wilde door deze uitvoering aansluiting zoeken
bij hetgeen in het werkelijke leven reeds gegroeid was. In de prac-
tijk was n.1. gebleken, dat op dit punt reeds zeer goede vrijwillige
regelingen bestonden.

1) Zie hiervoor G. A. van Poelje, Inleiding tot het bestuursrecht. Alphen a/d Rijn
1937 pag. 35 e.v. Wij delen dan ook de mening van Van Eck dat het onjuist is te menen,
dat de bedrijfsvereniging de vorm zou zijn van het zelfdoen, waar tegenover de Raad van
Arbeid een vorm van overheidsuitvoering zou zijn (C. G. van Eck, De lust tot
zelfdoen. Sociaal Maandblad    1948   pag.   226   e.v.).   „De   Raad van Arbeid," aldus   deze
schrijver, „territoriaal georganiseerd, gevormd uit vertegenwoordigers van werkgevers en
arbeiders, is gedacht en bedoeld als een vom van zelfuitvoering door belanghebbenden.De kritiek kan zich richten tegen de vorm, tegen het territoriale beginsel, tegen des
voorzitters benoeming door hoger gezag van de Kroon, dit kan m.i. het wezen niet aan.
tasten. Men kan opwerpen deze voorzitter kan niet worden beschouwd als vertegen.
woordiger van het bedrijfsleven. Hoogstens als een neutrale figuur, die zijn bevoegd.
heid ontleent aan hoger gezag buiten de kring. De vraag zou kunnen worden geopperd,
of zulks niet wordt opgewogen door het voordeel, dat juist deze benoeming een waar-
borg schept voor objectiviteit, voor het stan buiten partijen, voorwaarde voor een
nauwgezette en objectieve uitvoering ener sociale verzekering." Overigens betekentonze bijval geen onverdeelde instemming met het in menig opzicht tot tegenspraak
prikkelend geschrift van Van Eck. Zeker kunnen wij zijn mening over het begrip
..zelfdoen" niet delen,   waar   hij zegt: „Iedere uitvoering van sociale,   door de volks-
gemeenschap als zodanig erkende en in de wet bevestigde rechtsnormen moet in de
moderne beschouwing worden gezien als zelfuitvoering, zelfbehartiging van de be-
langen van een bepaalde kring." Het begrip „zelfdoen" heeft in zijn historisch feitelijke
zowel als in zijn wezenliike betekenis een geheel van des schrijvers inzicht verschillende
betekenis.
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Aalberse was van oordeel, dat bij de organisatie der overheids-
bemoeiing zoveel mogelijk rekening moest worden gehouden met
hetgeen op dit gebied in het maatschappelijk verkeer zich had ont-
wikkeld en bewijzen van levensvatbaarheid had gegeven,   m.a.w.:
Aalberse was van oordeel dat het subsidiariteitsbeginsel in de so-
ciale politiek een rol diende te spelen.

Bovendien kwam daarbij voor Aalberse een practisch argument,
n.1. de bijzondere mentaliteit der plattelandsbevolking, die afkerig
is van overheidsbemoeiing.

Alhoewel hiermede zeker is toegegeven aan de drang naar zelf-
doen, moet er toch op gewezen worden dat het zelfdoen bij de uit-
voering der Land- en Tuinbouwongevallenwet niet volledig is
verwerkelijkt. De bedrijfsverenigingen zijn verenigingen van werk-
gevers, in de besturen waarvan weliswaar arbeiders-leden zitting
hebben, doch waarbij de werkgevers meer zeggenschap inzake het
zelfdoen hebben dan de werknemers, in die zin dat het de werk-
gevers zijn die over de aansluiting bij de bedrijfsvereniging be-
slissen.

De strijd over de vraag of bij de uitvoering der sociale arbeids-
verzekering de belanghebbenden dienden te worden ingeschakeld,
nam grotere afmetingen aan voor het in werking treden der Ziekte-
wet.

Deze wet was reeds onder Talma aangenomen en zou evenals de
Invaliditeits- en Ouderdomswet worden uitgevoerd door de Raden
van Arbeid. Toch zou het na de aanneming van de wet nog ongeveer
zeventien jaar duren, voordat zij in werking zou treden. In het bij-
zonder moet de oorzaak hiervan gezocht worden in meningsver-
schillen over het al of niet gekoppeld zijn van de ziekteverzorging
aan de ziekteverzekering, alsmede over de wijze van uitvoering.

Sedert de aanneming van de Ziektewet in 1913 toch had men
twee soorten uitvoeringsorganen leren kennen, n.1. Raden van
Arbeid en Rijksverzekeringsbank (voor de uitvoering der Ongeval-
lenwet, der Invaliditeits- en Ouderdomswet) enerzijds en Bedrijfs-
verenigingen (voor de uitvoering der Land- en Tuinbouwongevallen-
wet)  anderzijds en het kon moeilijk anders of er waren voorstanders
van overheidsuitvoering en voorstanders van uitvoering door be-
drijfsverenigingen. Zeker is, dat de opzet van Talma om de
ziekteverzekering uitsluitend door de Raden van Arbeid te laten
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uitvoeren, niet meer in overeenstemming was met het algemeen
rechtsgevoel.

Naast de Raden van Arbeid, of in plaats daarvan zouden
andere uitvoeringsorganen moeten worden gevormd. Hiertegen
bestonden echter ook ernstige bezwaren, omdat langzamerhand
door de veelheid van uitvoeringsorganen de uitvoering der sociale
arbeidsverzekering een chaos dreigde te worden. Als eindresultaat
bracht de Ziektewet, zoals die in 1930 in werking trad, twee soorten
van uitvoeringsorganen, n.1. de Raden van Arbeid en de Bedrijfs-
verenigingen. De werkgevers die zich niet bij een Bedrijfsvereni.
ging hebben aangesloten, zijn van rechtswege verzekerd bij de Raad
van Arbeid.

De bedrijfsverenigingen ingevolge de Ziektewet zijn nu, in tegen-
stelling tot die ingevolge de Land- en Tuinbouwongevallenwet, w61
verenigingen, opgericht door centrale organisaties van arbeiders
en werkgevers.

Bij de totstandkoming van deze wijze van uitvoering was het een
wens van veel voorstanders der bedrijfsverenigingen, dat de be-
drijfsverenigingen representatief zouden zijn voor een bepaalde
bedrijfstak, m.a.w. dat het z.g. vakbedrijfsverenigingen zouden zijn.
Al degenen die tot een bepaalde bedrijfstak zouden behoren, zouden
bij die vakbedrijfsvereniging dienen te zijn aangesloten. Daarmede
zou vermeden worden, dat in een bepaalde bedrijfstak meer dan 66n
bedrijfsvereniging zou kunnen werken en daarnaast dat er z.g. alge-
mene bedrijfsverenigingen zouden ontstaan.

Een dergelijk systeem zou - hoewel wij, zoals nog nader zal
blijken, ook principiBle bezwaren tegen een vakbedrijfsvereniging
menen te moeten maken - m66r in overeenstemming zijn met het
zelfdoen van de (vooral per bedrijfstak) georganiseerde maat-
schappij dan het systeem hetwelk in Nederland uiteindelijk is ge-
groeid.

Men heeft n.1. het stelsel van de vakbedrijfsverenigingen in
Nederland nog niet kunnen verwezenlijken, zodat thans de werk-
gevers volkomen vrij zijn zich aan te sluiten bij welke bedrijfsver-
eniging zij willen, indien althans de statuten der bedrijfsvereniging
zich daartegen niet verzetten. Er zijn n.1. wel een niet onbelangrijk
aantal bedrijfsverenigingen opgericht, welke het karakter van vak-
bedrijfsverenigingen benaderen. Deze nemen in verband daarmede
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geen andere leden-werkgevers aan dan tot de betrokken bedrijfstak
behoren.

Ook bij de bedrijfsverenigingen ingevolge de Ziektewet bestaat
het bezwaar - afgezien van het feit dat zij geen vakbedrijfsver-
enigingen zijn, en zich in de practijk weer gecentraliseerd hebben -
dat de beslissing inzake het deelnemen aan het zelfdoen bij uitslui-
ting berust bij de werkgever en niet bij de werknemers.

De vooroorlogse sociale-arbeidsverzekeringswetgeving werd af-
gesloten door het tot stand komen van de kinderbijslagver-
zekering.

Minister Romme wenste bij deze vorm van verzekering de uitvoe-
ring primair in handen te leggen van de Bedrijfsraden, bedoeld bij
de Bedrijfsradenwet. Indien in een bepaalde bedrijfstak een kinder-
bijslagfonds van een Bedrijfsraad zou bestaan, zou het onmogelijk
zijn, dat de verzekering werd uitgevoerd door de bedrijfsvereni-
gingen of Raden van Arbeid. Was er geen kinderbijslagfonds van
een Bedrijfsraad, dan dacht de Minister op de eerste plaats aan de
representatieve of vakbedrijfsvereniging, terwijl de Raden van
Arbeid, gecentraliseerd in een Rijkskinderbijslagfonds, als aanvul-
lend orgaan zouden optreden.

V66r het in werking treden der Kinderbijslagwet is echter naar
aanleiding van een amendement-Smeenk en Van den Heuvel in de
Tweede Kamer bepaald, dat de Bedrijfsraden bij de uitvoering der
Kinderbijslagwet niet zouden worden ingeschakeld v66r dit het
geval zou zijn bij de Ziektewet.

In de practijk is ook de betekenis der representatieve bedrijfs-
verenigingen niet groot te noemen, zodat de uitvoering der Kinder-
bijslagwet gelijk loopt met die der Ziektewet.

Wanneer we de ontwikkeling van het zelfdoen in de sociale ar-
beidsverzekering der vooroorlogse periode samenvatten, dan kunnen
we opmerken, dat er een voortdurende groei merkbaar is naar het
zelfdoen van de - per bedrijfstak - georganiseerde maatschappij.
Deze groei heeft haar hoogste ontwikkeling gevonden in de Kinder-
bijslagwet, waar men de Bedrijfsraden als uitvoeringsorganen der
sociale arbeidsverzekering wenste in te voeren. Een soortgelijk plan
bestond ten aanzien van de werkloosheidsverzekering.

In de practijk is de ontwikkeling niet verder gegaan dan uitvoe-
ring door bedrijfsverenigingen, welke uitvoering - in verband met
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de beslissing over de aansluiting en het niet zuivere bedrijfska-
rakter - niet identiek genoemd kan worden met het zelfdoen van
de per bedrijfstak georganiseerde maatschappij.

*  *
*

Na deze beknopte schets van de organisatie van de uitvoering
der sociale arbeidsverzekering zullen we de beschouwingen van deze
paragraaf besluiten met een onderzoek naar een principieel juiste
en doelmatige organisatie der sociale arbeidsverzekering, mede in
verband met de jongste ontwikkeling in de sociale politiek en in de
wetgeving, alsmede in verband met enige recente literatuur.

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is duidelijk gebleken,
dat de wettelijk geregelde sociale arbeidsverzekering publiekrech-
tellk van karakier is, en dat dit karakter weer in overeenstemming
is met het karakter der sociale arbeidsverzekering, hetwelk recht-
streeks op algemene belangen, op het algemeen welzijn, is gericht.

Dit publiekrechtelijk karakter schept publiekrechtelilke taken
voor de organen welke met de uitvoering der sociale arbeidsverze-
kering zijn of worden belast. Uit deze eenvoudige premissen volgt
noodzakelijk, dat de publiekrechtelijke taken der publiekrechtelijk
geregelde sociale arbeidsverzekering het vermogen van privaatrech-
telijke lichamen te boven gaat, daar privaatrechtelijke lichamen pri-
mair zijn gericht op de verzorging van - zij het dan gemeenschap-
pelijke - private belangen, van de met die lichamen in private
betrekking staande rechtssubjecten. Hieraan doet niet af, dat de
justitia legalis eist, dat die private belangen niet zullen strijden met
het algemeen welzijn. Hieruit volgt weer, dat de publiekrechtelijke
taken der publiekrechtelijk geregelde sociale arbeidsverzekering
slechts kunnen worden toevertrouwd aan publiekrechtelijke organen.

Nu heeft zich met betrekking tot dit vraagstuk een merkwaardige
begripsverwarring voorgedaan, doordat men terzake van de uitvoe-
ring der sociale arbeidsverzekering het alternatief heeft gesteld:
Overheidsorganen of bedrijfsorganen? Dit alternatief is echter geen
alternatief. Van Uden heeft op het derde congres voor sociale ver-
zekering duidelijk gesteld, dat de organen van het bedrijfsleven,
welke door verschillende sprekers met bedrijfsorganen werden aan-
geduid, uit hun aard overheidsorganen zijn en dat het alternatief
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hetwelk gesteld moet worden, luidt: bedrij fsorganen of territoriale
organen?  1)

Wanneer wij de vraag publieke of private uitvoering der sociale
arbeidsverzekering menen te moeten beantwoorden in die zin, dat
publieke uitvoering principieel juist is, dan moeten wij de vraag
stellen: bedrijfsorganen of territoriale organen, waarbij wij in onze
gedachtengang zowel de bedrijfsorganen als de territoriale organen
als publiekrechtelijke organen zien.

Van Uden geeft hiervoor het navolgende betoog: „De lagere  ge-
meenschappen zijn verscheiden in soort en getal, maar er zijn voor
het onderwerp dat ons bezighoudt twee groepen, wier onderscheid
aandacht vraagt: die lagere gemeenschappen   aan   wie de Staat  een
deel van het algemeen belang ter behartiging overlaat, en die aan
wie de Staat een deel van zijn eigen taak overdraagt. Dit verschil
is belangrijk, al wordt het in de regel over het hoofd gezien. De
taak van beide groepen is naar hun aard een overheidsfunctie, maar
de wijze, waarop zij daarmede zijn belast is principieel verschillend.

Tot de eerste groep behoren de bedrijfsorganen op publiekrech-
telijke grondslag, zoals de Grondwet die gemeenschappen als open-
bare lichamen van bedrijf of beroep in ons staatsbestel heeft inge-
voerd. De overdracht van een overheidsfunctie, i.c. het betrekken
in de uitvoering van de sociale-verzekeringswetten, is maar in schijn
de  overdracht  van een Staatstaak; in werkelijkheid  is  het een terug-
trekken van de Staat van een terrein, waarop hij van huis uit slechts
een subsidiaire taak heeft, doch die hij noodgedwongen op zich heeft
moeten nemen, omdat in de atomistische individualistische maat-
schappij-constructie, die de sociale verzekering nodig maakte, aan
bedrijfsorganen geen plaats was ingeruimd.

Op het terrein der rechtsvorming in het bedrijfsleven zal de Staat
zich kunnen terugtrekken naarmate de bedrijfsorganisatie zich ont-
wikkelt. Dat zal dus niet in eens kunnen gebeuren en wat voor een
dualisme in de uitvoering van de sociale arbeidsverzekering van
meer betekenis  is: de Staat zal zich niet overal kunnen terugtrekken.

Daar waar geen eigen gemeenschappen zijn, daar zal de Staat
6f zelf de sociale voorzieningen moeten blijven behartigen 6f hij
zal dit moeten toevertrouwen aan lagere organen, die hij daarvoor

1) Verslag van Derde Congres voor Sociale Verzekering pag. 144.
16
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in het leven kan roepen en met de nodige bevoegdheden uitrusten.
Hier wordt dan geen taak overgelaten, maar overgedragen.

Voor de numeriek talrijke, maar uit hoofde van hun sociale
functie heterogene groepen is er maar 66n saamhorigheidsband,
die ze alle op gelijke wijze en onder alle omstandigheden samen-
bindt, en dat is de band van het staatsburgerschap. Is dus decen-
tralisatie van een staatsfunctie gewenst (en wie zal dat met betrek-
king tot de sociale verzekering ontkennen?), dan zal de Staat het
best doen gemeenschappen te formeren op de basis van de staat-
kundige saamhorigheid, als er geen gelijkwaardige naast staat. Dit
laatste nu is in deze groepen het geval. Het Staatsburgerverband is
uit zijn aard regionaal. Regionale organen zijn hier dus de meest
aangewezen lichamen. Daarbij komt nog dat de aard van de taak en
het complex van de administratiefuncties indiceren naar regionale
decentralisatie. Samenvattende, moeten er dus komen bedrijfsor-
ganen en analoge organen voor de sociaal-homogene groepen buiten
het bedrijfsleven, en daarnaast regionale organen. Een goede juri-
dische constructie op de eerste plaats en vervolgens een goede coardi-
natie van taak en werkingssfeer voorkomt het grasduinen op elkaars
terrein en daarmede versnippering en zal zeker ook kosten, en min-
stens  de door versnippering veroorzaakte kosten, voorkomen." 1)

Wij kunnen het betoog van Van Uden voor het grootste deel onder-
schrijven, hoewel  wij  het  niet  met  hem  eens zijn, wanneer  hij  zegt:
„de bedrijfsorganen op publiekrechtelijke grondslag, zoals de grond-
wet die gemeenschappen als openbare lichamen van beroep of be-
drijf in ons staatsbestel heeft ingevoerd".

Naar onze zienswijze kan de Grondwet niet meer zijn dan een
neerslag van een zich voltrekkende ontwikkeling. Ook zonder het
opnemen van bepalingen over de openbare lichamen voor beroep
of bedrijf in de Grondwet zou de wetgever bevoegd zijn zodanige
lichamen in het leven te roepen.

Voor het overige zijn wij met Van Uden van oordeel, dat de orga-
nisatie van de uitvoering der sociale arbeidsverzekering principieel
slechts juist kan geschieden door publiekrechtelijke organen. In
hoeverre deze organen bedrijfsgewijze dan wel territoriaal

1)   Verslag   van het Derde Congres voor Sociale Verzekering pag. 146-147. Zie ook
C. W. A. van Uden. De sociale verzekering als sociale categorie. 's-Gravenhage 1947.
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gedecentraliseerd dienen te zijn, is een aangelegenheid waarop wij
hieronder nog nader zullen terugkomen.

Kan nu van de huidige uitvoeringsorganen der sociale arbeids-
verzekering, met uitzondering van de Rijksverzekeringsbank en de
Raden van Arbeid, gezegd worden, dat zij publiekrechtelijke or-
ganen zijn? Het is na het door ons gegeven overzicht duidelijk, dat
het  antwoord  op deze vraag ontkennend moet luiden,  want:

1.  De eigen-risicodragers en risicodrage™le maatschappijen in
de zin van artikel 54 der Ongevallenwet 1921 hebben wel het
minst weg van publiekrechtelijke bedrijfsorganen. Voor zover
het de eigen-risicodragers betreft, zijn het privaatrechtelijk
georganiseerde vennootschappen, voor zover het de risico-
dragende maatschappijen betreft, zijn het naamloze vennoot-
schappen of rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen,
daaronder begrepen de wederkerige verzekerings- of waar-
borgmaatschappijen.

2.  De bedr#fsverenigingen in de zin van artikel 13a der Land-
en Tuinbouwongevallenwet 1922 zijn evenmin publiekrech-
telijke bedrijfsorganen, doch door de Kroon als zodanig
erkende rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen van
werkgevers, welke zich belasten met de uitvoering der bij die
wet geregelde verzekering, en overigens voldoen aan de in de
wet gestelde eisen, m.a.w. privaatrechtelijke verenigingen.3. De bedr#/sverenigingen ingevolge artikel 89 der Ziektewet
en artikel 39 der Kinderbijslagwet verschillen alleen van die
der Land- en Tuinbouwongevallenwet hierin, dat het vereni-
gingen zijn, opgericht door centrale organisaties van werk-
gevers 6n werknemers. Wat hun karakter betreft zijn zij even-
eens privaatrechtelijke verenigingen.

4. De bedrilisraden in de zin van de Bedrijfsradenwet, welke
in de Kinderbijslagwet als primair uitvoeringsorgaan werden
gezien, zijn inderdaad publiekrechtelijke bedrijfsorganen;
ze hebben echter nimmer een uitvoeringstaak in de Kinder-
bijslagwet, noch in een andere sociale arbeidsverzekeringswet
gekregen.

5.  Ziekenfondsen in de zin van artikel 1 van het Ziekenfondsen-
besluit zijn in het algemeen eveneens privaatrechtelijke
lichamen, hoewel de definitie van artikel 1 van het Zieken-
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fondsenbesluit ook een andere uitleg mogelijk maakt, daar
dit artikel onder ziekenfondsen verstaat: erkende instellingen
van iedere aard, welker doel is de uitvoering van de verzeke-

ring van personen in geval van ziekte overeenkomstig de
minimumeisen, welke in het Ziekenfondsenbesluit worden
genoemd. 1)

Voor zover de overheid derhalve taken der sociale arbeidsver-

zekering uit handen heeft gegeven, moeten wij vaststellen dat dit
is geschied aan lichamen welke op privaatrechtelijke leest geschoeid
zijn. In zoverre is de wetgever daarbij min of meer consequent ge-
weest dat het element der vrijwilligheid daarbij is gehandhaafd,
hoewel dit ten aanzien van de aansluiting bij de erkende en toege-
laten ziekenfondsen - althans ten dele - betwist kan worden.

Kort samengevat komt de organisatie der sociale arbeidsverze-
kering hierop neer, dat de wetgever territoriale overheidsorganen
in de Raden van Arbeid en een centraal overheidsorgaan heeft inge-
steld in de Rijksverzekeringsbank, waaraan de Overheid de uit-
voering der sociale-arbeidsverzekeringswetten heeft overgedragen,
terwijl daarnaast bij de ongevallenwetten, ziekte- en kinderbijslag-
wetten aan privaatrechtelijk georganiseerde lichamen voor de, op
vrijwillige toetreding berustende, bij de lichamen aangeslotenen de
uitvoering dier wetten geheel of gedeeltelijk door de overheid is
ouergelaten.

Dit laatste moet o.i. in het algemeen onjuist genoemd worden.
Hiermede is niet gezegd dat de privaatrechtelijk georganiseerde
lichamen zich van hun taak slecht gekweten zouden hebben en For-
tanier beijvert zich dan ook in zijn dissertatie aan te tonen, hoe goed
deze lichamen wel hebben gewerkt. 2) Wij betwisten in geen enkel
opzicht de grote verdiensten, welke ook de privaatrechtelijke licha-
men voor de sociale arbeidsverzekering hebben, doch eenzelfde
betoog ware op te stellen voor de Rijksverzekeringsbank en de
Raden van Arbeid. Hierom gaat het echter niet. Het is onbetwist-
baar, dat de privaatrechtelijke organisatie tot een private behande-

ling van menige aangelegenheid heeft geleid en het is b.v. juist dit
1) Wij menen de organisatie van het ziekenfondswezen - althans voor zover deze

betreft het doen van verstrekkingen - buiten onze studie te moeten houden in ver-
band met het eigen karakter van het ziekenfondswezen.

2) G. F. Fortanier. Bijdrage tot de uitvoering van de Ziektewet door Bedrijfsver-
enigingen A'dam 1934.



DE ORGANEN DER SOCIALE ARBEIDSVERZEKERING 245

privaatrechtelijk karakter hetwelk de zo terecht gesmade premie-
concurrentie in het leven heeft geroepen. Een juiste oplossing is
o.i. slechts te vinden door ook de uitvoering der sociale arbeids-

verzekering, evenals die verzekering zelf, in de publiekrechtelijke
sfeer te houden, waarbij de overheid enerzijds voor zoveel mogelijk
taken overdraagt aan publiekrechtelijke bedrijfsorganen, en voor
het overige de taken der sociale arbeidsverzekering in het algemeen
overlaat aan territoriale overheidsorganen.

Dat dit geheel doelmatig georganiseerd moet worden, is na de
chaotische organisatie der huidige sociale arbeidsverzekering een
eis van eerste orde, want een principieel georganiseerd systeem kan
pas dan aan zijn doel - in concreto de sociale zekerheid van de
arbeidende mens te waarborgen - beantwoorden, als het doelmatig
is in zijn opbouw.

*  *
*

Het is - zowel vanuit juridisch als vanuit sociologisch oog-
punt - begrijpelijk dat, waar men in het verleden een onjuiste
organisatie der sociale arbeidsverzekering in het leven heeft ge-
roepen, welke onjuiste organisatie in de practijk door de veelsoor-
tigheid der organen waarmede men te maken krijgt bovendien on-
doelmatig bleek, na de bevrijding de verwachtingen hoog gespannen
waren voor een algehele reorganisatie der sociale arbeidsverzeke-

ring, waarin hantering van een juiste juridische en sociologische
vormgeving tevens tot een doelmatige organisatie der uitvoering
zou moeten leiden.

De Commissie-Van Rhijn kwam (lan ook met een fors voorstel,
hetwelk als volgt werd geformuleerd:

„Het komt de commissie voor, dat, zo ooit, thans het tijdstip is
aangebroken om radicaal te breken met het dualistische stelsel,
waarop de uitvoering der sociale verzekering tot dusverre berust
en dat, naar wij hebben gezien, een uitvloeisel is van de verdeeld-
heid der openbare mening op dit punt. Zo de voortekenen haar niet
bedriegen, zal straks in ons vaderland bij de overgrote meerderheid
een grotere bereidheid dan wellicht ooit tevoren worden aangetrof-
fen om liever te zoeken naar datgene, wat samenbindt, dan naar
wat scheidt. Een vruchtbaarder voedingsbodem voor nieuw zaad
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dan deze zal later wellicht niet zo gemakkelijk weer gevonden kun-
nen worden. Vanzelfsprekend zal dit zaad bij voorkeur niet van
buitenaf geimporteerd, doch het voortbrengsel moeten zijn - om
bij hetzelfde beeld te blijven - van een kruising tussen twee be-
staande inheemse soorten. Aanknopende bij experimenten, die op
dit gebied in het verleden zijn gedaan, zonder evenwel toen nog tot
duurzame practische resultaten te hebben geleid, acht de commissie
de beste organisatievorm voor de toekomst een stelsel van nieuwe
publiekrechtel(ike organen, die dezelfde zijn voor alle onderschei-
dene verzekeringen, en waarin zowel de kringen der belanghebben-
den afzonderlijk, als het algemeen belang als geheel vertegenwoor-
digd zijn. Deze organen zouden, met uitsluiting van alle andere,
met de administratie der sociale verzekering dienen te worden be-
last en daartoe met een ruime mate van zelfstandigheid worden be-
kleed. Op deze wijze kan het nodige verband tussen de verschillende
verzekeringen worden gelegd en wordt verkregen, dat de verzeker-
den voortaan met 66n instantie in plaats van met een hele reeks
instanties te maken hebben. Medewerking van de belanghebbenden
is gewaarborgd doordat aan hun organisaties een plaats in de uit-
voeringsorganen is ingeruimd, terwijl, voor zover zij niet op de een
of andere wijze georganiseerd zijn, de vertegenwoordigers van het
Overheidsorgaan voor hun belangen kunnen waken. Bij belangheb-
bende kringen, die voor een vertegenwoordigende zetel in aanmer-
king zouden moeten komen, is in de eerste plaats gedacht aan ver-
enigingen van werkgevers, middenstanders, landbouwers, hand- en
hoofdarbeiders en soortgelijke organisaties. Enerzijds zou hierdoor
het organisatieleven bevorderd worden, terwijl anderzijds door toe-
kenning van vertegenwoordigingsbevoegdheid uitsluitend aan wer-
kelijk representatieve verenigingen, vermeden kan worden, dat een
te log apparaat in het leven geroepen wordt. Overbezetting immers
zou uit den boze zijn, daar de taak, die aan deze nieuwe organen- in het vervolg Sociale Raden genoemd - zou worden toever-
trouwd, er hoofdzakelijk een is van administratief-technische aard.
Overigens verdient het wellicht overweging, de Voorzitter - bij
voorkeur Rijksambtenaar -, dan wel een dagelijks bestuur van
twee of drie personen met de afwikkeling der eenvoudige routine-
aangelegenheden te belasten." 1)

1) Rapport van de Commissie.Van Rhijn, Deel II, pag. 55-56.
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Daarbij huldigde de commissie het beginsel van centralisatie in
de leiding, met decentralisatie in de uitvoering, terwijl ten aanzien
van de vraag of de sociale arbeidsverzekering territoriaal of be-
drijfsgewijze moet worden uitgevoerd, de commissie met grote een-
stemmigheid de voorkeur gaf aan een territoriale structuur.

„De instituten van bedrijfsvereniging en bedrijfsraad zijn ont-
sproten aan de wens naar bedrijfsorganisatie, en zijn niet uitsluitend
op de meest doelmatige organisatie der sociale verzekering gericht.
Waar slechts bepaalde bevolkingsgroepen kunnen worden geacht
tot een bedrijf te horen, en van deze groepen bovendien een aan-
zienlijk aantal wellicht nog geruime tijd ongeorganiseerd zullen
blijven, passen zodanige organen trouwens ook niet in het beeld
van een de gehele bevolking omvattend geiinificeerd stelsel van
sociale verzekering, waarin immers voor een veelheid van uitvoe-
ringsorganen geen plaats is. Naar aanleiding van de opneming der
kleine zelfstandigen in de sociale-verzekeringswetten verklaarde ook
reeds de Commissie-Van Bruggen, dat ten aanzien van deze nieuwe
groep de administratie bij de (territoriale) Raden van Arbeid
behoorde te berusten.

De voordelen van een territoriale organisatie, vooral met betrek-
king tot de ziekteverzekering en de werkloosheidsverzekering, waar-

bij een geregeld persoonlijk contact met de verzekerden die voor
uitkering in aanmerking wensen te komen, van zoveel belang is,
werden hierboven reeds vermeld. Een niet minder belangrijk argu-
ment is daarenboven de wenselijkheid van nauwe samenwerking
tussen de uitvoerders der sociale verzekering met de arbeidsbemid-
delingsorganen en met de geneeskundige en volksgezondheidsdien.
sten, welke eveneens op territoriale grondslag zijn opgetrokken." 1)

De commissie ontveinsde zich niet, dat een radicale reorganisatie
overeenkomstig de hierboven ontwikkelde beginselen veel tegen-

kanting zou ontmoeten, speciaal van de zijde der particuliere risico-
dragers, aan wie in de thans geldende regelingen met betrekking
tot de sociale arbeidsverzekering een belangrijke plaats is inge-
ruimd. Thans, nu reeds vier jaren sedert het verschijnen van dit
rapport zijn verstreken, blijkt het, dat de commissie toch wel erg
optimistisch is geweest, toen zij de volgende opmerking formu-
leerde:

1) RaPPon van de Commissie-Van Rhijn, Deel II, pag. 57.



248 DE ORGANEN DER SOCIALE ARBEIDSVERZEKERING

„Zij acht echter het huidige tijdsbestek, dat ook voor ons land
naar alle waarschijnlijkheid diepgaande wijzigingen in de econo.
mische en sociale structuur zal medebrengen, niet ongunstig gekozen
voor ingrijpende maatregelen, ook op het gebied van het particuliere
verzekeringswezen - ten minste voor zover dit tot dusverre bij de
uitvoering der sociale verzekering betrokken is. Hetgeen intussen
niet wegneemt, dat voor deze bedrijfstak ook in de toekomst een
vruchtbaar arbeidsterrein blijft weggelegd in de vrijwillige verzeke.
ring ter aanvulling van de wettelijke voorzieningen. Nauwe samen.
werking met de uitvoeringsorganen der verplichte sociale verzeke-
ring zou hierbij de vrijwillige verzekering ongetwijfeld ten goede
kunnen komen." 1)

We moeten vaststellen, dat de Commissie-Van Rhijn in haar voor-
stellen, voor zover betreft het juridisch karakter der uitvoerings-
organisatie, tot een principieel juiste oplossing kwam. Evenwel
waren de voorstellen der commissie voornamelijk gebaseerd op het
verlangen een doelmatige organisatie in het leven te roepen en
hielden zij onvoldoende rekening met het door sommige groepen in
den lande gehuldigde verlangen naar een bedrijfstaksgewijze decen-
tralisatie van de uitvoering der sociale arbeidsverzekering. Het bleek
dan ook weldra, dat de bezwaren in Nederland tegen dit z.g. Plan-Van
Rhijn, spoedig groter waren dan de commissie in Londen had kun-
nen vermoeden en toen Van Rhijn op het derde congres voor Sociale
Verzekering te Amsterdam als inleider zijn gedachten over de toe-
komstige organisatie der sociale arbeidsverzekering ontvouwde,
bleek hoezeer zijn gedachten sedert het verschijnen van het rapport
van de door hem voorgezeten staatscommissie waren geavolueerd
in de richting der opvattingen zoals deze leefden in het midden van
de Stichting van de Arbeid. 2)

F. J. H. M. van der Ven noemde het plan, zoals dit door Van
Rhijn werd ontwikkeld, hetwelk in het kort op het volgende neer-
komt, een „bemiddelend" plan.

„De ziekte- en ongevallenverzekering wordt door bedrijfsvereni-
gingen uitgevoerd. Men bouwt dan voort op bestaande verhoudingen

1) Rapport van de Commissie-Van Rhijn, Deel II, pag. 121.
s)  Men zie „De toekomstige organisatie der Sociale Verzekering": Een tweetal Nota's

door het bestuur van de Stichting van de Arbeid uitgebracht aan de Minister van
Sociale Zaken. 's-Gravenhage 1946.

Verslag van het Derde Con6res voor sociale verzekering pag. 101.
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en de uitvoering kan worden aangepast bij de behoeften van iedere
bedrijfstak. Om de noodzakelijke eenheid te betrachten werken de
bedrijfsverenigingen samen   in 66n toporgaan: de Federatie   van
bedrijfsverenigingen. Zodra een wettelijke regeling der publiekrech-
telijke bedrijfsorganisatie tot stand komt, treden de daardoor ge-
schapen organen in de plaats van de bedrijfsverenigingen, en aan
hen wordt ook de toekomstige verplichte werkloosheidsverzekering
toevertrouwd.

Bij de ouderdoms-, invaliditeits-, weduwen- en wezenverzeke-
ring - aldus verder het nieuwe plan-Van Rhijn - verdient de uit-
voering door een landelijk orgaan de voorkeur, omdat het hier lang-
lopende verzekeringen betreft, het bedrijfseigene daarbij geen rol
speelt, veel wisseling van mensen plaats vindt en de wens bestaat
om de categorielin voor deze verzekeringen uit te breiden. De uit-
voering der laatstgenoemde wetten en voorts ook van de Kinderbij-
slagwet zou opgedragen kunnen worden aan een bij de wet in te
stellen sociale-verzekeringsraad. Ten einde nu eenheid van behan-
deling te krijgen tussen de Federatie van bedrijfsverenigingen en de
sociale-verzekeringsraad, richten zij samen een centraal admini-
stratiekantoor op, waar de administratie der hele sociale verzeke-
ring wordt gevoerd:' 1)

Op hetzelfde congres verdedigde de Rotterdamse hoogleraar
Slotemaker, afkomstig uit de kring van de Stichting van de
Arbeid, de gedachte van 66n uitvoeringsorgaan n.1. de Bedrijfs-
vereniging en weI de vakbedrijfsvereniging. Een sociale-verzeke-
ringsraad zou toezicht houden op de uitvoering der sociale arbeids-
verzekering en terzake verordenende bevoegdheid hebben, terwijl
plaatselijke of regionale sociale raden, ingesteld door en werkende
onder toezicht van de sociale-verzekeringsraad, de plaatselijke,
resp. regionale belangen der bedrijfsverenigingen zouden be-
hartigen. 2 )

Terwijl F. J. H. M. van der Ven van het eerste voorstel zegt, dat
het er naar zijn mening redelijk uitziet en zeker niet verdient zonder
nader onderzoek terzijde te worden gesteld, stelt hij ten aanzien van
de door Slotemaker verdedigde gedachte de vraag: „Is dit nu een

1)  F.  J.  H.  M.  van  der Ven: „Touwtrekken  in de Sociale Verzekering".  De  Tijd
van 21 November 1947.

2) Verslag van het Derde Congres voor Sociale Verzekering, pag. 115.
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principieel standpunt of betekent het een verdubbeling der krach-
ten, zoals bij het touwtrekken, wanneer men voelt dat de tegenpartij
even verslapt? Al mag het laatste het geval zijn, dan heeft die in-
spanning toch nog niet geleid tot een eclatante overwinning van wat
wij nu maar gemakshalve de partij van het bedrijfsleven noemen." 1 )

Wij onderschrijven het standpunt van F. J. H. M. van der Ven, dat
het tweede plan-Van Rhijn er redelijk uitziet; het sluit  min  of  meer
aan bij de huidige situatie en wenst in de toekomst te komen tot uit-
voering door publiekrechtelijke bedrij fsorganen;  het zou  o.i.  te  ver-
dedigen zijn, zeker indien aan de genoemde bedrijfsverenigingen
reeds onmiddellijk een publiekrechtelijke status zou worden ver-
leend. Het zal duidelijk zijn, dat wij lijnrecht staan tegenover de
gedachte van Slotemaker: De vakbedrijfsvereniging  is  ook naar haar
aard een privaatrechtelijk lichaam, waaraan niet afdoet de omstan-
digheid dat al degenen die tot een bepaalde bedrijfstak behoren,
van rechtswege bij de vakbedrijfsvereniging zullen zijn aangesloten.
Dit laatste roept bovendien de merkwaardige situatie in het leven,
dat de leden der bedrijfsvereniging, die strikt genomen tot die ver-
eniging slechts door middel van een private overeenkomst kunnen
toetreden, van rechtswege geacht worden dit contract gesloten te
hebben, terwijl de bedrijfsvereniging ten aanzien van haar leden
met publiekrechtelijke bevoegdheden is bekleed. De hier geintrodu-
ceerde vorm van het gedwongen private contract is een verwording
van de gedachte van het vrije contract en zelfs van het juist ge-
ordende contract, maar zij is bovendien - en dat is voor ons onder-
werp essentieel - een verwording van het publiekrechtel#k karak-
ter der sociale arbeidsverzekering.

Wij kunnen op principiEle gronden meegaan met ieder voorstel
hetwelk de uitvoering der sociale arbeidsverzekering - mits op
doelmatige wijze georganiseerd - in handen legt van publiekrech-
telijke organen en wel van publiekrechtelijke bedrijfsorganen voor
die groepen der bevolking die in verband met hun economische
werkzaamheid in een publiekrechtelijk bedrijfsorgaan zijn onder te
brengen (voor die takken der sociale arbeidsverzekering welke
bedrijfsgewijze uitvoering der sociale arbeidsverzekering toelaten),
van territoriale organen voor de overige takken, en tevens als

1)  F.  J.  H.  M.  van  der Ven: „Touwtrekken  in de Sociale Verzekering".  De  Tijd
van 21 November 1947.
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uitvoeringsorganen voor die groepen van verzekerden die niet in een
bedrijfstaksgewijze indeling zijn onder te brengen. Doelmatige orga-
nisatie eist daarbij territoriale gemeenschappelijke administratie-

kantoren.  1)
In dit verband kunnen wij Van Schouwenburg in de principiBle

zijde van zijn betoog in zijn meer aangehaalde dissertatie, alsmede

in zijn rede voor de kring van directeuren en administrateurs van
bedrijfsverenigingen volgen, waar hij zich voorstander toont van

territoriale publiekrechtelijke organisatie van de uitvoering der so-
ciale arbeidsverzekering. 2) Van Schouwenburg kiest   voor   over-

heidsorganen, omdat hij de sociale arbeidsverzekering van een dus-
danig belang voor ons gehele volk acht, dat de uitvoering daarvan
in staatshanden dient te komen, evenals dit het geval is met de poste-

rijen, Postcheque- en Cirodienst, of practisch semi-staatsbedrijven
als de Nederlandse Spoorwegen.  3)

Het is dus het publiekrechtelijk karakter der sociale arbeidsver-
zekering, hetwelk Van Schouwenburg tot deze oplossing dringt. Van
Schouwenburg acht territoriale publiekrechtelijke uitvoering ge-
boden, omdat naar zijn zienswijze de sociale arbeidsverzekering, be-
houdens in enkele takken, zoals de zeeongevallenverzekering, niets
met bedrijfsgewijze uitvoering te maken heeft. 4)

Ten aanzien van dit laatste punt zouden wij voorzichtiger willen
zijn, hoewel ook wij geneigd zijn de betekenis der territoriale uit-
voering hoger aan te slaan dan de bedrijfsgewijze. Ook al gaat men
over tot de bedrijfsgewijze uitvoering, dan nog zouden wij in zekere
mate de territoriale uitvoering willen bewaren. Wij zouden de princi-
piale grondslag van Van Schouwenburg, welke dezelfde is als die
van het eerste plan-Van Rhijn, willen overnemen met de correcties
welke wij ten aanzien daarvan hierboven hebben aangegeven. Inmid-
dels heeft Van Schouwenburg in zijn kringredevoering echter ook
duidelijk aangetoond voldoende realist te zijn om oog te hebben voor
de betekenis van het tweede plan-Van Rhijn.

Hij  zegt  daar:  „Als  ik  dan  ook  op  dit plan critiek  uit,  dan  is  het
1)   Zie onze artikelen: Publieke of Private Uitvoering der Sociale Verzekering?   I,

II en III in De Tijd van 8 April, 15 April en 23 April 1948.
2)   M.   G.   L,van Schouwenburg: Unificatie der Sociale Verzekering   Ac. pr. Utrecht

1946, pag 153 e.v. en id. Hervorming der Sociale Verzekering. Sociaal Maandblad 2e
Jaargang pag. 277.

3) M. G. L van Schouwenburg: Unificatie etc. pag. 144.
4)   M.  G.  L. van Schouwenburg: Hervorming  etc.  pag.  273.



252 DE ORGANEN DER SOCIALE ARBEIDSVERZEKERING

met de gedachte, dat dit plan toch in grote lijnen voor verwezenlij-
king vatbaar is.

In de eerste plaats richt mijn critiek zich op het onderbrengen der
gehele ongevallenverzekering bij de bedrijfsverenigingen. Ik zie een
groot verschil tussen de kortdurende ongevallen en die, waarbij een
definitieve rente wegens blijvende arbeidsongeschiktheid moet
worden toegekend. Nu wenst Van Rhijn deze aan de bedrijfsvereni-
gingen over te laten, daarbij wijzend op hetgeen reeds bij de Land-
en Tuinbouwongevallenverzekering bestaat en de reeds bestaande
risico-overdracht. 1)  In dit geval zou ik er van willen uitgaan, dat
het voor de betrokken ongevalspatiEnten het meest van belang is om
op de beste wijze te worden behandeld, waarbij een centrale behan-
deling m.i. de voorkeur verdient, daar daarbij van een reeds door
lange jaren gevormde ervaring kan worden gebruik gemaakt.

Dit betreft een detail in de gehele regeling.
Mijn hoofdbezwaar tegen  dit plan blijft echter het volgende:  Uit

de gehele indeling volgt, dat er in de practijk enorm veel verande-
ringen zullen moeten plaats vinden. Dit bezwaar richt zich eigenlijk
niet tegen het plan-Van Rhijn alleen, doch tegen alle plannen, waar-
bij de uitvoering geheel aan bedrijfsverenigingen wordt opgedragen.
Zowel uit de cijfers van Van Bruggen omtrent de verhouding tussen
het aantal vakbedrijfsverenigingen en algemene bedrijfsverenigin-
gen, als die, welke ik in mijn artikel in Arbeid 2) vermeldde omtrent
het aantal werkgevers aangesloten bij Raden van Arbeid en bij
bedrijfsverenigingen blijkt, dat het aantal mutaties, dat zal moeten
plaats vinden om een bedrijfsgewijze uitvoering te verkrijgen, zeer
groot zou zijn. Uit het artikel in Arbeid blijkt, dat ongeveer de helft
van de werkgevers van uitvoeringsorganen zal moeten veranderen
door overgang van de Raden van Arbeid naar Bedrijfsverenigingen
en uit de cijfers van Van Bruggen blijkt, dat, aangezien 54 % van
het verzekeringsplichtig loon van werkgevers, bij algemene bedrijfs-
verenigingen is aangesloten, voorzichtig geschat toch weer een groot
aantal van deze werkgevers over zal moeten gaan naar een vakbe-
drijfsvereniging.

Nu is mijn bezwaar dit, dat oorspronkelijk de bedrijfsvereniging
op vrijwillige basis is ingericht, waardoor men van de medewerking

1) Verslag van het Derde Congres voor Sociale Verzekering pag. 177.2) De uitvoering van de Sociale Verzekering. Arbeid le Jaargang nr 3. Zie ook het
antwoord in „Centraal Beheer" Jaargang 2, nr 3 blz. 89.
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van de betrokkenen was verzekerd. De betrokkenen wilden het zelf

doen, hetgeen werd bereikt, omdat zij op vrijwillige wijze hun samen-

werking verleenden. Medewerking werd verleend bij de loonopgave,
de contr6le daarop, de contr6le op de ziektegevallen en ongevallen
bij de land- en tuinbouw en dergelijke aangelegenheden.

Nu is de vraag, die ik in genoemd artikel alleen heb gesteld en
die ik blijf stellen:  „Wat  zal  er  van deze bedrijfsgewijze uitvoering
en dit zelf doen terecht komen, als zoveel nieuwe elementen de

bedrijfsvereniging komen bevolken?"
Onder deze omstandigheden kan ik niet meer spreken van een

bij de betrokkenen opgekomen wens om zelf hun verzekering voor
ziekte en ongeval te organiseren, als in het plan-Van Rhijn, of van
de gehele verzekering, als in de plannen van hen die voorstanders
zijn van algehele uitvoering der gehele sociale verzekering door
bedrijfsverenigingen, doch een door de overheid opgelegde verplich-
ting aan allen, die bij een bepaald bedrijf behoren om hun verzeke-

ring zelf uit te voeren.
Kan men onder deze omstandigheden nog spreken van overlaten

van de uit de maatschappij voortgekomen organen, als de overheid
aan de betrokkenen de verplichting oplegt zich te verenigen en een
bepaalde taak oplegt, in plaats dat de betrokkenen een sanctie van de
overheid ontvangen op hetgeen zij reeds uit eigen hoofde hebben
tot stand gebracht?

Ten volle erken ik de waarde van het plan-Van Rhijn, dat daarbij
met het historisch gewordene en gegroeide rekening wordt gehouden,
doch in de practijk zie ik dat dat historisch gegroeide toch anders
wordt gericht en daarbij gebracht wordt in een richting, die niet
de bedoeling kan zijn van de voorstanders van het „zelf doen" in
de sociale verzekering.

In de tweede plaats zie ik in het plan-Van Rhijn, en dit geldt ook
voor de plannen van hen die voorstander zijn van een gehele uit-
voering van de sociale verzekering door bedrijfsverenigingen, een
erkenning van het overwicht, dat de „administratie" heeft in de
gehele uitvoering. Als ik hierbij weer in het „zelf doen" zie de
medewerking van de betrokkenen bij veel maatregelen die moeten
worden genomen, als bij de premie-inning, de contr6le op de ge-
troffenen, de inlichtingen over hen bij een plaatselijke vertegen-
woordiger en dergelijke werkzaamheden meer, dan zie ik thans, dat
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veel van die werkzaamheden overgenomen worden door een gemeen-
schappelijk orgaan, dat, hetzij dit door de overheid is georganiseerd,
hetzij bestaat uit een deel overheid en een ander deel bedrijfsver-
enigingen, zoals in het tweede plan-Van Rhijn, hetzij door de be-
drijfsverenigingen alleen, doch in combinatie met elkander, toch
een geheel ander karakter heeft dan de zo gewenste medewerking
voor eigen bedrijfsvereniging.

Kuiper, de hoofdbestuurder van de Nederlandse Katholieke Ar-
beidersbeweging, heeft bij de uitwerking van zijn stellingen over een
bedrijfsgewijze organisatie van de sociale verzekering, waarbij ook
hij voorstander was van een gemeenschappelijke regeling van pre-
mie-inning, contr6le enz., aangegeven, wat dan tenslotte overbleef
voor de bedrijfsvereniging zelf, hetgeen bestond uit:

1.     het  treffen van bovenwettelijke regelingen;
2. het volgen voor de premieberekening en de uitkeringen van

een eigen dagloonvaststelling;
3. bij het uitvoeren van de ongevallenverzekering zorgen voor

een deskundige practische invaliditeitsschatting naast een
medische schatting;

4.   het omscholen en herscholen van getroffenen.

De punten 1 en 2 hebben inderdaad alleen met het bedrijf te
maken. Bij de uitvoering dient daarmede rekening te worden ge-
houden. Als het een bedrijfsvereniging betreft, kan dat gemakkelijk.
Wordt de uitvoering aan een gemeenschappelijk kantoor opge-
dragen, dan dient echter rekening te worden gehouden met de ver-
schillende bedrijven en scheiding daartussen te worden gemaakt.
Dit is een technische kwestie en rechtvaardigt op zich zelf niet de
opdracht van de uitvoering aan de bedrijfsverenigingen.

De punten 3 en 4 zijn ook niet bedrijfseigen. Dit is een practijk-
kwestie, die men niet alleen als bedrijfsgenoot zal kunnen beoor-
delen, doch die enkele personen door de practijk leren.

Mijn bezwaren tegen het plan-Van Rhijn, die in meerdere mate
gelden voor een volkomen opdracht van de uitvoering der sociale
verzekering door bedrijfsgewijs georganiseerde organen, zijn in het
volgende samen te vatten:

1.     de volkomen gedecentraliseerde ongevallenverzekering;
2.     de geconstrueerde vakbedrij fsvereniging;
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3. het overwicht van de administratie boven de be(lrijfsgewijze
uitvoering.

Een gelukkige omstandigheid in dit plan acht ik echter, dat voor
de gehandhaafde dualistische uitvoering 66n gevel is opgetrokken,
waarachter de splitsing eerst merkbaar wordt. Het publiek heeft met
een orgaan te maken, n.1. het Centraal administratiekantoor en de
Districtsadministratiekantoren. Voorts is door de Commissies van
Bijstand een ruim contact met het publiek verkregen, waardoor op
andere wijze een medewerking van de betrokkenen kan worden ver-
kregen.

Men kan zich afvragen of de werking van de bedrijfsverenigingen
en eveneens van de Sociale-verzekeringsraad naar de periferie niet
te langzaam loopt over het Centraal administratiekantoor en of een
direct contact met de districtsorganen niet de voorkeur verdient,
doch dat zal de practijk moeten uitmaken, het plan-Van Rhijn is ook
alleen nog maar een raam. 1 )

Als ik tenslotte tot een afweging van de bezwaren tegen de voor-
delen kom, dan meen ik te mogen zeggen, dat het plan-Van Rhijn
een weg toont om te komen tot een combinatie van de bedrijfsver-
enigingen met de overheidsuitvoering van de daarvoor in aanmer-
king komende takken, waardoor enerzijds wordt recht gedaan aan
hetgeen in de loop der tijden hier te lande is gegroeid, anderzijds
een gelukkige oplossing wordt aangegeven tot een unificatie van de
uitvoeringsorganen, waardoor aan de veelheid van uitvoeringsor.
ganen hier te lande een einde gemaakt zal worden." 2)

Wij zijn het met dit betoog grotendeels eens en het komt ook min
of meer overeen met de hierboven aan F. J. H. M. van der Ven ont-
leende gedachten. Men moet zich afvragen welke oplossing princi-
pieel juist   is;   is die oplossing thans   niet voor verwezenlijking
vatbaar, dan blijve men naar die oplossing streven en brenge men
thans een reorganisatie der sociale arbeidsverzekering tot stand, die
er op gericht is de beginselen der private verzekering uit de sociale
arbeidsverzekering te verwijderen en deze te doordringen met de
beginselen der distributieve en legale rechtvaardigheid op de wijze,
zoals wij in de vorige hoofdstukken hebben aangegeven.

Sedert het verschijnen van de hierboven genoemde geschriften
1) VersIag van het Derde Congres voor Sociale Verzekering biz. 177.
2)   M.  C.  L van Schouwenburg: Hervorming der Sociale Verzekering. Sociaal Maand·

blad 2e jaargang pag. 280.282.
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werd een nieuwe phase ingeluid betreffende de discussie rond de
uitvoering der sociale arbeidsverzekering, n.1. door het verschijnen
van het rapport van de gemengde Commissie-Van Rhijn inzake de
herziening der sociale verzekering. 1)

Daar de organisatie van de uitvoering der wachtgeld- en werk-
loosheidsverzekering overeenkomt met de voorstellen in het rapportvan de gemengde commissie-Van Rhijn, behoeven wij beide uitvoe-
ringsvoorstellen niet afzonderlijk te bespreken. Alleen kan men zich
de vraag stellen of het elegant is aan de Kamer een voorstel van wet
te doen, waarin een uitvoeringsorganisatie is belichaamd, welke in
een ter zelfder tijd gepubliceerd rapport blijkens het voorwoord van
de toenmalige Minister van Sociale Zaken ter algemene discussie
werd gesteld. Bovendien kan men zich afvragen of de in deWerkloosheidswet geprojecteerde bedrijfsvereniging wel voldoet
aan de eisen welke gesteld moeten worden aan een publiekrechtelijk
uitvoeringsorgaan, zoals de commissie.Van Rhijn op het oog heeft.
Wanneer men de beschouwingen der commissie heeft doorgewerkt,moet men tot de conclusie komen, dat deze beschouwingen in grote
trekken overeenkomen met de door Slotemaker op het derde congres
voor sociale verzekering ontwikkelde gedachten.

De commissie was eenstemmig van oordeel, dat het huidigedualisme in de uitvoering, waarbij per verzekeringstak En bedrijfs-An overheidsorganen naast elkaar werkzaam zijn, niet bestendigdkan worden. „Evenals ten aanzien van de kring der verzekerden, zomoet ook op het terrein der uitvoering zoveel mogelijk naar unifi-
catie worden gestreefd." Ook was men van gevoelen, dat de bedrijfs-verenigingen in het algemeen een geheel ander karakter dienen te
hebben dan die, welke thans bij de uitvoering van de ziekte- en kin-
derbijslagverzekering zijn ingeschakeld.

Omtrent de toekomstige uitvoeringsvorm van de ziekengeld-, de
ongevallen- en de kinderbijslagverzekering deed zich in de com-missie geen verschil van mening voor. Zowel de ambtelijke leden der
commissie als de vertegenwoordigers van de Stichting van de Arbeid
waren unaniem van gevoelen dat, op het voetspoor van de voorge-stelde uitvoeringsregeling voor de wachtgeld- en werkloosheidsver-
zekering, de uitvoering van de ziekengeld-, de ongevallen- en de

1) Rappon inzake de herziening van de sociale verzekering. 's-Gravenhage 1948pag. 35 e.v.
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kinderbijslagverzekering moet worden gelegd in handen van vakbe.
drijfsverenigingen met verplicht lidmaatschap. Naast deze z.g. ver-
plichte vakbedrijfsverenigingen, werkende voor een bepaalde
bedrijfstak of bepaalde verwante bedrijfstakken, zal 66n algemene
bedrijfsvereniging nodig zijn, waarbij aangesloten zijn die werkge-
vers en waarbij verzekerd zijn die werknemers en zelfstandigen,
die niet vallen onder de werkingssfeer van een specifieke vakbe-

drijfsvereniging.
Voorts versterkt de in paragraaf 3 van het rapport onder 1 en 3

besproken gedachte, dat de invaliditeitsverzekering dient aan te
sluiten op de ziekteverzekering, de commissie in de opvatting, dat
ook de uitvoering van deze verzekering in handen van vorenbedoelde
bedrijfsverenigingen moet worden gelegd.

De commissie vestigt er evenwel de aandacht op, dat het risico
voor de invaliditeitsuitkeringen, alsmede voor de langlopende
ongevalsuitkeringen, niet door elke bedrijfsvereniging afzonderlijk
zal kunnen worden gedragen. Voor de financiering van de invalidi-
teitsuitkeringen zal naar de mening der commissie 66n fonds in het
leven moeten worden geroepen, terwijl voor de langlopende onge-
valsuitkeringen langs de weg van herverzekering een centrale dek-
king gevonden zal moeten worden."

In tegenstelling tot het eenstemmig oordeel over de uitvoering der
ziekte-, ongevallen-, invaliditeits- en kinderbijslagverzekering be-
stond in het midden der commissie geen eenstemmigheid over de
uitvoering der ouderdomsverzekering. De ambtelijke vertegenwoor-
digers en een vertegenwoordiger van de Stichting van de Arbeid
in de commissie waren n.1. aanvankelijk van gevoelen, dat de ouder.
domsverzekering zich minder goed voor een bedrijfstaksgewijze uit-
voering leent, in verband met het feit dat het moeilijk zal zijn de
gehele bevolking in een bepaalde bedrijfstak onder te brengen;
voorts in verband met de overgangen van de ene naar de andere
bedrijfstak, de zware risico's welke de ouderdomsverzekering voor
bepaalde bedrijfsverenigingen met zich mee zouden brengen en de
noodzaak van een blijvend overheidstoezicht op de ouderdomsver-
zekering; tenslotte in verband  met  het  feit dat, terwijl bij ziekte,
ongeval en invaliditeit de band met het bedrijf en de arbeider in de
regel blijft voortbestaan, deze band bij het bereiken van de leeftijd
waarop het recht op ouderdomspensioen ontstaat, verbroken wordt.
17
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De ambtelijke leden en het genoemde lid van de Stichting van de
Arbeid stond dan ook meer een centraal orgaan voor de uitvoering
der ouderdomsverzekering voor ogen, hetwelk zou bestaan voor 1/3
uit vertegenwoordigers van werkgevers, voor 1/3 uit vertegenwoordi·
gers van werknemers en voor 1/3 uit vertegenwoordigers van de
overheid. „Het bedrijfsleven zou derhalve in het orgaan de voor-
naamste plaats innemen."

De meerderheid van de vertegenwoordigers van de Stichting van
de Arbeid deelde evenwel deze zienswijze niet en meende, dat ook
de ouderdomsverzekering zou moeten worden uitgevoerd door de
vakbedrijfsvereniging met verplicht lidmaatschap, met daarnaast de
mogelijkheid van een algemene bedrijfsvereniging voor hen, die in
een vakbedrijfsvereniging geen plaats kunnen vinden. Toch waren
ook deze vertegenwoordigers van oordeel dat, in verband met de
technische moeilijkheden waarop men bij een bedrijfstaksgewijze
uitvoering der ouderdomsverzekering zal stuiten, de ouderdoms-
verzekering slechts zal kunnen worden uitgevoerd binnen een
centraal administratief verband. Het karakter van dit centraal
administratief orgaan behoeft naar de mening van deze leden niet
noodzakelijk een overheidsorgaan te zijn, doch zal een orgaan
moeten zijn van het bedrijfsleven.

In de loop der discussie zijn de aanvankelijk van elkaar verwij-
derde standpunten elkaar genaderd, waarna de commissie in volle-
dige onderlinge overeenstemming tot de opstelling van het hierna
volgend, de gehele sociale arbeidsverzekering omvattend uitvoe-
ringsschema is gekomen, waarbij enerzijds de besturende en de
beslissende taak toevalt aan de bedrijfsverenigingen en anderzijds
op het terrein van de administratieve uitvoering de reeds zo lang
begeerde unificatie in de sociale arbeidsverzekering wordt ver-
kregen. De commissie ziet in een uitvoering der sociale arbeidsver-
zekering door bedrijfsverenigingen een voortzetting van de lijn der
historische ontwikkeling, waarbij de sociale arbeidsverzekering van
overheidsuitvoering geleidelijk is gegroeid in de richting van uit-
voering door bedrijfsorganen, een vorm van uitvoering waarin de
gedachte van het z.g. zelf doen tot haar recht komt. De commissie
ziet in de bedrijfsverenigingen voorts het resultaat van de samen-
werking tussen werkgevers en arbeiders, welke samenwerking in de
bedrijfsvereniging tot verdere ontplooiing kan komen.



DE ORCANEN DER SOCIALE ARBEIDSVERZEKERING 259

Aan het hoofd van de gehele uitvoeringsorganisatie wordt ge-
plaatst een Centrale Sociale-Verzekeringsraad. In deze Centrale

Sociale-Verzekeringsraad hebben naast vertegenwoordigers van de
centrale organisaties van werkgevers en werknemers ook vertegen-
woordigers van de overheid zitting, ieder voor 1/3. De Centrale
Sociale-Verzekeringsraad  is het toezichthoudend en co8rdinerend top-

orgaan over alle takken van de sociale arbeidsverzekering en over de

organen die de onderscheidene verzekeringen uitvoeren. Naar het
zich laat aanzien, zal de taak van de Centrale Sociale-Verzekerings-
raad - waarop hieronder nog nader zal worden ingqgaan - van
dusdanige betekenis zijn, dat de Raad zich zal dienen te splitsen in
een aantal secties of afdelingen voor de onderscheidene takken van

verzekering. In deze afzonderlijke secties of afdelingen zullen als

vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en Overheid die
personen zitting hebben, die op het terrein van de betrokken tak van
verzekering het meest deskundig zijn. De thans bestaande, naast

elkaar functionnerende toezichthoudende Colleges, als daar zijn de
Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank, het College van
Toezicht ingevolge de Ziektewet en de Kinderbijslagwet, de Raad
van Toezicht voor de Land- en Tuinbouwongevallenwet en het Kin-
derbijslagvereveningsfonds, kunnen op deze wijze in de Centrale

Sociale-Verzekeringsraad worden geconcentreerd en zullen dus
functionneren als onderdelen van die Raad.

Onder toezicht van de Centrale Sociale-Verzekeringsraad ge-
schiedt de uitvoering van de sociale arbeidsverzekering onder leiding
van de bedrijfsverenigingen. Onder bedrijfsverenigingen verstaat de

Commissie, zoals hierboven reeds werd aangegeven, vakbedrijfs.
verenigingen met verplicht lidmaatschap. Naast deze verplichte
vakbedrijfsverenigingen, werkende voor een bepaalde bedrijfstak
of bepaalde verwante bedrijfstakken, zal er nodig zijn 66n algemene

bedrijfsvereniging als restorgaan, waarbij zijn aangesloten die werk-
gevers en waarbij verzekerd zijn die werknemers en zelfstandigen,
die niet vallen onder de bemoeiingen van een specifieke vakbedrijfs-
vereniging. Eventueel kunnen bij deze algemene bedrijfsvereniging
ingeschreven worden de verzekerden, behorende tot bevolkings-

groepen, welke vallen buiten de groep der arbeiders en der zelfstan-

digen.
De bedrijfsverenigingen hebben een besturende taak, d.w.z. zij
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zullen zich met de specifieke bijzonderheden van de bedrijfstakken
bezighouden en in verband daarmede onder goedkeuring van de
Centrale Sociale-Verzekeringsraad bijzondere dagloonberekeningen
vaststellen, regelen stellen inzake bovenwettelijke uitkeringsvoor-
waarden, beslissen inzake het verstrekken van uitkeringen in con-
crete gevallen, afdelingskassen instellen en andere zaken, het beleid
der bedrijfsverenigingen rakende, regelen.

Dig bedrijfsverenigingen komen te zamen in een Federatie van
bedrijfsverenigingen op dezelfde wijze als dit thans het geval is. Uit
het voorgaande blijkt, dat de commissie de taak van de bedrijfsver-
enigingen vooral ziet als een beleidstaak, wel te onderscheiden van
de eigenlijke administratieve werkzaamheden.

De administratie der verzekeringen zou de commissie nu in het
algemeen willen zien opdragen aan een centraal administratiekan-
toor, dat overal in den lande bijkantoren en agentschappen heeft.
Daarbij heeft de commissie met nadruk er op gewezen, dat naar haar
mening het administratieve orgaan moet worden gezien als een zuiver
administratief-technisch orgaan. „De directie van dat orgaan zal
doordrongen moeten zijn van de dienende functie, welke het admi-
nistratieve apparaat verricht ten behoeve van de bedrijfsvereni-
gingen, de aan de uitvoering der verzekering noodzakelijk verbonden
administratieve werkzaamheden.

Aan de bedrijfsverenigingen die kunnen aantonen dat zij, met
inachtneming van hetgeen hieromtrent in de wet is bepaald, voor de
bedrijfstak welke zij bestrijken, bepaalde onderdelen van de sociale
verzekering zelf kunnen administreren, zal zulks onder voorwaarden
en regelen, door de Centrale Sociale-Verzekeringsraad te stellen,
voor bepaalde onderdelen van de sociale verzekering worden toege-
staan. Voorts zullen, binnen het raam van de bedrijfsverenigingen
en onder regelen, door het bestuur van de bedrijfsvereniging te
stellen, ondernemingen voor de uitvoering van bepaalde onderdelen
der sociale verzekering afdelingskassen kunnen vormen.

Volledigheidshalve merkt de commissie tenslotte nog op - het-
geen overigens wel voor zichzelf spreekt - dat boven het geheel
der uitvoeringsorganen van de sociale verzekering als verantwoor-
delijk voor de uitvoering dier verzekering staat de Minister van
Sociale Zaken. Deze is bevoegd tot het geven van aanwijzingen en
heeft het recht van goedkeuring van verordeningen en van belang-
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rijke besluiten en van vernietiging van besluiten welke in strijd zijn
met de wet of het algemeen belang.

"

Elders hebben wij over de in het ontwerp-Werkloosheidswet ge-
introduceerde vakbedrijfsvereniging opgemerkt, dat de in deze wet
geintroduceerde vorm van het gedwongen private contract een ver-

wording is van de gedachte van het vrije contract en zelfs van het
juist geordende contract, maar dat zij bovendien is - en dit is voor
ons onderwerp essentieel - een verwording van het publiekrechte-
lijk  karakter  van de sociale arbeidersverzekering. 1)   Zou  de  vak-

bedrijfsvereniging in het rapport van de gemengde commissie-Van

Rhijn eenzelfde structuur hebben, dan moeten wij dit oordeel
onverkort handhaven.

Wij staan hierin niet alleen:   In  de rede, welke Veraart   op   18
April 1948 uitsprak bij gelegenheid van het tiende lustrum van de
R.K. Studentenvereniging St Virgilius te Delft, merkte hij op, dat
de uitvoering der Landbouwongevallenwet 1922 aan die zonderlinge
en niet onbedenkelgke mengeling van hal/ privaatrechtelilke, half
publiekrechtelilke lichamen die men bedrilfsverenigingen noemt,
werd opgedragen. 2)

Even verder zegt Veraart, dat het bedrijfsleven van de Staat voor
het zelf doen om een behoorlijke toerusting vroeg. „Een behoorlijke

toerusting", zo vervolgt hij, „kon zeker niet komen - zoals het nog
onlangs in De Tijd voortreffelijk is toegelicht - door bastaard-
lichamen van half privaatrechtelijke, half publiekrechtelijke aard,
maar alleen maar indien men in het bedrijfsleven volkomen publiek-
rechtelijke lichamen zou zien ontstaan. even volkomen als gemeenten
en waterschappen." 3)

In zijn bespreking van het rapport van de Gemengde Commissie-
Van Rhijn merkt F. J. H. M. van der Ven op, dat het de aandacht
trekt, dat de bedrijfsverenigingen nia uitdrukkelijk, naast de Cen-
trale Sociale-Verzekeringsraad, als organen in de zin van artikel
155 der Grondwet worden genoemd. 4) "Hebben de rapporteurs
hier getwijfeld of het t6ch niet artikel 152 moest zijn? Of waren zij

1) Publieke of Private Uitvoering der Sociale Verzekering: De Tijd van 15 April
1948.

2)   J.   A. Veraart: Vijftig jaar Nederlands arbeidsrecht. Maandschrift Economie  XIIe
jaargang pag. 312.

3) Idem pag. 313.

4)   F.  J.  H.  M. van  der Ven: Sociale Verzekering op de helling,  De Tijd  10 Mei 1948.
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wellicht niet geheel overtuigd van de consequentie van hun eigen
gedachtengang, dat de bedrijfsverenigingen, zij mogen al als pri.
vaatrechtelijke instellingen zijn ontstaan, in de lijn van deze ontwik-
keling tot publiekrechtelijke organen evolueren?" Nadere verklaring
en precisering van het instituut der vakbedrijfsvereniging acht de
schrijver zeer gewenst en hij betreurt, dat men „de onverbloemde
vooropzetting van de noodzakelijkheid ener organieke wet, waarin
de inrichting en de bevoegdheid der organen en dus ook van de be-
drijfsverenigingen zullen zijn geregeld", niet in het rapport aantreft.

Aan deze opmerking voegt hij, met een verwijzing naar ons hier-
boven geciteerd artikel, 1)  nog toe „dat de figuur van de monopo-
listische vakbedrijfsvereniging met verplicht lidmaatschap, zoals
die ons reeds werd gepresenteerd in het ontwerp-Werkloosheidswet,
een hybridische en onaanvaardbare /iguur is, wanneer zij blijft wat
haar naam aangeeft en de ontwikkeling niet meemaakt naar een
orgaan met in de wet geregelde publiekrechtelijke status". „Over de
wenselijkheid", aldus de schrijver, „om met de juridische structuur
ook de naam te veranderen, ten einde het „nomen est omen" geen
geweld aan te doen, zullen wij thans niet veel woorden verspillen."

Toch meent F. J. H. M. van der Ven, dat de gemengde commissie-
Van Rhijn „lichtelijk tot haar eigen verwondering" geslaagd is in
de „tour de force" om publiekrechtelijke uitvoeringsorganen van het
bedrijfsleven te construeren.

Vooreerst toch wordt erkend, dat de bedrijfsvereniging „veror-
denende bevoegdheid zal hebben" ten aanzien van die punten der
verzekering, waarvan de regeling niet aan een hoger orgaan is
voorbehouden.

Voorts past in de publiekrechtelijke gedachtengang, dat de
Minister van Sociale Zaken besluiten, niet alleen van de Centrale
Sociale-Verzekeringsraad, maar ook van de bedrijfsverenigingen,
wegens strijd met de wet of het algemeen belang kan schorsen en
vernietigen, terwijl belangrijke besluiten van die organen aan de
goedkeuring van de Minister worden onderworpen.

Tenslotte pleit voor de opvatting, dat men wel degelijk een pu-
bliekrechtelijke bedrijfsvereniging heeft bedoeld, de voorgestelde
regeling van de rechtspraak. Het scheidsgerecht en de commissie

1) Zie noot 1 van pag. 261.
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van scheidslieden, momenteel bekend resp. in de Ziektewet en de
Land- en Tuinbouwongevallenwet, wil men laten vervallen, omdat

wij in de Raden van Beroep een beroepsinstantie bezitten, waarbij
de onafhankelijkheid van de rechter beter is gewaarborgd.

„Overigens vormt dit vraagstuk", aldus de commissie, „een onder-
deel van het vraagstuk van de administratieve rechtspraak, hetwelk

op het ogenblik bij het ministerie van Justitie in studie is." „Vol-
komen juist," aldus F. J. H. M. van der Ven, „maar als het beroep

op beslissingen van de bedrijfsverenigingen administratieve recht-

spraak is, dan moet die beslissing administratie heten en het orgaan,"
dat die beslissingen neemt, een administratief of bestuursorgaan.

„Wanneer deze exegese van het rapport", aldus besluit de
schrijver zijn bespreking, „erkenning vindt, dan geloven wij, dat
een belangrijke stap is gedaan tot overbrugging van de vroeger
tamelijk tegenstrijdige opvattingen in overheids- en bedrijfskringen
over de uitvoering der sociale verzekering en daarmee tot oplossing
van het vraagstuk der unificatie. Zeker zullen er nog moeilijkheden
van practisch-organisatorische aard zijn te overwinnen. Immers, de
onderscheiding tussen uitvoerende organen in de zin van bestuurs-

organen enerzijds en uitvoeringsorganen in de zin van „het technisch"
apparaat - waarmee de Commissie de tegenwerping heeft om-
zeild, dat de uitvoering niet in alle gevallen bedrijfstaksgewijze kAn
zijn, doch een territoriaal gedecentraliseerde dienst nodig heeft -
is theoretisch gezien wel een goede vondst te noemen, maar vereist
een uitwerking, waarmee men voorlopig nog niet klaar is.is. Deson-
danks houden wij het er voor, dat op deze ingeslagen weg verder kan
worden gegaan, nadat bij wijze van mijlpaal is vastgesteld, dat de
uitvoerende colleges bedrijfsorganen, maar publiekrechtel#ke be-

"drijfsorganen behoren te zijn.
Men kan o.i. op de noodzaak van publiekrechtelijke organen niet

genoeg de nadruk leggen en wij menen dan ook dat in het voorlopig
verslag betreffende het ontwerp-Werkloosheidswet terecht de vraag

werd gesteld bij artikel 19, lid 1, waarin wordt voorgesteld, dat
de werkgever van rechtswege is aangesloten bij de bedrijfsvereni-
ging, welke werking zich uitstrekt over zijn bedrijfstak, of dit (de
aansluiting) wel rechtsgeldig geschieden kan„,waar het hier privaat-
rechtel(ike organisaties betreft." Beter ware wellicht de vraag ge-
weest of het wel juist is te bepalen dat de werkgever van rechtswege
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is aangesloten bij de bedrijfsvereniging, zijnde dit een privaatrechte-
lijke organisatie, daar men o.i., wanneer een dergelijke bepaling in
de wet is opgenomen, niet meer kan betwisten of de aansluiting wel
rechtsgeldig geschiedt. De aansluiting toch ontstaat dan niet meer
uit kracht der overeenkomst, maar uit kracht der wet en gegeven de
wenselijkheid van de van rechtswege bestaande aansluiting - zijnde
dit een publiekrechtelijke verbintenis - zou een argumentatie voor
een publiekrechtelijk uitvoeringsorgaan hier op haar plaats geweest
zijn. 1)

De geprojecteerde uitvoering in het ontwerp.Werkloosheidswet
- en, zoals wij hieronder nog nader zullen uiteenzetten, eveneens
de door de gemengde commissie-Van Rhijn geprojecteerde uitvoe-
ring - geeft Van Uden de opmerking in de mond, dat wanneer het
„zelf-doen", waarvan hij zich een persoonlijk voorstander verklaart,
privaatrechtelijk moet worden opgelost, door hem geprefereerd
wordt, wat we hebben. „De privaatrechtelijke oplossing", aldus Van
Uden, „koerst regelrecht naar de sociale dictatuur. Zij staat in
tegenspraak tot het subsidiariteitsbeginsel, omdat bepaalde privaat-
rechtelijke groeperingen, zonder zich gebonden te weten aan eigen
grenzen, beslissen over het wel en wee van de sociale verhoudingen
buiten die grenzen en wel over alle verhoudingen van de arbeidende
mens." 2)

En verder schrijft hij: „Wat er ook van zij, er is allerminst plaats
om de bazuin te laten schallen voor de intrede van het subsidiari-
teitsbeginsel. Wat men subsidiariteit noemt, is vooralsnog niets
anders dan het opeisen van haar plaats in een gevechtsformatie, diedoor een wapenstilstand buiten actie is; eerst wanneer de vredes-

0 voorwaarden ter tafel liggen, kan worden bepaald of het subsidia-
riteitsbeginsel zijn kans maakt 6f de socialisatie, dan wel of men
zal blijven hangen bij de bedekte sociale dictatuur, die zich - ge-tuige het ingediende wetsontwerp op de werkloosheidsverzekering-
in de sociale verzekering over het gehele terrein dreigt te voltrek-
ken." 3)

Inmiddels werd de mening van F. J. H. M. van der Ven, dat de
bedrijfsverenigingen, zoals de gemengde commissie-Van Rhijn zich

1) Zie Bijlagen Tweede Kamer 1948--1949 nr 704.4 pag. 30.2)   C    W.   A.   van Uden: Subsidiariteit of sociale dictatuur. Sociaal Maandblad
1948 pag. 110.

8) Idem pag. 111 en 112.
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die gedacht heeft, toch wel publiekrechtelilke organen moeten zijn,

bevestigd door een uitlating van de voorzitter dier commissie, ge-
daan in een inleiding over het rapport, gehouden op de algemene
vergadering van de Vereniging van Raden van Arbeid, op 21 Mei
1948 gehouden te Haarlem. „Wat het karakter der bedrijfsvereni-

gingen betreft," zo merkte Van Rhijn daar op, „zou ik er de aan-
dacht op willen vestigen, dat ik het bezwaar niet deel, dat ik heb
gehoord, dat die bedrijfsverenigingen niet in overeenstemming
zouden zijn met de eisen van goede staatsrechtelijke beginselen. Het
bezwaar verluidt, dat de uitvoering van de sociale verzekering een
publiekrechtelijke zaak is en dat men daarom die uitvoering aan
publiekrechtelijke organen moet toevertrouwen. De opmerking ver-
dient de aandacht, want wij moeten zorgen ons bij de uitvoering der
sociale verzekering staatsrechtelijk op veilige grondslag te bevinden.
Intussen is bij de behandeling van dit punt van beslissend gewicht,
wanneer een bepaald orgaan publiekrechtelijk dan wel privaatrech-
telijk is. Ik zou menen, dat deze bedrijfsverenigingen een sterk
publiekrechtelijk karakter dragen. In de slotconclusies van het rap-
port vindt U over de bevoegdheid van de bedrijfsverenigingen een
aantal gegevens. Daaruit zal U blijken, dat deze bevoegdheid het
bedrijfsorgaan in de publiekrechteliike sfeer plaatst. In dezelfde
richting wijst het feit, dat op de bedrijfsverenigingen van de zijde
van de Minister een contr6le wordt uitgeoefend. De Minister heeft
namelijk het recht van vernietiging en in bepaalde gevallen van
goedkeuring."  1)

Hoewel deze uitlating van Van Rhijn nog in het midden wil laten
of de toekomstige organen van de sociale arbeidsverzekering pu-
bliekrechtelijk van karakter behoren te zijn, constateert zij eveneens,
dat de door de commissie-Van Rhijn geprojecteerde organen in ieder
geval een sterk publiekrechtelijk karakter dragen. Daar wij op het
standpunt staan, dat zij dit karakter behoren te dragen, zal het dui-
delijk zijn dat wij met F. J. H. M. van der Ven instemmen, dat het
dan noodzakelijk is de juridische structuur van deze organen te rege-
len in een organieke wet. Het is in dit verband interessant een aantal
opmerkingen te wijden aan de „Proeve van een ontwerp van wet

1) Verslag van de algemene vergadering van de Vereniging van Raden van Arbeid
gehouden op Vrijdag 21 Mei 1948, pag. 9 en 10.
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betreffende de organen belast met de uitvoering der sociale verzeke-
ringswetten", welke onlangs van de hand van Van Uden het licht
zag. 1)

De proeve van Van Uden, welke vergezeld gaat van een algemene
en een artikelsgewijze toelichting, gaat uit van de door Van Uden
reeds vroeger op verschillende plaatsen verdedigde gedachte, dat
de uitvoering der sociale arbeidsverzekering in verband met het
publiekrechtelijke karakter dier verzekering in handen dient te zijn
van publiekrechtelijke uitvoeringsorganen. Privaatrechtelijke orga-
nen  acht de schrijver daarvoor ongeschikt: „Private verenigingen
moeten - met behoud van de bevoegdheid van de overheid om
verenigingen, strijdig met de goede orde en de goede zeden te kunnen
weren - in haar samenstelling en competenties worden beheerst
door de regelen van het privaatrecht, omdat zij producten zijn van
vrije-wilsovereenstemming en dus zelf hebben te beslissen over haar
bestaan en voortbestaan, over haar doel en over haar middelen;  de
concessies, die daarbij aan de overheid worden gedaan om, in een
of ander opzicht, haar genegenheid te winnen, worden vrijwillig
aanvaard. Openbare lichamen kunnen in hun oorsprong uit vrij-
willig samengaan zijn ontstaan en dus aan het vrije initiatief zijn
ontsproten en de kentekenen van dat initiatief in hun samenstelling
en doelstelling blijven dragen, maar vanaf het ogenblik, dat zij niet
meer zelf hebben te beslissen over toe- en uittreding van leden, d.i.
over hun samenstellende delen en vanaf het ogenblik, dat zij met
publiekrechtelijke competenties zijn uitgerust, zijn zij uit de private
sfeer gelicht om te worden beheerst door de regelen van het publieke
recht. Beide elementen hebben onvermijdelijk tot gevolg verlies van
vrijheid van statutenwijziging. Hun wordt dan een plaats toegewezen
onder de lagere met openbaar gezag beklede lichamen die een actief
aandeel hebben, althans kunnen en soms behoren te hebben, in de
opbouw en de uitbouw van het grote sociale en juridische geheel,

1)   C.  W.   A.  van Uden: Proeve  van een ontwerp  van wet, betreffende de organen
belast met de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. Maastricht 1949. Blijkens
het voorwoord is het geschrift bedoeld als een antwoord aan het adres van de voorzitter
van de gemengde commissie-Van Rhijn, die toen de schrijver in een in het voorjaar 1948
op het Ministerie van Sociale Zaken gehouden bespreking betreffende de toekomstige
uitvoering der sociale arbeidsverzekering bedenkingen tegen de toekomstplannen in-
bracht, hem tegenwierp, dat hij met critiek niet kon volstaan zonder iets anders in de
plaats te stelIen.
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dat in de Staatsgemeenschap wordt samengebonden en gecoiirdi.
neerd tot een organisch geheel. Die plaats is dan hun bestaansgrond

"tevens.
Wij kunnen deze zienswijze delen, men zou dit kunnen vergelijken

met het verschil in rechtskarakter tussen de collectieve arbeidsover-

eenkomst als zodanig en de bepalingen ener verbindend verklaarde

collectieve arbeidsovereenkomst. Zijn de verbintenissen uit de col-

lectieve arbeidsovereenkomst van privaatrechtelijke aard, door de

algemeen-verbindendverklaring worden deze verbintenissen mede

van publiekrechtelijke aard, daar zij niet meer, althans niet meer

uitsluitend, voortspruiten uit het vrije contract, doch bovendien uit

de wet.
Met deze beginselen houdt de proeve-Van Uden rekening. De

proeve is een poging om de bedrijfsgewijze en de territoriale decen-

tralisatie van (le wetsuitvoering toe te vertrouwen aan openbare

lichamen, die in samenstelling en competenties bekwaam zijn als
organen van wetsuitvoering op te treden.

De schrijver is daarbij uitgegaan van de bestaande wetten, die
naar haar materiBle inhoud ongewijzigd blijven. In de plaats van de

privaatrechtelijke bedrijfsverenigingen heeft de schrijver zich be-
drilfsgenootschappen gedacht, daarmede de suggestie van F. J. H.
M. van der Ven volgende, dat het wenselijk is, teneinde het „nomen

9,est omen geen geweld aan te doen, met de juridische structuur ook
de naam te veranderen. 1)

Deze bedrijfsgenootschappen ziet de schrijver „als openbare, het
bedrijf ad hoc vertegenwoordigende lichamen met de beperkte taak

van uitvoering van de sociale.verzekeringswetten en mitsdien met
publiekrechtelijke competenties, die tot die taak beperkt zijn." „Aan
de Raden van Arbeid is getracht, het daarop gedrukte ambtelijke
karakter te ontnemen door ze te maken tot de belanghebbende ver-

tegenwoordigende lichamen in het hun toegedachte rechtsgebied,

d.i. tot publiekrechtelijke belangengemeenschappen in de geest van
"

waterschappen e.d.
O.i. terecht wijst de schrijver er op, dat de voorgedragen bedrijfs-

genootschappen en de Raden van Arbeid openbare lichamen ad hoc
zijn: „Zij vinden de reden van hun bestaan  in  de  taak,  die  hun  is
toegedacht, de uitvoering van de sociale-verzekeringswetten, dus

1)   F.  J.  H.  M.  van  der Ven: Sociale Verzekering  op de helling.  De  Tijd  10  Mei  1948.
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niet in de eigen noodzakelilkheid." Dit laatste wel duidelijk in tegen-
stelling tot gemeente en bedrijfschap. „Daarom zijn zij toch niet
gedoemd om staatsorganen te zijn in engere zin. Wel volgt uit hun
taak, dat de Staat van hen verantwoording moet kunnen vragen, om-
dat de Staat er in de gegeven economische en rechtsorde niet van af
is met te zeggen:  „Ik laat de sociale zekerheid verder  over  aan het
beleid van lagere organen.

"',

Overgaande tot de vraag of het wel opportuun is, in het licht van
de komende publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, met speciale
bedrijfsorganen voor de uitvoering der sociale arbeidsverzekering
voor het voetlicht te treden, meent Van Uden deze vraag bevestigend
te kunnen beantwoorden, daar de volledige doorvoering van het
instituut der Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie naar zijn ziens-
wijze in een zeer ver verschiet ligt. Hij meent hiervoor ook een aan-
wijzing te zien in de indiening van het ontwerp-Werkloosheidswet,
alhoewel de Regering z.i. uit deze situatie de onjuiste conclusie
trekt, „dat zij nog rustig kan doorgaan met privaatrechtelijke be-
drijfsorganen te bevorderen en zelfs op te richten". Bovendien meent
de schrijver, dat de bedrijfsgenootschappen van de proeve de ont-
wikkeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie niet contra-
riEren, ook al blijven zij los van de komende bedrijfsorganisatie
staan, waaraan hij om practische redenen nog de voorkeur zou
geven. Voor dit laatste geeft hij een argumentatie, welke wij gaarne
onderschrijven: „Die practische reden ligt  in het eigen object van  de
sociale verzekering. Wij hebben niet meer te doen met de z.g.
bussen van de vroegere gilden, die in allerlei calamiteiten des
levens van de gildenleden voorzieningen troffen, die enigszins op
onze sociale verzekering gelijken, maar die merkwaardigerwijs
juist in dat bijzondere opzicht van haar verschillen, dat aan die
bussen de verzekeringstechnische grondslag ontbrak. Het was in dit
opzicht „God zegene de greep". Een van de grootste problemen van
onze sociale verzekering is echter haar verzekeringstechnische zijde,die door het maar steeds verder perfectionneren (een specifiek
Nederlandse eigenschap)   een zo overwegend technisch karakter
heeft gekregen, dat zij speciale deskundigheid eist bij haar uitvoe-
ring. Het zal dan ook niet kunnen uitblijven, dat de publiekrechte-
lijke bedrijfsorganen de uitvoering van de sociale verzekering zul-len moeten overdragen aan lichamen, die in grote mate van



DE ORGANEN DER SOCIALE ARBEIDSVERZEKERING 269

zelfstandigheid onder deskundige leiding en met geschoold personeel
die taak zullen hebben uit te voeren, zo ongeveer in dezelfde geest
als de gemeentebesturen de dagelijkse leiding van een gemeente-
bedrijf aan deskundige handen toevertrouwen. ,,

Wij  geloven  dat deze zienswijze  een zeer reEle is; inderdaad heeft
de sociale arbeidsverzekering een zo overwegend technisch karakter
gekregen, dat de uitvoering van de sociale arbeidsverzekering door
de toekomstige publiekrechtelijke bedrijfsorganen deze organen wel
al te zwaar zou belasten.

Van veel belang is het te constateren, dat Van Uden bij de samen.

stelling der bedrijfsgenootschappen er van uitgegaan is zoveel moge-
lijk de eigen werkzaamheid van de samenwerkende verenigingen van
werkgevers en arbeiders te activeren en aan het particulier initiatief
een kans te geven.

„Het verzoek om tot medewerking aan de uitvoering van de wet-
ten te worden toegelaten, moet van het georganiseerd bedrijfsleven
zelf uitgaan. Dat is de regel. Alleen om dwingende redenen mag het
initiatief van de regering uitgaan.

Aangezien het gaat om publiekrechtelijke competenties, moet de
samenstelling van de genootschappen daarmede rekening houden.
Daarom is het noodzakelijk, dat aan de statuten van het bedrijfsge-
nootschap zodanige eisen worden gesteld, dat het verantwoord is aan
het lichaam publiekrechtelijke bevoegdheden toe te kennen, zowel
uit een oogpunt van samenstelling als van interne functieverdeling.

De rechtsmacht van het bedrijfsgenootschap omvat alle personen
die een economische functie uitoefenen in het bedrijf, waarvoor
een bedrijfsgenootschap is toegelaten, onverschillig of zij dat doen
als werkgever, als arbeider dan wel als zelfstandige.

Uiteraard moet er een bevoegde instantie zijn, die in concreto
beslist of iemand tot een bepaald bedrijf behoort of niet, omdat
een bedrijfsgewijze indeling van justitiabelen in onze dynamische
economische samenleving duidelijk te markeren grenzen mist. De
feitelijke economische activiteit van de betrokkenen laat zich niet
altijd even duidelijk en klaar in een bepaalde bedrijfstak classifi-
ceren. De feitelijke noodzakelijkheid van een toestandsbeoordeling
is hiermede gegeven.

Gaat men nu op deze wijze over tot een bedrijfstaksgewijze in-
deling van de arbeidende bevolking naar haar economische functie
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van bedrijfstakken, dan is het duidelijk, dat er groepen zijn, welke
moeilijk in een bepaalde bedrijfstak zijn in te delen. Ook het rapport
van de gemengde commissie-Van Rhijn heeft voor deze moeilijkheid
oog gehad, door n.1. voor te stellen voor deze groepen een z.g.

,,

algemene bedrilfsvereniging in het leven te roepen.
Volgens Van Uden doet men goed de groepen welke moeilijk in

een bedrijfstaksgewijze indeling onder te brengen zijn, te verdelen
in twee groepen, n.1. in min of meer homogene groepen en min of
meer heterogene groepen.

Bij de min of meer homogene groepen denkt de schrijver aan de
„arbeidsgemeenschappen, die buiten het op zuiver economisch ter-
rein opererend bedrijfsleven een maatschappelijke functie van pri-
maire betekenis vervullen." Dat zijn met name de kerkelijke, semi-
kerkelijke en charitatieve instellingen en de vele andere profane
maatschappelijke instellingen van openbaar nut. Volgens Van Uden
heeft de Staat ten aanzien van de arbeidsverhoudingen in die instel-

lingen een regelende functie, die niet verder gaat dan de eis dat aan
de in die arbeidsgemeenschappen in loondienst werkende arbeiders

(en zelfstandigen? V.) dezelfde bestaanszekerheid is verzekerd als
aan de arbeiders in loondienst." De schrijver beroept zich hierbij
op het bij K.B. van 28 Januari 1931, S. 24, onder artikel lb ge-
geven precedent, waarbij voor wat de ziekteverzekering betreft voor
de hier genoemde arbeiders de weg is gebaand om de zegeningen
der Ziektewet deelachtig te worden door aan de kerkelijke en maat-
schappelijke instellingen met een ideBel doel gelegenheid te geven

door vrijwillige onderlinge aansluiting datgene voor haar arbeiders
te garanderen wat de wet voor anderen heeft verplichtend gesteld.

Het komt ons voor, dat deze gedachtengang in de lijn van de be-
ginselen van subsidiariteit en souvereiniteit in eigen kring ligt. De
instellingen der kerken zijn onderworpen aan het overheidsgezag
der kerken, welke - ook al worden de kerkgenootschappen naar
Nederlands recht privaatrechtelijk begrepen - uit hun aard pu-
bliekrechtelijke gemeenschappen zijn. Zoals de regeling van de
arbeidsvoorwaarden van het personeel in dienst der burgerlijke
overheid een aangelegenheid is van de burgerlijke overheid, zo is de
regeling van de arbeidsvoorwaarden van het personeel in dienst der

kerkelijke overheid en van de onder haar gezag ressorterende in-

stellingen primair een aangelegenheid die de kerkelijke overheid
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zelf op een zo democratisch mogelijke wijze te regelen heeft. Wel

mag en moet de burgerlilke overheid de eis stellen, dat door de
arbeidsvoorwaarden aan dat personeel bestaanszekerheid gewaar-
borgd is, maar de bevoegdheid der burgerlijke overheid gaat o.i.
niet zo ver, dat zij gerechtigd zou zijn - tenzij de kerkelijke over-
heid te kort zou schieten - zelf de uitvoering der sociale zekerheid
ter hand te nemen of over te laten of over te dragen aan speciale

- buiten de sfeer der kerken liggende - organen. Dat bedrijfs-
organen hiervoor al uitermate ongeschikt zouden zijn, behoeft o.i.
weinig betoog.

Ook behoort - in dezelfde gedachtengang - de regeling van de
sociale zekerheid van het overheidspersoneel niet tot de taak van
de bedrijfsorganen. Hier dient de overheid zelf - weer op een zo
democratisch mogelijke wijze - speciale overheidsorganen te vor-
men, welke deze taak zullen uitvoeren. Hier heeft de overheid dan
ook de mooie en juiste taak, het bedrijfsleven door haar voorbeeld
voor te gaan. De overheid dient zich o.i. in dit opzicht niet te spiege-
len aan het bedrijfsleven, doch de Staat heeft het bedrijfsleven de
meest volkomen regelingen voor te houden.

Zijn dus voor deze homogene groepen speciale organen vereist,
Van Uden kan al evenmin bewondering hebben voor de gedachte om
voor de heterogene groepen algemene bedrijfsverenigingen in het
leven te roepen.

„Het is in strijd met de ratio van de bedrijfsgewijze decentrali-
satie van de uitvoering van de sociale-verzekeringswetten, zowel
voor de hiervoor genoemde min of meer homogene groepen als voor
de heterogene rest z.g. algemene bedrijfsorganen in het leven te
roepen. Dat toch kunnen niet anders zijn dan dode lichamen, omdat
zij lichamen zijn zonder ziel, d.w.z. dat zij het levendragende begin-
sel missen, waardoor het bedrijf tot levend organisch geheel wordt
gemaakt. Het typisch bedrijfseigene, dat alleen beslissend kan zijn
voor het soortelijk onderscheid van de bedrijven, is er niet en zonder
dat soortelijk onderscheid van bedrijven kan er geen sprake zijn van
een vertegenwoordigend lichaam van een bedrijf. Indien men alleen
het feit dat er in loondienst arbeid wordt verricht als het criterium
voor bedrijfsgewijze decentralisatie aanneemt, dan is er slechts
plaats voor 66n uitvoeringsorgaan, want dan is heel werkend Neder-
land 66n bedrijf."
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„De bedrijfsgewijze decentralisatie heeft het voordeel, dat zij
de belanghebbende en de rechthebbende in de door de bedrijfssaam-
horigheid gevormde sociale levenskring ontmoeten. Het gaat dan
steeds om iemand van de hunnen. Hier is plaatselijke vertegenwoor-
diging niet zo nodig, omdat veel van de feitelijke omstandigheden
die een beslissing kunnen beheersen (loonhoogte, arbeidsfrequentie
e.d.) weinig plaatselijke differentiatie vertonen.

Buiten het bedrijfsleven heeft men dat niet. Niettemin gaat het
ook buiten het bedrijfsleven om belangen die, doordat de wet ze aan
allen onder gelijke omstandigheden gemeen doet zijn, een zekere,
als 't ware uit de wet geboren lotsverbondenheid scheppen, die een
belangengemeenschap vraagt.

Die belangengemeenschap kan niet anders dan in gewestelijke
groepsvorming worden opgebouwd. Er is geen andere band denk-
baar. De eis van uitvoering dicht bij de belang- en rechthebbende
geldt hier nog te meer, omdat hier de gelijkheid van omstandig-
heden en de gelijkheid van verhoudingen waaronder wordt gewerkt,
die de bedrijfsarbeid kenmerken, ontbreken. Daarbij komt, dat, in-
dien er voor bepaalde soorten van werkers, b.v. voor het huisperso.
neel, wel een zekere mate van gelijkheid te onderkennen is, deze als
regel sterk plaatselijk is gekleurd en zich richt naar wat men plaat-
selijk gebruik pleegt te noemen.

Gewestelijke of plaatselijke publiekrechtelijke belangengemeen-
schappen zijn hier de meest practische oplossing.

,,

Van Uden wijst er nog op, dat ook om andere redenen het ge-
westelijk orgaan het systeem van wetsuitvoering tot een sluitend ge-
heel moet maken. Behalve de personen die buiten het bedrijfsleven
door arbeid in hun levensonderhoud voorzien, zijn er nog vele zelf-
standige ondernemingen, die niet onder 66n bedrijfstak zijn te cate-
goriseren. De schrijver heeft hier op het oog de verspreide onder-
nemingen met weinig of geen gelijksoortigheid. Daar is geen
samenvoeging mogelijk, die in de gelijkheid van de economische
productietak gefundeerd is, althans niet in die mate, dat door die
samenvoeging een voldoend verzekeringstechnisch draagvlak wordt
bereikt. 1)

1) Men zie in dit verband ook het betoog van Offerhaus op het Derde Congres
voor Sociale Verzekering (Verslag pag. 171), waar deze erop wijst dat er verschillende
bedriiven overblijven, die te klein ziin, om een vakbedrijfsvereniging te vormen,
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De proeve-Van Uden handhaaft de naam van de Raden van Ar-
beid, als territoriale publiekrechtelijke organen. „Die naam heeft
burgerrecht verkregen, waarbij komt, dat de Raden van Arbeid een
dertigjarige in bovenmatige critiek gelouterde scholing hebben en
over de administratieve outillage beschikken, die zij voor hun taak
nodig hebben en die aan zeer redelijke eisen - ook van efficiency -
voldoet." Terecht wijst de schrijver er op, dat dit natuurlijk niet
impliceert, dat de administratie niet, zoals elke andere, voor ver.
betering vatbaar zou zijn, maar het is volstrekt onnodig daarvoor
andere organen in het leven te roepen. „Nodig is slechts de auto-
nomie en het zelfbestuur der Raden meer armslag te geven. Minder
algemene maatregelen van bestuur, minder ministeriBle voorschrif-
ten en meer zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid voor eigen
daden zijn hier nodig." Bij de samenstelling der Raden zou de
schrijver rekening willen houden met het gewestelijk karakter der
Raden, door de Gedeputeerde Staten van de betrokken provincie
in de benoeming der leden een werkzaam aandeel te geven.

Het verschil in plaats in het gehele systeem der wetsuitvoering
tussen bedrijfsgenootschappen en de Raden van Arbeid heeft de
schrijver gemeend tot uitdrukking te moeten brengen in de mate van
toezicht van bovenaf. Terwijl de Staat ten aanzien van de bedrijfs-
genootschappen slechts een co8rdinerende functie is toebedeeld,
daar naar des schrijvers inzicht de georganiseerde werkgevers en
werknemers van de bedrijfstak wel oog zullen hebben voor het huis-
houdelijke en economische beleid, moet z.i. bij de Raden van Arbeid,
die dat correctiemiddel op het huishoudelijk beleid missen, het
toezicht van bovenaf verder gaan.

Bedrijfsgenootschappen en Raden van Arbeid dienen beide ver-
ordenende bevoegdheid te hebben, waarbij de schrijver bij het ver-
lenen hiervan aan de Raden van Arbeid meer reserve zou willen
betrachten dan voor de bedrijfsgenootschappen. Het is in verband
met F. J. H. M. van der Ven's opmerking inzake de bedrijfsvereni-
gingen in de zin van het rapport der Gemengde Commissie-Van
Rhijn - waar hij naar aanleiding van het feit, dat de rapporteurs

tengevolge waarvan in die omstandigheden territoriale decemralisatie is aangewezen.
Offerhaus verwerpt in dat geval algemene bedrijfsverenigingen, omdat dan de wetstech-
nische en de administratieve taak op de voorgrond komen staan, waar de kennis van
het betrokken bedrijf op de voorgrond dient te staan.

18
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de bedrijfsverenigingen niet uitdrukkelijk naast de Centrale Sociale-
Verzekeringsraad noemen als organen in de zin van artikel 155 der
Grondwet, de vraag stelt „Hebben de rapporteurs hier getwijfeld of
het toch niet artikel 152 moet zijn?" - interessant op te merken,
dat Van Uden meent, dat de bedrijfsgenootschappen organen zijn
in  de  zin van artikel  155 der Grondwet. 1) Hij meent hiertoe  te
moeten besluiten, „omdat de bedrijfsgenootschappen niet voldoen
aan de taakomschrijving van artikel   152: „ten einde regelend   op
te treden". „Dit toch", aldus de schrijver, „kan niet anders bedoeld
zijn dan regelend op te treden in het bedrijfs- of beroepsleven. De
bedrijfsgenootschappen zijn daartoe niet geroepen. Het zijn lichamen

9,met een speciale  taak: de uitvoering der sociale-verzekeringswetten.
Men kan zich afvragen, of het begrip „regelend optreden" niet

van een zodanige omvang is, dat hier in ieder geval de verordenende
taak van bedrijfsgenootschappen en Raden van Arbeid onder be-
grepen kan worden, terwijl in dat geval de bedrijfsgenootschappen
en Raden van Arbeid zeker als organen in de zin van artikel 152
der Grondwet zouden kunnen worden aangemerkt. Hoe dit ook zij,
Van Uden meent die organen te moeten classificeren onder artikel
155 der Grondwet, waarbij hij het o.i. onjuiste argument dat de
sociale verzekering een staatsrechtelijke materie is geworden, nog
van beslissende betekenis noemt. 2)

In de gedachtengang van Van Uden blijft de Rijksverzekerings-
bank eveneens gehandhaafd, evenwel niet met dezelfde taak welke
dit lichaam thans heeft; immers de Rijksverzekeringsbank  zal   als
toezichthoudend orgaan - evenals de andere bestaande toezicht-
houdende lichamen- ophouden te bestaan om plaats te maken voor

1)   F.  J.  H.  M.  van  der Ven: Sociale Verzekering  op de helling.  De  Tijd  10  Mei  1948.
2) De uitspraak dat de sociale verzekering een staatsrechtelijke materie is, staat in

verband met de zin waarmede Van Uden zijn geschrift opent. „Hoewel het arbeidsrecht
naar zijn eigen aard burgerlijk recht is, is ons vaderlandse arbeidsrecht overwegend
staatsrecht." Deze uitspraak achten wij beslist onjuist. Vooreerst moet o.i. n.1. bezwaar
gemaakt worden tegen de uitspraak, dat het arbeidsrecht naar zijn eigen aard burgerlijk
recht is. Op het voetspoor van Levenbach heerst ten onzent n.1. een grote mate van
eenstemmigheid over het oordeel, dat het arbeidsrecht, evenals bet agrarisch recht een
van die rechtsgebieden is, welke de traditionele indeling van het recht in publiek. en
privaatrecht doorbreken, daar onder het arbeidsrecht - en wij geloven bovendien naar
Ziin aard - zowel regels van privaatrechteliike, ala publiekrechtelijke aard te be.
grijpen zijn. Bovendien is het o.i. onjuist, de publiekrechtelijke regels van ons arbeids-
recht onder het staatsrecht te rubriceren. Deze zouden o.i. n.1. beter onder het admini.
stratiefrecht te rubriceren ziin. (Men zie ook Van Poelje: Inleiding tot het bestuurs-
recht Alphen a/d Rijn 1937, pag. 116 e.v.)
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de Centrale Sociale-Verzekeringsraad, als toezichthoudend, coardi-
nerend en arbitrerend lichaam. De Rijksverzekeringsbank krijgt dan
meer het karakter van een centraal rente-instituut. De schrijver
meent n.1. dat er alles voor pleit om de zorg voor de blijvende renten
aan een centraal orgaan op te dragen.

De proeve-Van Uden moet van belang genoemd worden als proeve
van een organisatiewet voor alle organen, belast met de uitvoering
der sociale arbeidsverzekering. Zij gaat echter voor wat betreft de
materiBle inhoud der sociale arbeidsverzekering in hoofdzaak uit
van de bestaande wetten. Dit roept speciale problemen op, wanneer
men de materiBle inhoud der sociale arbeidsverzekering wenst te
wijzigen, doch vooral wanneer men aan de sociale arbeidsverzeke-
ring bepaalde grondslagen wenst te ontnemen. Al kunnen wij ons
in grote lijnen met de door Van Uden verdedigde gedachten vereni-
gen, dit houdt geenszins in, dat wij - overigens met grote waar-
dering voor de door hem opgestelde proeve - de door hem gebezig-
de formulering van het ontwerp van wet zouden kunnen volgen.
Hiervoor sluiten de formuleringen der Proeve te nauw aan bij de
bestaande wetten betreffende de sociale arbeidsverzekering. De
grootste betekenis der Proeve is o.i. hierin gelegen, dat de beschou-
wingen betreffende de uitvoeringsorganen sterk publiekrechtelijk
gedacht zijn. Dat wij Van Uden op dit punt wel kunnen volgen, zal
hieronder nog nader blijken.

Tot slot zouden wij nog stil willen staan bij het derde deel van het
voorlopig rapport van de Vereniging van Raden van Arbeid over
„De herziening onzer sociale verzekering".  1)

Dit rapport wijdt enige interessante beschouwingen aan het „zelf-
doen" in theorie en practijk. Dit leek de commissie, die het rapport
samenstelde, van belang, omdat „voor velen het „zelfdoen" een
mythe is geworden, welke hen doet denken, dat belanghebbenden
werkelijk zelf in staat zouden zijn de sociale verzekering uit te
voeren". Naar het oordeel der commissie moet bij „zelfdoen" voor-
namelijk worden gedacht aan een besturende en beslissende taak

1) De herziening onzer sociale verzekering. Het voorlopig rapport van de Vereniging
van Raden van Arbeid deel 3. De uitvoering. Dit voorlopig rapport werd, voor zover het
verscheen, gepubliceerd in Arbeid van 15 Januari en 15 Februari 1949. Ter verant-
woording diene, dat dit rappon door ons slechts werd betrokken in dit hoofdstuk,
daar voor de hantering van het rapport voor de overige hoofdstukken kennisneming
van het gehele rapport wenseliik ware geweest, hetwelk onmogelijk was nu het gehele
rapport nog niet verscheen.
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van de belanghebbenden, terwijl de wezenlijke uitvoering alleen een
taak van de deskundigen der administratie zal kunnen zijn.

In dit verband wijst de commissie er op, dat het „zelfdoen" in
theorie hierin bestaat, dat belanghebbenden zichzelf, binnen het
raam van door de Overheid gestelde richtlijnen, regelen stellen, zelf
uitvoeringsvoorschriften maken en de administratie behartigen.
Hiertegenover wordt dan de uitvoering door „ambtelijke" organen
gesteld, in het optreden waarvan men veelal ziet „de door sommige
groepen gelaakte bemoeienissen van de Overheid met belangen,
waarvan de behartiging tot de typische bevoegdheid en taak van de
maatschappelijke kringen zelf zou behoren".

Het beginsel van het „zelfdoen" heeft naar het oordeel der com-
missie in de loop der jaren een tweetal bezwaren ontmoet. Enerzijds
is tengevolge van het ingewikkelder worden der materie de uit-
voering een zaak voor specialisten geworden en kunnen de vertegen-
woordigers van belanghebbenden zich maar moeilijk op de hoogte
stellen, anderzijds is het contact tussen arbeider en werkgever als
„belanghebbenden" van de hen in het „zelfdoen" vertegenwoordi-
gende personen van die aard geworden, dat moeilijk meer kan
worden gesproken van werkelijk bil de uitvoering ingeschakeld z#n
van het bedrijfsleven. Een beroep op de historische ontwikkeling
beperkt zich naar de mening der commissie tot het belichten van
een theoretisch ideaal en verliest uit het oog, dat de werkelijkheid
wat anders laat zien.

Ziet men dan ook naar de practijk van het „zelfdoen", dan blijkt
volgens de commissie, dat het „zelfdoen" in alle gevallen niet meer
dan een naam is. „Het heeft zich namelijk beperkt tot het geven van
algemene richtlijnen, de uitvoering betreffende, en het behandelen
van een naar verhouding klein aantal concrete gevallen." Het „zelf-
doen" bij de bedrijfsverenigingen verschilt dan ook weinig van de
werkzaamheden van de Raden van Arbeid. Het overgrote deel van
de uitvoering berust bij bedrijfsverenigingen zowel als bij Raden
van Arbeid, bij de „administratie". In het raam van het rapport der
Gemengde Commissie-Van Rhijn verandert - afgezien van een ver-
andering van organen - aan deze situatie niet veel. „Uit niets
blijkt, dat men op andere wijze dan reeds in de bestaande wetgeving
is geschied aan het „zelfdoen" vorm weet te geven." De beschrijving
welke de Gemengde Commissie-Van Rhijn van het „zelfdoen" der
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vakbedrijfsverenigingen geeft, acht de commissie zo vaag en zo
weinig concreet, dat de werkzaamheden der colleges van de Raden
van Arbeid daarbij zeer wel zouden kunnen zijn inbegrepen. De
commissie wijst er voorts op, dat het bolwerk van het „zelfdoen",
Centraal Beheer, en dat der „ambtenarij", de Rijksverzekeringsbank,
in de practijk volkomen gelijksoortig zijn.

De commissie concludeert dan ook, dat van het theoretisch „zelf-
doen", „namelijk het in sociale-verzekeringszaken geholpen worden
van werkgever en arbeider door de „eigen" mensen van de bedrijfs-
tak, weinig terecht komt en ook kan komen, daar het uitgesloten is,
dat plaatselijk alle organen van de bedrijfstakken eigen administra-
tiekantoren  van de sociale verzekering zouden hebben; dit laatste
met het oog op unificatie en bezuiniging. Unificatie, coiirdinatie en
bezuiniging op de uitvoering zijn begrippen welke zich met het
„theoretisch zelfdoen" niet laten verenigen." Ook van het „prac-
tisch zelfdoen" komt weinig terecht, doordat arbeiders en werkgevers
te ver af staan van degenen die hen bij de uitvoering vertegenwoor-
digen.

Tenslotte wijst het rapport er op, dat de individuele verzekerden
en hun werkgevers niet om „zelfdoen" vragen. Het gaat hun er
alleen om, waar ze het best en - als het om betalen van premie
gaat - het goedkoopst worden geholpen. De voorbeelden zijn legio,
dat werkgevers die jarenlang door de Bedrijfsverenigingen zijn
geholpen, naar de Raden van Arbeid overgaan en omgekeerd, om-
dat op zo'n moment de premie goedkoper is.

In de plannen welke de commissie hierna met betrekking tot de
organisatie der uitvoering ontvouwt, is getracht op een meer effec-
tieve wijze de belanghebbenden in te schakelen. Daarbij stelt de
commissie voorop, „dat in de nieuwe uitvoeringsplannen voor (le
sociale verzekeringswetgeving met klem de nadruk dient te worden
gelegd op de gecentraliseerde administratie. Van die centrale admi-
nistratie uit kan dan worden gezocht naar de beste methode om de
belanghebbenden toch zoveel mogelijk invloed op de uitvoerings-
werkzaamheden toe te kennen." Dit laatste zou mogelijk zijn, ten
eerste door invloed via het geven van algemene richtlijnen, ten
tweede door belangrijke invloed aan de periferie.

De commissie wil slechts bij wijze van hoge uitzondering de be-
drijfstak zelf, in tegenstelling tot de gecentraliseerde administratie,
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bij de uitvoering der sociale arbeidsverzekering inschakelen;   een
dergelijke uitvoering immers druist in tegen de gecentraliseerde
administratie, verliest uit het oog dat de sociale arbeidsverzekering
geen groepsbelang, maar een algemeen belang is en onderschat de
moeilijkheden met de onwillige werkgevers en „slechte" risico's.

De commissie zou het „zelfdoen" echter op andere wijze zijn kans
willen geven. „Zij meent, dat naast de directeur van het districts-
kantoor of plaatselijk kantoor colleges van vertegenwoordigers van
vakorganisaties gesteld moeten worden. Deze zouden met de direc-
teur van het kantoor verantwoordelijk zijn voor de goede gang van
zaken in de periferie, door het uitoefenen van contr6le op de interne
dienst  en zijn kosten; door bespreking van concrete gevallen en  door
toezicht op de juiste naleving van de door de bedrijfsverenigingen
gegeven richtlijnen en voorschriften.

Terwijl dus de eigenlijke uitvoering berust bij het centrale admi-
nistratiekantoor 1) , gedecentraliseerd   in de districts- en bijkanto-
ren 2)   - onder welke uitvoering de publiekrechtelijke taken  van
opsporing, parate executie en opmaken van processen-verbaal pro
justitia worden gerekend 3) - hebben de bedrilfsverenigingen een

1) Deze heeft als hoofdtaak:
a. de verrekening der door de Districts- en Bijkantoren geinde premiEn met de

diverse risicodragende Bedrijfsverenigingen;
b. het aan de risicodraagsters Ten laste brengen van de door Districts- en Bijkan-

toren gedane uitkeringen;
c. hoofdboekhouding, samenstelling van balansen en bedrijfsrekeningen, statistieken

etc. ten behoeve  van de risico-draagsters;
d. actuariEle werkzaamheden en accountantsdienst;
e. overige werkzaamheden.
Afzonderlijk onderdeel van het Centrale Administratiekantoor is de Centrale Medi-

sche Dienst.
Zijn taak zal gelegen zijn in:
a. de contr6le op de arbeidsgeschiktheid en het vaststellen der percentages van de

arbeidsongeschiktheid;
b. de contr6le op de geneeskundige behandeling van de verzekerden door de zieken-

fondsen;
c. het geven van voorschriften voor de onder a en b genoemde punten ter ver.

krijging van eenheid van normen voor de toepassing.
9) Deze hebben  tot  taak:
a.   het  registreren  van de verzekeringsplichtige werkgevers en zelfstandigen;
6.    het   opsporen van niet-ingeschreven bedrijven en contr6le op loonverzwijging;
c.   vaststelling en inning van premiEn en alles wat daarmede samenhangt;
d.   vaststelling en uitbetaling van uitkeringen en alles wat daarmede samenhangt;
e. alle overige aan deze kantoren op te dragen werkzaamheden.
8) Deze bevoegdheden dienen naar het oordeel der commissie niet toe te komen

aan de Bedrijfsverenigingen, maar aan het Centrale Administratiekantoor.
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besturende en beslissende taak. Zij zijn de risicodraagsters van de
sociale arbeidsverzekering   ( met uitzondering  van de ouderdomsver-
zekering), met besturende en beslissende bevoegdheden. Hiernaast
voert het rapport in de algemene verzekeringskas, waarvan het be-
stuur bestaat uit zeven leden, n.1. drie overheidsvertegenwoordigers
en vier vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en zelf.
standigen. Deze kas heeft tot taak risicodraagster te zijn van de
ouderdomsverzekering voor alle verzekerden en risicodraagster te
zijn voor de sociale arbeidsverzekering als restorgaan. Het rapport
kent dus, in tegenstelling tot het rapport van de gemengde commis-
sie-Van Rhijn, geen algemene bedrijfsvereniging.

Het geheel wordt overkoepeld door een centrale sociale-verzeke-
ringsraad, in de geest van het rapport van de gemengde commissie-
Van  Rhijn 1) , ten aanzien waarvan de commissie optimistisch  op-
merkt, dat hiertegen wel niemand bezwaar zal hebben.

Op dit rapport is een uitgebreide critiek verschenen van de hand
van een onbekende schrijver in „Centraal Beheer': 2)

De voornaamste critiek is gericht tegen de onderscheiding welke
in bovenvermeld rapport gemaakt wordt tussen „administratie" en
„uitvoering".

„Het „zelfdoen" nu noemt het tweede voorlopig rapport iets
anders dan „uitvoeren". Immers„,uitvoeren", zo zegt men„,is alleen
de taak van de deskundigen der administratie. Hier treedt een ge-
vaarlijke accentverlegging op. Immers, niet hij die de gestelde
regelen toepast  is de uitvoerder,  maar  hij  die ze stelt. 3)  Een  van
de hachelijke kanten aan het uitvoeren van de administratie ener
bedrijfsvereniging is juist het gevaar dat men loopt in opgeblazen-
heid te menen, dat men niet toepast, maar zelf de initiatieven neemt.
Zeker, de administrateur kan en moet initiatieven nemen, maar uit-
sluitend binnen het raam van de toepassing der door de bedrijfstak
gestelde regelen."

Het bezwaar, dat de sociale arbeidsverzekering langzamerhand

1) Men vergelijke ook het schema op pam 44-45 Arbeid Februari 1949 en het schema
op pag. 56 van het rapport der gemengde commissie-Van Rhijn.

2) Enige Opmerkingen naar aanleiding van twee voorlopige rapporten van de Ver-
eniging van Raden van Arbeid over het rapport inzake de herziening der sociale
verzekering uitgebracht door de z.g. gemengde commissie-Van Rhiin. Centraal Beheer.
Maart 1949 pag. 51 e.v.

3) Men kan zich o.i. wel afvragen, of in deze zinsnede de innerlijke logica niet
zoek is.
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een zaak is geworden voor specialisten, ontzenuwt het artikel met
de opmerking dat dit nog wel meevalt. „Hier ligt nu juist de dienen·
de taak der administratie. Aan het bestuur, aan vertegenwoordigers
van werkgevers en werknemers om initiatieven te nemen, om voor
de bedrijfstak, die in socialicis aan hun zorg is toevertrouwd, te
zinnen op de beste maatregelen - aan de administrateur om met
zijn dikwijls grotere wets- en feitenkennis zijn bestuurders op de

"consequenties van hun voorstellen te wiJzen.
Wij kunnen de zienswijze onderschrijven, dat het tweede voorlopig

rapport de taak der administratie in doelstelling overschat door te
stellen, dat deze taak de gehele uitvoering omvat. Uitvoering omvat
naar onze wijze   van zien: „besturen, beslissen en administreren";
de laatste taak, „administratie", kan men overdragen, zo dit wen-
selijk wordt geacht, maar deze taak kan niet meer zijn dan een
„dienende". Overigens is hiermede niet ontkend, dat de sociale
arbeidsverzekering langzamerhand een aangelegenheid is geworden
van specialisten, doch dit laatste betekent o.i. slechts, dat het admi-
nistratief apparaat een gespecialiseerd apparaat nodig maakt met
gespecialiseerde krachten.

Tegen het tweede theoretische bezwaar, n.1. dat het contact tussen
arbeider en werkgever als „belanghebbenden" enerzijds en de hun in
het „zelfdoen" vertegenwoordigde afgevaardigden van de vakorga-
nisaties anderzijds in de loop der jaren van die aard is geworden,
dat moeilijk meer kan worden gesproken van werkelijk bij de uit-
voering ingeschakeld zijn van het bedrijfsleven, voert het artikel het
weinig zeggende argument aan, dat dit een bekende klank is, die
meer dan eens uit E.V.C.-kringen opstijgt. „Het ligt niet op onze
weg", aldus het artikel, „deze stelling te bestrijden of te verdedigen.
Zulks zij rustig overgelaten aan die organisaties zelf. Men vraagt
zich alleen af, waarom de vertegenwoordigers van werkgevers. en
werknemersorganisaties die het rapport mede hebben opgesteld,
indien zij ook dit standpunt mochten innemen, niet de consequentie
van hun eigen stelling trekken. Overigens is het de taak van het
georganiseerde bedrijfsleven zelf om, wanneer het meent dat het
contact tussen arbeider en werkgever enerzijds en afgevaardigden
anderzijds niet voldoende is, hierin verandering te brengen.

"

Deze opmerkingen tasten o.i. evenwel het bezwaar hetwelk door
het tweede voorlopig rapport naar voren wordt gebracht, niet
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fundamenteel  aan. Het bezwaar is reeel en is een bezwaar hetwelk o.i.
terecht zowel tegen het huidig „zelfdoen" als tegen ons democratisch
staatsbestel als zodanig kan worden ingebracht. Men ontneemt aan
dit bezwaar geen waarde door weinig zeggende exclamaties, maar
wel door het zoeken naar nieuwe vormen. Het artikel geeft in tegen-
stelling tot het tweede voorlopige rapport geen enkele methode om
tot een oplossing te geraken. En - hoewel men kan discussiEren
over de vraag of de oplossing welke het tweede voorlopig rapport
aan de hand doet, wel de meest juiste is - het rapport heeft toch in
ieder geval de verdienste naar nieuwe vormen gezocht te hebben.

In verband met de practische bedenking tegen de huidige vorm
van „zelfdoen", dat het n6ch de verzekerde, n6ch de werkgever iets
kan schelen, door wie zij aan het loket geholpen worden, geeft het
artikel toe, dat een aantal werkgevers thans wensen aangesloten te
zijn bij het orgaan dat hun de laagste premie in rekening brengt,
doch merkt daarbij op, „dat de hier ingenomen stelling toch wel
blijk geeft van een zeer enge visie. Het lijkt ons niet nodig er breed-
voerig op in te gaan". Evenwel moet opgemerkt worden, dat deze
factor thans - en bij een ongunstiger conjuncturele situatie nog
meer - een belangrijke rol speelt en dat men hieraan niet zonder
meer kan voorbijgaan. Ook op dit punt schiet o.i. het artikel tekort.

Ten aanzien van de constructieve gedachten van het tweede voor-
lopig rapport ziet het artikel vooreerst geen enkele reden, waarom
de overheid ten aanzien van sommige bedrijfstakken niet de wens
zou inwilligen om, in plaats van mee te doen aan de centrale admi-
nistratie, zelf de administratie ter hand te nemen. „Sommige be-
drijfstakken zien nu dat zelf uitvoeren z6, dat daaronder valt het
geheel zelf administreren der sociale verzekering. Er zou voor de
overheid aanleiding kunnen bestaan aan deze wens niet tegemoet
te komen, wanneer datgene wat uitgevoerd wordt zich uit een oog-
punt van algemeen belang niet leent voor gesplitste administratie.
Dat is bij de huidige stand van zaken nog niet te zeggen, omdat wij,
met name ten aanzien van de oudedagsvoorziening, nog steeds niet
weten, wAt er nu eigenlijk zal moeten worden uitgevoerd. De menings-
vorming over de wijze van administratie komt ons derhalve op het
ogenblik prematuur voor.

"

Het artikel spreekt zich niettemin uit voor een bij wijze van dele-
gatie betrekken in de uitvoering van werkgevers en werknemers in
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de ondernemingen, bij voorbeeld in de vorm van afdelingskassen.De stelling van het tweede rapport, dat de inschakeling van werk-
gevers uitzondering moet blijven, zet volgens het artikel de zaak op
zijn kop.

Tegen het plan om naast de directeur van het districtskantoor
vertegenwoordigers van vakorganisaties te stellen wordt de vraag
opgeworpen:   „Wat  wilt  ge die vertegenwoordigers der vakorgani-
saties aan de periferie nu realiter laten doen, zonder dat de nood-
zakelijke eenheid per bedrijfstak in beslissingen en zonder dat de
gezagsverhouding tussen de directeur van het bijkantoor en de di-

9"rectie van het centraal administratiekantoor  in het gedrang komen.
Daarbij wordt de moeilijkheid geopperd dat, ingeval de commissies
bedrijfstaksgewijze zijn opgebouwd, zij hiet genoeg te doen krijgen
en te weinig in de zaken thuis geraken, terwijl, indien dit niet het
geval is, zij de zaken niet volkomen kunnen beoordelen en er van de
zo gewenste bedrijfstaksgewijze uitvoering niet veel meer overblijft.

Deze objectie heeft o.i. al heel weinig waarde, al willen wij gaarne
toegeven, dat in het begin ongetwijfeld moeilijkheden zullen op-
treden. Dit laatste zal echter met iedere nieuwe uitvoeringsorgani-
satie het geval zijn. Als antwoord op de in het artikel gestelde vraag
zouden wij willen opmerken, dat wat de eenheid in beslissingen per
bedrijfstak aangaat, gewezen moet worden op de wenselijkheid, datde bedrijfsvereniging in haar besturende en beslissende taak alge-
mene richtlijnen en voorschriften voor de uitvoering geeft, doch
dat het in het belang ener doeltreffende uitvoering der sociale ar-
beidsverzekering mogelijk moet blijven, dat aan de periferie, waar
men met de individuele omstandigheden van de arbeidende mens
meer in aanraking komt dan aan de top, binnen het raam der al-
gemene richtlijnen en voorschriften discretionnaire bevoegdheden
worden verleend aan beslissende colleges van werkgevers en werk-
nemers. Daarbij is het dan ook mogelijk, dat behalve met het be-
dr#/stakseigene ook met het streekeigene wordt rekening gehouden,
een factor waarmede in de beschouwingen over bedrijfstaksgewijzeordening van het sociaal-economisch leven maar al te vaak weinig
of geen rekening wordt gehouden. De noodzakelijke eenheid per
bedrijfstak behoeft  niet  in het geding te komen;  deze laatste wordt
gewaarborgd door de uniforme richtlijnen en voorschriften en wordt
niet doorbroken door in hoge mate ook rekening te houden met de
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concrete situaties, die juist door werkgevers, zelfstandigen en werk-
nemers aan de periferie beter dan aan de top beoordeeld kunnen
worden. Komt daardoor dan de gezagsverhouding tussen de direc-
teur van het bijkantoor en de directie van het centrale administratie-
kantoor niet in het gedrang? Wij menen deze vraag ontkennend te
moeten beantwoorden, daar wij met het artikel van oordeel zijn, dat
de administratie een „dienende taak" heeft. Als de bedrijfsvereni-
ging autonoom blijft en de administratie een dienende taak heeft,
kunnen wij - tenzij de directeuren der districtskantoren en de
directie van het centraal administratiekantoor buiten de kring hun-
ner bevoegdheden treden - voor de bedoelde gezagsverhouding

geen moeilijkheden zien.
Ook in de samenstelling der commissies kunnen wij geen be-

zwaren zien. Vooreerst moet opgemerkt worden, dat wij in een
bedrijfstaksgewijze samenstelling aan de periferie geen nut zien.
Met het bedrijfseigene wordt reeds in hoge mate rekening gehouden
door de bedrijfstaksgewijze voorschriften en richtlijnen. Aan de
periferie gaat het er primair om de individuele gevallen aan deze
voorschriften en richtlijnen te toetsen en hier ook het streekeigene
een rol te laten spelen. Verstaat de directeur van het districtskantoor
zijn dienende taak goed, dan kan hij door het geven van inlichtingen
tot het nemen van goede beslissingen belangrijk bijdragen en een

permanent college zal - zeker wanneer de vakorganisaties voort-

gaan op de weg van kadervorming - na enige tijd deskundig genoeg
worden om de zaken te beoordelen. Dat er dan van bedrijfstaks-

gewijze uitvoering niet veel meer overblijft, zou o.i. betekenen, dat
men de taak van het bestuur der bedrijfsvereniging onderschatte.

Dit zouden wij nu juist niet willen doen. Dit bestuur zal (liligent
moeten zijn om door het geven van richtlijnen en voorschriften op
de uitvoering het stempel van de bedrijfstak te drukken en de waar-
borgen te geven, dat het bedrijfseigene tot zijn recht komt. Voor de
„provinciale" nuancering aan de periferie zijn wij, in tegenstelling
tot het artikel, niet bevreesd, integendeel, wij achten deze in een
zeker opzicht in hoge mate wenselijk.

Tot slot wiidt het artikel nog enige opmerkingen aan de Centrale

Sociale-Verzekeringsraad en de Algemene Verzekeringskas. „Het
topbestuur wordt opgedragen aan de Federatie van Bedriifsvereni-
gingen." „Het toezicht blijve aan de Overheid." Deze gedachte
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kunnen wij niet delen en wij voelen meer voor de Centrale Sociale-
Verzekeringsraad als medebesturend en toezichthoudend lichaam.

Tegenover de Algemene Verzekeringskas stelt het artikel de
vraag, of men wezenlijk meent, dat de ouderdomsvoorziening niets
meer met speciale bedrijfsbelangen te maken heeft. „De practijk
leert op het ogenblik wel anders." Inderdaad spelen hier ook wel
bedrijfsbelangen een rol, doch o.i. spelen de algemene belangen hier
een grotere rol, vooral in verband met de arbeidsmobiliteit. Over de
vervanging van de Algemene Bedrijfsvereniging door de Verzeke-
ringskas zwijgt het artikel in alle talen. Mogen wij hieruit afleiden,
dat dit de instemming heeft van de schrijver? Zo neen, dan ware
enige verantwoording van zijn standpunt hier wel op haar plaats
geweest.

Uit deze jongste discussie over de toekomstige uitvoeringsorgani-
satie der sociale arbeidsverzekering is o.i. duidelijk gebleken dat,
hoewel er een grote mate van eenstemmigheid groeit over het karak-
ter der uitvoeringsorganen, n.1. dat zij primair publiekrechtelijke
bedrijfsorganen dienen te zijn, alsmede over de organisatie der
administratie in een gedecentraliseerd administratief apparaat, de
uitspraak van F. J. H. M. van der Ven een grote mate van juistheid
bevat, waar hij zegt dat de onderscheiding tussen de uitvoerende or-
ganen in de zin van bestuursorganen enerzijds en uitvoeringsorganen
in de zin van het „technisch apparaal" anderzijds, waarmede de
tegenwerping wordt omzeild dat de uitvoeringsorganisatie niet in
alle gevallen bedrijfstaksgewijze kan zijn, doch een territoriaal ge-
decentraliseerde dienst nodig heeft, theoretisch gezien een goede
vondst te noemen is, doch een uitwerking vereist, waarmede men
voorlopig nog niet klaar is. 1)

Rest ons thans de formulering van een slotconclusie op dit punt.
*  *
*

In zijn dissertatie over het particulier initiatief in de arbeiders-
verzekering merkt Schoonenberg op, dat aan de aandrang, tot uiting
gekomen in het Verslag der Commissie van Voorbereiding betref-
fende het wijzigingsontwerp van Minister Slotemaker de BruTne,
om alle werkgevers van rechtswege van de bedrijfsverenigingen deel

1)   F.  J.  H.  M.  van  der  Ven: Sociale Verzekering  op de helling.  10  Mei  1948.
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te doen uitmaken, terecht geen  gevolg  is  gegeven. 1)   "Het  vrije

initiatief der gezamenlijke werkgevers en arbeiders", aldus deze
schrijver, „in wier samenwerking bij de oprichting het gunstige
onderscheid ligt met de overigens veel meer aan banden liggende
Engelse instellingen, lijkt mij van het instituut de voornaamste
pijler, die hun de zaak der sociale verzekering zal doen zien als hun
eigen zaak, en die het met de vrijwillige toetreding der werkgevers
een voorsprong geeft op een kunstmatig product als de Duitse Be-
rufsgenossenschaft, waarin de betrokkenen veel meer geneigd zullen
zijn een ambtelijk apparaat te zien, en waar de ontmoeting van, en
de samenwerking met de andere belanghebbende maatschappelijke
groep meer als een nu eenmaal onvermijdelijke formaliteit zal wor-
den opgevat. Bovendien krijgt men door automatisch lidmaatschap
in de bedrijfsverenigingen tal van lieden, wier sociaal gevoel een
aan de maatschappelijke roeping dezer instellingen wellicht nog niet
evenredige trap van ontwikkeling bereikt heeft. Want naast de
financiBle overwegingen behoort ten aanzien van dit lidmaatschap
te staan, dat de bedrijfsvereniging als uitvoeringsapparaat der ar-
beidersverzekering een sociale betekenis heeft, waarvan de in haar
organisatie verenigde belanghebbenden bij voortduring doordrongen
dienen te zijn.

"

Het is duidelijk dat er sedert het verschijnen van deze dissertatie
een en ander gewijzigd is in de opvattingen omtrent het meest wen-
selijke karakter van de uitvoeringsorganen der sociale arbeidsver-
zekering.

Schoonenberg zag de bedrijfsvereniging als een privaatrechtelijk
lichaam, niet slechts bij wijze van feitelijke constatering, maar bo-
vendien als een uitgesproken wenselijkheid. Uit de meest recente
publicaties, waaraan wij hierboven aandacht mochten schenken,
blijkt dat men de uitvoeringsorganen der toekomst steeds meer wenst
te zien als lichamen met een publiekrechtelijke status.

Wij     achten    dit een verheugend teken: De wettelijk geregelde
sociale arbeidsverzekering heeft - zoals reeds meermalen
opgemerkt - een publiekrechtelijk karakter. Dit publiekrechtelijk
karakter legt op de uitvoeringsorganen publiekrechtelijke taken, in

1) J. Schoonenberg, Particulier initiatief in de arbeidersverzekering. Ontwikkeling
van de positie van de bijzondere uitvoeringsorganen in de welgeving. Ac. pr. A'dam
1931 pag. 193.
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verband waarmede het wenselijk is, dat deze organen een publiek-
rechtelijke status krijgen.

Wanneer men voorts constateert, dat het, zowel op basis van de
beginselen van subsidiariteit en van souvereiniteit in eigen kring
als van het beginsel der politieke decentralisatie, als wenselijk moet
worden erkend, dat niet de staat de uitvoering der sociale arbeids-
verzekering ter hand neemt, maar dat de staat de - publiekrechte-
lijke - taken der sociale arbeidsverzekering overdraagt of overlaat
aan andere, lagere organen, dan is het uit de discussie duidelijk
geworden, dat een dergelijke decentralisatie der overheidstaak mo-
gelijk is langs de weg der territoriale Bn langs de weg der functionele
decentralisatie. Een territoriaal gedecentraliseerde uitvoeringsorga-
nisatie verlegt het zwaartepunt van de uitvoering naar de periferie,
een functioneel gedecentraliseerde uitvoeringsorganisatie verlegt het
zwaartepunt van de uitvoering naar de bedrijfstak.

Wij zouden willen vaststellen dat de keuze tussen deze beide
mogelijkheden primair niet een kwestie is van beginsel, doch een
kwestie van opportuniteit. 1) Beginsel bij de organisatie van de uit-
voering der sociale arbeidsverzekering is naar onze wijze van zien,
dat de uitvoeringsorganen publiekrechtelijk van karakter zijn en dat
de staatstaak in dezen worde gedecentraliseerd. Of men door de-
centralisatie het zwaartepunt wenst te verleggen naar de periferie
dan wel naar de bedrijfstak is een kwestie van afwegen van be-
langen.

Het kan niet ontkend worden, dat het van belang is bij de uit-
voering der sociale arbeidsverzekering rekening te houden met het
typisch bedrijfseigene van iedere bedrijfstak, hoewel men er goed
aan zal doen dit niet te overschatten. Waar wij de sociale arbeids-
verzekering hebben leren zien als een vraagstuk van het rechtvaardig
arbeidsinkomen, gebaseerd op de beginselen der verdelende en
sociale rechtvaardigheid, zal het na de uiteenzettingen in de vooraf-
gaande hoofdstukken duidelijk zijn, dat wij geen aanleiding zien
voor bedrijfstaksgewijze verschillen in de verstrekkingen der sociale
arbeidsverzekering. Het typisch bedrijfseigene komt o.i. meer tot
uiting in de aard der arbeidsverhouding als zodanig, met name in de
vorm en hoogte van het inkomen. Heeft men een prestatiestelsel in

1)  Zie: De katholieke ziekenfondsen   in de ordening   van het Ziekenfondswezen,
rapport van de Commissie-Bannenberg in Ziekenfondsvragen, Mei 1949 pag. 6.
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de sociale arbeidsverzekering op de grondslagen als hierboven ont-
wikkeld, dan zullen de prestaties in hoogte variBren met de hoogte
van het inkomen en dan is er geen enkele aanleiding om in verband
met het typisch bedrijfseigene dubbele variaties te kweken door
nieuwe verschillen in de uitkeringspercentages als zodanig in te
voeren. Dat dit laatste in verband met de arbeidsmobiliteit - zeker
in een ongunstiger conjunctuursituatie - verkeerde economische
consequenties heeft, laten wij hier nog buiten bespreking.

Wil men dus door bedrijfstaksgewijze uitvoering der sociale ar-
beidsverzekering rekening houden met het typisch bedrijfseigene,
dan kan dit slechts zijn - en de betekenis hiervan mag ook weer
niet onderschat worden - om de typische arbeidsverhoudingen in
de bedrijfstak, de loon. en inkomensbepaling e.d. met betrekking
tot de uitvoering der sociale arbeidsverhoudingen beter tot haar
recht te laten komen.

Kan dus aan de bedrijfstaksgewijze uitvoering haar betekenis
niet ontzegd worden, evenmin kan men betekenis ontzeggen aan de
territoriale uitvoering. Vooreerst, zoals reeds door verschillende
schrijvers is opgemerkt, voor die groepen, die met het oog op de
door hen verrichte arbeid niet in een bedrijfstaksgewijze of speciale
andere uitvoeringsorganisatie kunnen worden opgenomen. Voor
deze groepen kan o.i. geen rechtsgrond worden aangegeven om hen
in een algemene bedrijfsvereniging onder te brengen, daar in een
dergelijke bedrijfsvereniging de typische bedrijfsbelangen, welke
de rechtsgrond vormen van de bedrijfsgewijze uitvoering, geen rol
spelen. Voor dergelijke groepen is o.i. slechts territoriale decen-
tralisatie op haar plaats.

Vervolgens kan naar onze wijze van zien - zonder dat wij de
wenselijkheid van het ontstaan van bedrijfspensioenfondsen ook
maar in het minst zouden willen ontkennen - de ouderdomsverze-
kering, welke, wanneer ook de zelfstandigen onder de werking van
deze verzekering gebracht worden, zich practisch tot de gehele be-
volking gaat uitbreiden, kwalijk bedrijfstaksgewijze worden uitge-
voerd. Hiervoor zal een landelijk-territoriaal gedecentraliseerde
dienst nodig blijven. De practijk der bedrijfspensioenfondsen zal de
moeilijkheden met die groepen van arbeiders die regelmatig van be-
drijfstak wisselen nog duidelijk genoeg aan het licht brengen. Zonder
een centraal geadministreerde ouderdomsverzekering bestaathetgrote
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gevaar, dat deze verzekering op grote schaal ontdoken zal worden.
Tenslotte - en dit argument staat los van de vorige - zal een

territoriaal gedecentraliseerd orgaan het rechtstreekse contact met
werkgevers, zelfstandigen en werknemers gemakkelijk maken en
zal het streekeigene - hetwelk in de sociale arbeidsverzekering een
belangrijke rol speelt - beter tot zijn recht kunnen komen dan bij
een bedrijfstaksgewijze uitvoering het geval is.

Het is een kwestie van opportuniteit de belangen van bedrijfstaks-
gewijze en territoriale decentralisatie tegen elkaar af te wegen en
naar onze wijze van zien zal een juiste oplossing van de uitvoering
der sociale arbeidsverzekering slechts verkregen kunnen worden
door een doelmatige co6rdinatie van bedrijfstaksgewijze en territo-
riaal gedecentraliseerde uitvoering. Het mag dan ook weer als een
vooruitgang in de discussie rond het vraagstuk van de uitvoering
der sociale arbeidsverzekering genoemd worden, dat in de meest
recente plannen en geschriften over de herziening der sociale ar-
beidsverzekering naar deze co6rdinatie wordt gestreefd. Dat in deze
plannen en geschriften, gezien de verschillende sentimenten, gra-
duele verschillen blijven bestaan, behoeft intussen niemand die geen
„vreemdeling in het Jeruzalem" der sociale arbeidsverzekering is,
te verwonderen.

Het ligt niet in onze bedoeling aan het slot van deze studie door
een nieuw gedetailleerd voorstel over de uitvoeringsorganen het
aantal plannen over dit vraagstuk met 66n uit te breiden. Er ligt
met betrekking tot dit punt reeds genoeg - misschien reeds te
veel - op tafel. Met de onbekende schrijver van het artikel in
„Centraal Beheer" zijn wij het volkomen eens, dat het degene, die
naast de talrijke andere vraagstukken van onze hedendaagse maat-
schappij nog een hoekje van zijn aandacht openhield voor het sociaal
en economisch zo belangrijke probleem der sociale arbeidsverzeke-
ring, het langzamerhand begint te duizelen. 1) Deze duizeling be-
hoeft waarachtig niet groter te worden.

F. J. H. M. van der Ven heeft eens opgemerkt, dat het met de
kwestie van de toekomstige uitvoering der sociale arbeidsverzekering
in ons land „touwtrekken" is geworden en dat met spanning wordt
uitgezien naar het resultaat van dit krachtenspel. 2)

1) C ntraal Beheer. Maan 1949 pag. 51.
2)   F.  J.  H.  M.  van  der Ven: Touwtrekken  in de sociale verzekering.  De  Tijd  21  No-

vember 1947.
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Wat hiervan ook zij, „touwtrekken" over een sociaal-politieke
materie met als inzet een door bepaalde groeperingen als wenselijk
erkend uitvoeringsorgaan, ligt o.i. niet op een hoog vlak. Bij „touw-
trekken" spreekt meer de macht dan het recht, en waar naar onze
wijze van zien het belang van de arbeidende mens, steunende op
het recht, op de voorgrond moet staan, moet - indien enigszins
mogelijk - de macht op de achtergrond treden.

Het gaat om een doelmatige uitvoeringsorganisatie om de be-
langen van de arbeidende mens met betrekking tot de sociale ar-
beidsverzekering te waarborgen. Dit moet in het middelpunt van de
discussie blijven staan.

Wij zijn dan voorstander van een uitvoeringsorganisatie, waarbij
rekening wordt gehouden Bn met het belang van een bedrijfstaks-
gewijze En met het belang van een territoriale decentralisatie. Dit
laatste lost men o.i. niet eenvoudig op door publiekrechtelijke be-
drijfsorganen met als aanvulling een algemene bedrijfsvereniging
in het leven te roepen, waarbij een centrale administratie met
districtskantoren voor een doeltreffende administratie zorg draagt.

Onder toezicht en algemene leiding van een - op basis van de
door de gemengde commissie-Van Rhijn ontwikkelde gedachten -
Centrale Sociale-Verzekeringsraad blijven, naast de publiekrechte-
lijke bedrijfsorganen, publiekrechtelijke territoriale lichamen als
„restorgaan" en voor de uitvoering der ouderdomsverzekering in hoge
mate wenselijk. Beide soorten organen hebben dn op historische En
op practische doelmatigheidsgronden een reEel bestaansrecht.

In het belang van de arbeidende mens blijft daarenboven een
centrale administratie, met districtskantoren, waarin dn bedrijfs-
organen dn territoriale organen hun administratie hebben onderge-
bracht, in hoge mate wenselijk. De gedachte van het tweede voor-
lopig rapport van de Vereniging van Raden van Arbeid om het
„practische zelfdoen" tot hogere ontwikkeling te brengen door het
inschakelen - ook aan de periferie - van commissies van werk-
gevers, zelfstandigen en arbeiders verdient hierbij o.i. ernstige aan-
beveling. Als deze commissies dan uit dezelfde personen bestaan
voor de taken der bedrijfsorganen en der territoriale organen, zal
daardoor bevorderd worden, dat deze personen meer kennis van
zaken krijgen, waardoor zij beter voor hun taak berekend zullen
zijn, terwijl bovendien de historisch gegroeide tegenstelling tussen
19
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bedrijfsorganen en territoriale organen zal verdwijnen. Dat de or-
ganen van burgerlijke en kerkelijke overheid hier buiten dienen te
blijven, hebben wij hierboven uitvoerig uiteengezet.

Als wij dus met een dergelijke - uit de choc des opinions op-
gebouwde - uitvoeringsorganisatie kunnen meegaan, behouden wij
nog een belangrijk desideratum. Het is dat desideratum, hetwelk
Michielsen in zijn belangwekkende rede over de eenheidspremie
in  de sociale arbeidsverzekering  zo warm heeft verdedigd. 1)  Er
kome in deze uitvoeringsorganisatie een centrale premie-admini-
stratie, welke door het heffen van een uniforme premie een be-
langrijke vereenvoudiging en bezuiniging voor het bedrijfsleven te-
weeg zal brengen en het ontduiken van de lasten der sociale arbeids-
verzekering moeilijker zal maken. Deze uniforme premie, welke
wij - op de beginselen, onderzocht in het derde hoofdstuk -
zouden willen verdedigen, dient o.i. gestort te worden in een cen-
traal vereveningsfonds voor de uitvoering der sociale arbeidsver-
zekering. Dit centrale fonds stelt de gelden, benodigd voor uit-
keringen en administratie, ter beschikking van de organen, belast
met de uitvoering. Districtsgewijze, bedrijfstaksgewijze, leeftijds- en
geslachtsverschillen worden op deze wijze genivelleerd. De uitkomst
van een wetenschappelijke balans bepale daarbij het - voor alle
bedrijven en werkgevers - verschuldigde uniforme premietarief.

Een dergelijke uitvoeringsorganisatie zal o.i. dan ook in belang-
rijke mate tegemoet komen aan de bezwaren, welke wij speciaal in
het derde hoofdstuk tegen de huidige sociale arbeidsverzekering
hebben ingebracht, met name ook tegen het bezwaar van de naar
het voorbeeld der private verzekering toegepaste premiedifferen-
tiatie en de daarmede in verband staande premieconcurrentie.

Terwijl op deze wijze 6n de sociale zekerheid van de arbeidende
mens voorop wordt gesteld 6n het beginsel der sociale arbeidsver-
zekering, dat gemene lasten gemeenschappelijk gedragen moeten
worden, bij de financiering tot uitdrukking wordt gebracht, zal de
uitvoeringsorganisatie van het huidige stelsel ontdaan worden van
haar gecompliceerd en tweeslachtig karakter.

Door de publiekrechtelijke organisatie van de uitvoering op de
voorgrond te stellen, wordt ook op dit punt aan onze huidige sociale

1)   A.  B.  Michielsen: De eenheidspremie  in de sociale verzekering. Middel tot groot.
scheepse bezuiniging. 's-Gravenhage 1948.
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arbeidsverzekering een van haar individualistische karaktertrekken
ontnomen.

Nu de Nederlandse sociale arbeidsverzekering op een keerpunt
staat, is het goed zich speciaal op karakter en grondslagen der
sociale arbeidsverzekering te bezinnen. Laat men geen nieuwe prin-
cipieel onjuiste uitvoeringswijze - zoals die, neergelegd in de
nieuwe Werkloosheidswet - in het leven roepen, doch zich bezin-
nen op nieuwe vormen, welke met het karakter van onze sociale
arbeidsverzekering in overeenstemming zijn.

Dit is een aangelegenheid, de sociale arbeidsverzekering waardig.

§   3.   Conclusies
De conclusies welke wij uit dit hoofdstuk trekken, kunnen wij

als volgt samenvatten:
1. De wettelijk geregelde sociale arbeidsverzekering heeft een

publiekrechtelijk karakter, hetgeen in overeenstemming is met
het karakter der sociale arbeidsverzekering in het algemeen.

2. De uitvoering der sociale arbeidsverzekering komt derhalve
toe aan publiekrechtelijke organen.

3.  Op grond van het subsidiariteitsbeginsel, het beginsel van de
souvereiniteit in eigen kring en het beginsel der politieke de-
centralisatie, is de uitvoering der sociale arbeidsverzekering
geen staatstaak, doch dient de Staat deze uitvoering over te
laten en over te dragen aan lagere publiekrechtelijke organen.

4.  De huidige organisatie van de uitvoering der sociale arbeids-
verzekering beantwoordt niet aan deze principiele opzet, doch
berust voor een groot deel op private grondslagen. De risico-
overdrachtmaatschappijen, de bedrijfsverenigingen en de zie-
kenfondsen zijn privaatrechtelijke lichamen met beperkte
privaatrechtelijke doelstellingen en bevoegdheden.
Ook de vakbedrijfsvereniging is een privaatrechtelijk lichaam.
De bij haar geprojecteerde uitvoering is in strijd met het pri-
vate contract en het juist geordende contract, alsmede met het
publiekrechtelijk karakter der sociale arbeidsverzekering.

5. Bij het zoeken naar nieuwe uitvoeringsorganen bestaat de mo-
gelijkheid te werk te gaan langs de weg der functionele de-
centralisatie of langs de weg der territoriale decentralisatie.

19*
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De keuze tussen deze mogelijkheden is een kwestie van op-
portuniteit.

6.  Daar aan beide uitvoeringsvormen betekenis toekomt, dienen
in de toekomstige organisatie der sociale arbeidsverzekering
zowel bedrij fsorganen als territoriale organen  ( de laatsten  als
restorganen en als uitvoeringsorganen der ouderdomsverzeke-
ring) onder toezicht en algemeen bestuur van een Centrale
Sociale Verzekeringsraad een rol te spelen. De burgerlijke
en kerkelijke overheid blijven buiten deze organisatie.
Een z.g. algemene bedrijfsvereniging als „restorgaan" is niet
gewenst.

7. Een doelmatige organisatie der sociale arbeidsverzekering
maakt de instelling van een centraal administratiekantoor met
districtskantoren wenselijk.

8.  De ontwikkeling van het practische zelfdoen dient bevorderd
te worden door de instelling van commissies van werkgevers,
zelfstandigen en arbeiders bij de districtskantoren, waarbij
dezelfde personen zitting dienen te hebben voor territoriale
en bedrijfsorganen.

9.  In het belang van vereenvoudiging en bezuiniging dient een
centrale premie-administratie te worden ingesteld, waarbij
een uniforme premieheffing wordt gestort in een centraal
vereveningsfonds, welk fonds de gelden verdeelt over de
uitvoeringsorganen.
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§     1.    Uitgangspunt der studie

Het uitgangspunt der onderhavige studie is geweest een doel-
matigheidscritisch onderzoek in te stellen naar de grondslagen van
de Nederlandse sociale arbeidsverzekering, waarbij het criterium
van deze doelmatigheidscritiek werd gezocht in het karakter der
sociale arbeidsverzekering zelf.

Het begrip sociale verzekering is daarbij als te ruim voor het
te omvatten gebied aangemerkt, daar wij slechts op het oog hebben
die sociale verzekering welke betrekking heeft op het inkomen uit
arbeid, in verband waarmede in de onderhavige studie gesproken
wordt van sociale arbeidsverzekering als onderdeel van de sociaal-
economische verzekering. De laatste behoort weer tot het sociaal-
economisch recht, de eerste als onderdeel van de laatste behoort
weer tot het arbeidsrecht als onderdeel van het sociaal-economisch
recht. Hieruit volgt dat de sociale arbeidsverzekering niet slechts
heteronoom, doch ook autonoom recht bevat.

De sociaal-economische verzekering verschilt in karakter van de
privaat-economische verzekering; terwijl de eerste berust    op    het
sociale beginsel, dat gemeenschappelijke risico's gemeenschappelijk
moeten worden gedragen, berust de tweede op het synallagma van
het do ut des. M.a.w. de sociaal-economische verzekering heeft een
solidaristisch, de private verzekering een individualistisch karakter.

De definities welke in de onderhavige studie worden gehanteerd,
steunen op de hierboven aangehaalde beginselen, waarbij nog op-
gemerkt zij, dat het begrip sociale arbeidsverzekering de arbeid
neemt in de ruime door de beide Van der Vens geschetste betekenis,
welke het criterium van Van Esveld als nog te eng bestempelt.

Het doelmatigheidscritisch onderzoek stelde zich als criterium
het karakter der sociale arbeidsverzekering, waardoor de probleem-
stelling bepaald werd als een onderzoek naar de individualistische
karaktertrekken der sociale arbeidsverzekering, m.a.w. naar de
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vraag in hoeverre de sociale arbeidsverzekering steunt op grond-
slagen die meer in overeenstemming zijn met het individualistisch
karakter der private verzekering.

Het onderzoek beperkt zich tot de algemene wetten met betrekking
tot de sociale arbeidsverzekering en daarbij:

1.   tot de subjecten dier verzekering;
2.   tot het object dier verzekering en
3.  tot de organisatie van de uitvoering dezer verzekering.

§  2.  De subjecten der sociale arbeidsverzekering

Onze beschouwingen inzake de rechtsgrond der sociale arbeids-
verzekering hebben aangetoond, dat er met betrekking tot die rechts-
grond een evolutie heeft plaats gevonden van een rechtsgrond, die
steunde op de in artikel 1401 B.W. neergelegde aansprakelijkheid
voor een ongevallenverzekering voor werklieden in bepaalde ge-
vaarlijke bedrijven, naar een rechtsgrond, welke steunt op de leer
van het rechtvaardig arbeidsloon en in verband daarmede de sociale
arbeidsverzekering beperkt tot loonarbeiders en wel voornamelijk
tot loonarbeiders in dienst van een onderneming. Van hieruit begint
een nieuwe evolutie, waarbij het loondienstcriterium op de achter-
grond treedt en het inzicht baanbreekt, dat niet het commercieel-
organisatorisch aspect der voortbrenging doorslaggevend moet zijn,
maar het technisch-organisatorisch aspect, in verband waarmede
men in feite een rechtsgrond introduceert voor loonarbeiders en
voor alle „economisch zwakkeren" welke daarmede gelijk te stellen
zijn, terwijl na de tweede wereldoorlog duidelijker het inzicht naar
voren komt, dat de rechtsgrond der sociale arbeidsverzekering is
gelegen in de arbeid als zodanig, hoewel men deze principiBle
rechtsgrond vaak nog te dicht verbergt achter een op de concrete
nood afgestemde rechtsgrond.

Deze sociaal-politieke inzichten hebben hun neerslag gevonden
in de wetgeving met betrekking tot de sociale arbeidsverzekering,
zodat we in de wetgeving een ontwikkeling waarnemen van ver-
zekering van werklieden in gevaarlijke bedrijven tot een meer alge-
mene verzekering voor de meeste loonarbeiders in de zin van ar-
tikel 1637a B.W., terwijl in het bijzonder de ontwikkeling van de
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wetgeving tussen de beide wereldoorlogen hoe langer hoe meer

„arbeiteriihnliche" personen en arbeiders in „unternehmungsahn-
liche" bedrijven onder de werking der sociale arbeidsverzekering
brengt. Deze ontwikkeling heeft evenwel niet geleid tot een breder
uitgangspunt in de sociale arbeidsverzekering, doch tot een steeds

groter wordende casuistiek.
Onze beschouwingen over de omvang van de sociale arbeidsver-

zekering hebben aangetoond, dat het niet in overeenstemming is met
het sociale karakter der sociale arbeidsverzekering, deze verzeke-
ring te beperken tot bepaalde categorieEn van arbeiders en dat een

dergelijke beperking in feite een neerslag is van een op historisch-

sociologische gronden verklaarbaar groepsindividualisme. De ab-
solute rechtvaardigheidseisen gelden ten aanzien van de menselijke

arbeid als zodanig. De sociale arbeidsverzekering mag dan ook niet
gezien worden als de uitdrukking van de justitia distributiva en de
justitia legalis met betrekking tot een bepaalde soort van menselijke

arbeid, doch met betrekking tot de menselijke arbeid als zodanig.

Deze uit de absolute rechtvaardigheidseisen afgeleide algemene

rechtsgrond der sociale arbeidsverzekering moet echter, in verband
met het relatief karakter dezer eisen, wanneer zij op een concrete
maatschappij worden toegepast, enige beperking ondergaan. De
erkenning hiervan heeft er toe geleid, dat wij niet van oordeel zijn,
dat de sociale arbeidsverzekering in Nederland in haar volle omvang
moet worden uitgebreid tot alle groepen van de bevolking welke
door arbeid zich een inkomen verwerven. Ons onderzoek heeft daar-
bij tot de opstelling van de navolgende richtlijnen geleid:

1. De verzekering tegen geldelijke gevolgen van ouderdom,
overlijden, langdurige ongeschiktheid tot werken wegens

ziekte of ongeval, alsmede de werkloosheidsverzekering,
moeten in het algemeen worden uitgebreid tot ieder die hier
te lande een ambt, beroep of bedrijf uitoefent.

2. Hetzelfde geldt ten aanzien van de kinderbijslagverzekering,
hoewel deze verzekering in principe worde beperkt tot dege-
nen die hier te lande hun woonplaats hebben.

3. Alleen personen beneden een zekere inkomensgrens worden
verzekerd voor een uitkerihg van kraamgeld en bij overlijden.

4. De verzekering tegen geldelijke gevolgen van kortlopende
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ongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, alsmede de wacht-
geldverzekering blijve beperkt tot loonarbeiders en „arbeiter-
iihnliche" personen, met waarborgen voor bepaalde catego.
rieEn van zelfstandigen.

§ 3. Het object der sociale arbeidsverzekering
A. Prestatiestelsel

Zoekende naar de individualistische karaktertrekken van het
prestatiestelsel der ongevallen-, ziekte- en invaliditeitsverzekering,
is ons gebleken dat het sociale karakter der sociale arbeidsverzeke-
ring zich verzet:

1.  tegen het leerstuk van het risque professionnel, hetwelk nog
min of meer ten grondslag ligt aan het prestatiestelsel der
ongevallenverzekering;

2.  tegen de individualistische grondslag van prestaties in even-
redigheid der gestorte premien in de invaliditeitsverzekering;3. tegen de splitsing en discriminatie tussen de prestaties der
ongevallenverzekering enerzijds en der ziekte- en invaliditeits-
verzekering anderzijds;

4. tegen het baseren van de langlopende uitkeringen op het
historisch inkomen.

Meer in overeenstemming met het karakter der sociale arbeids-
verzekering achten wij een nauwsluitend prestatiestelsel voor deze
drie takken van verzekeringen, welke door het verlaten van de leer
van het „risque professionnel", en daarmede van het onderscheid
tussen de begrippen „ziekte" en „ongeval", tot een eenheid bij
elkaar kunnen worden gevoegd en waarbij de kortlopende uitkerin-
gen op het historisch inkomen kunnen en de langlopende uitkeringen
op basis van de vervangingswaarde moeten worden vastgesteld.

Een scheiding tussen het prestatiestelsel der invaliditeits- en
ouderdomsverzekering achten wij hiervan de noodzakelijke conse-
quentie, waarbij, op dezelfde wijze als bij de invaliditeitsverzeke·
ring, de individualistische grondslag der ouderdomsverzekering
moet worden verlaten.

Bij de bepaling van de hoogte der ouderdomsuitkering zouden
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wij een stelsel willen verdedigen, waarbij een bodempensioen, be-
reikbaar voor personen beneden een zekere inkomensgrens, na
40 jaar verzekeringsduur varieert met de kosten van levensonder-
houd, doch waarbij voor personen boven die inkomensgrens - met
inachtneming van een zeker maximum - een op het hogere inkomen
afgestemd bodempensioen mogelijk wordt. De hoogte der uitkering
zou bepaald kunnen worden volgens de formule:

B i- (1+1) =  f    (Ii +  I
(1 + 1)) Xl

2 Ii     ,   waarin   Bl -  (1 + 1)

voorstelt het in 40 jaar bereikbare bodempensioen bij een inkomens-
hoogte It - (i + 1), f de factor is die aangeeft in welke mate het
bodempensioen zich moet wijzigen bij sterke wijzigingen in de
kosten van levensonderhoud, en X aangeeft de hoogte van het mini-
mum-bodempensioen bij een waarde van f = 1.

Discriminatie tussen weduwen- en wezenrente krachtens de onge-
vallen- en invaliditeitsverzekering achten wij in verband met onze
zienswijze over de samenvoeging van beide takken van verzekering
ongewenst, terwijl wij - zulks in tegenstelling tot de Cemengde
Commissie-Van Rhijn - een aan de weduwenverzekering gekop-
pelde wezenverzekering zouden willen handhaven en deze laatste
met name niet geregeld zouden willen zien binnen het raam der
kinderbijslagverzekering.

Ten aanzien van de kinderbijslagverzekering achten wij het hand-
haven van het verzekeringskarakter juist, evenals het verlenen van
kinderbijslag vanaf het kind door welks geboorte een gemiddelde
gezinsomvang wordt overschreden. Ten aanzien van de bepaling
der kinderbijslagen zouden wij een nauwere band wensen tussen het
verdiende inkomen en het bedrag van de kinderbijslag, terwijl een
grotere progressie in de kinderbijslag voor grote gezinnen door ons
als wenselijk wordt erkend.

Wat betreft de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering achten wij
een met waarborgen tegen misbruik omkleed prestatiestelsel ge-
wenst, waarbij de tijdslimiet vervalt; voorts menen  wij,  dat  bij  deze
kortlopende uitkeringen ten onrechte een prestatiestelsel op basis
der vervangingswaarde werd gekozen.

Naast deze opmerkingen hebben wij ten slotte als ons oordeel
gegeven, dat het verlenen van bovenwettelijke prestaties onjuist moet
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worden genoemd, terwijl wij de mening hebben verdedigd, dat bij
het recht op prestaties ingevolge de sociale arbeidsverzekering de
goede zeden een rol dienen te spelen.

B. Financieringsstelsel
Het is ons bij het onderzoek naar de bestaande grondslagen van

de financiering van de onderscheiden wetten met betrekking tot de
sociale arbeidsverzekering gebleken, dat de leer van het „risque
professionnel" niet slechts een onjuiste grondslag vormt voor het
prestatiestelsel der ongevallenverzekering, doch bovendien, dat deze
leer onjuist moet worden genoemd met betrekking tot de finan-
ciering dier verzekering. Consequent doorgedacht leidt het breken
met het „risque professionnel" als individualistische karaktertrek
eveneens tot het breken met het in de ongevallenverzekering toege-
paste fondsvormingsstelsel.

Het karakter der sociale arbeidsverzekering verzet zich eveneens
tegen het op individualistische leest geschoeide premiestelsel en
stelsel van fondsvorming der invaliditeits- en ouderdomsverzekering.

Bij het onderzoek naar de grondslagen van de financiering der
ziekteverzekering, ziekteverzorging en kinderbijslagverzekering heb-
ben wij een evolutie kunnen constateren in de richting van een meer
met het karakter der sociale arbeidsverzekering in overeenstemming
zijnd premiestelsel.

Ten aanzien van de nieuwe Werkloosheidswet hebben wij gecon-
stateerd, dat bij de wachtgeldverzekering ten onrechte opnieuw de
grondslag van het „risque professionnel" wordt ingevoerd.

Bij de beschouwingen over de algemene beginselen waarop de
financiering der sociale arbeidsverzekering moet rusten, hebben wij
gewezen op de overeenkomst tussen de heffingen der sociale ar-
beidsverzekering en de belastingen in economische zin.

Het risico van de sociale arbeidsverzekering, in verband gebracht
met de leer van het rechtvaardig arbeidsinkomen, hebben wij als een
en ondeelbaar beschouwd, waarbij het naar ons inzicht niet in strijd
is met het karakter der sociale arbeidsverzekering, aanvullende
financiering door andere groepen dan het bedrijfsleven via de cen-
trale overheid te laten geschieden.
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Voor de heffingen op de bedrijven achten wij een „flat rate"-
stelsel niet billijk;  wil een premiestelsel hetwelk uitgaat  van  een
uniform premiepercentage.

Daar deze beginselen niet meer uitgaan van private overwegin-
gen, kunnen naar onze wijze van zien, mede op grond van recente

publicaties over dit vraagstuk, de kapitaaldekkingsstelsels vervallen,
hetgeen niet wil zeggen, dat bedrijfseconomische reservering voor
ups en downs zou moeten worden vermeden. Bij de invordering
zouden o.i. voorschotpremi6n dienen te worden geheven om onin-
vorderbare tekorten te voorkomen.

§ 4. De organisatie der uitvoering

De discussie rond de uitvoering der sociale arbeidsverzekering
is ten onzent steeds in hoge mate beinvloed door de beginselen van
subsidiariteit, souvereiniteit in eigen kring en politieke decentrali-
satie. Hoewel deze beginselen niet met elkaar vereenzelvigd mogen
worden, hebben zij in de practische sociale politiek veelal gelijk
gerichte invloeden uitgeoefend. Met name heeft er een ontwikkeling
in de sociale politiek plaats gehad, waarbij men in toenemende
mate het georganiseerde bedrijfsleven wenst in te schakelen bij de
uitvoering der sociale arbeidsverzekering.

Bij het onderzoek naar de vraag, of dit op juiste wijze is geschied,
zijn wij tot de conclusie gekomen dat deze vraag ontkennend moet
worden beantwoord. Enerzijds is ons n.1. gebleken, dat - terwijl
de wettelijk geregelde sociale arbeidsverzekering een publiekrechte-
lijk karakter heeft, hetgeen in overeenstemming moet worden ge-
noemd met het karakter der sociale arbeidsverzekering in het
algemeen, in verband waarmede de uitvoering der sociale arbeids-
verzekering toekomt aan publiekrechtelijke organen - de historisch
gegroeide uitvoeringsorganisatie op privaatrechtelijke grondslagen
rust.

Anderzijds is ons gebleken, dat het nagestreefde beginsel van het
„zelf doen" in de huidige uitvoeringsorganisatie niet voldoende tot
zijn recht komt.

Meer recente geschriften over dit vraagstuk wensen tegemoet te
komen aan de aandrang het bedrijfsleven een grotere invloed toe te
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kennen bij de uitvoering der sociale arbeidsverzekering, doch wen-
sen daarbij tevens een publiekrechtelijk georganiseerd uitvoerings-
orgaan en een betere verwezenlijking van het practische „zelf doen".

Bij het zoeken naar nieuwe publiekrechtelijke uitvoeringsorganen
bestaat de mogelijkheid te werk te gaan langs de weg der functionele
decentralisatie of langs de weg der territoriale decentralisatie. De
keuze tussen deze mogelijkheden is een kwestie van opportuniteit.

Daar aan beide uitvoeringsvormen betekenis toekomt, dienen in
de toekomstige organisatie der sociale arbeidsverzekering zowel be-
drijfsorganen als territoriale organen, de laatsten als restorganen en
als uitvoeringsorganen der ouderdomsverzekering, onder toezicht en
algemeen bestuur van een Centrale Sociale-Verzekeringsraad, een
rol te spelen. De burgerlijke en kerkelijke overheid moet voor wat
betreft de uitvoering van het in haar dienst zijnde personeel buiten
deze organisatie blijven. Een algemene bedrijfsvereniging als „rest-
orgaan" achten wij niet gewenst.

Met inachtneming van deze principieel opgezette uitvoeringsorga-
nisatie en een juiste scheiding tussen „uitvoering" en „administra-
tie" is het wenselijk een centraal administratiekantoor met districts-
kantoren in te stellen.

Hierbij dient o.i. de ontwikkeling van het practische „zelf doen"
bevorderd te worden door de instelling van commissies van werk-
gevers, zelfstandigen en arbeiders bij de districtskantoren, waarbij
dezelfde personen zitting dienen te hebben zowel voor de territoriale-
als voor de bedrijfsorganen.

In het belang van vereenvoudiging en bezuiniging dient een cen-
trale premie-administratie plaats te hebben, waarbij een uniforme
premieheffing wordt gestort in een centraal vereveningsfonds, welk
fonds de gelden verdeelt over de uitvoeringsorganen.
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STELLINCEN

I

Het moet betwijfeld worden of de taak, welke F. de Vries
in zijn Amsterdamse inaugurele oratie over „de taak van de
theoretische economie" aan de theoretische economie toe-
kent juist genoemd kan worden. Door te stellen, dat de
theoretische economie zich slechts heeft bezig te houden met
een economische begripsvorming en een theoretische ana-
lyse, waarin de stellingen geen enkele empirische inhoud
hebben, wordt aan de theoretische economie haar meest
essentiBle functie, n.1. inzicht te verschaffen in de oorzaken
en samenhangen van de verschijnselen van het werkelijke
economische leven, ontnomen.

II

De behoefte aan chartaal geld in het economisch leven
vormt een natuurlijke rem voor de geld- en credietschepping
door particuliere banken.

III

Een sociaal-wijsgerige grondslag voor winstdeling kan
o.m. gezocht worden in het karakter der onderneming van
werkgemeenschap. Het is niet onjuist het winstaandeel in
dit verband als een aspect van rechtvaardig arbeidsloon te
zien.

IV

De onderscheiding van de groepsvormen in „Gemein-
schaft" en „Gesellschaft" zoals deze gegeven wordt door
F. Tiinnies moet onbevredigend genoemd worden, omdat be-
paalde groepsvormen noch onder „Gemeinschaft", noch
onder „Gesellschaft" te brengen zijn. Dit geldt met name
voor de z.g. ambtelijke verbanden, welke eerder onder te
brengen zijn in de door Pieper aangegeven structuurvorm
der „Organisation".
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V
De opvatting, dat onder het „beBindigen" van een arbeids-

verhouding in de zin van artikel 6, lid 1 van het Buiten-
gewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 zou moeten
worden verstaan de opzegging als beeindigingsdaad, is
weinig steekhoudend. Zowel op historische als op theoreti-
sche overwegingen moet aangenomen worden, dat onder

9,„beBindigen  van een arbeidsverhouding in de zin van ge-
noemd artikel moet worden verstaan de feitelijke beliindi-
ging.

VI

De leer dat de rechtskracht van een koninklijk besluit
staat of valt met de wet waarop het steunt, is niet houdbaar,
daar een koninklijk besluit zijn rechtskracht kan behouden
indien de wet waarop het steunt, is vervallen, doch ver-
vangen is door een andere wet, waarin dezelfde materie op
technisch andere wijze is geregeld en de delegatie aan de
Kroon ongewijzigd is gehandhaafd.

VII
De overheid dient ten aanzien van elke belasting na te

gaan, of zij past in haar algemene economische en sociale
politiek. Waar zulks doelmatig is, mag zij welbewust van
de belastingen gebruik maken om die politiek te bevor-
deren.

VIII
Het is wenselijk in de discussie rond het begrip sociale

politiek onderscheid te maken tussen sociaal-economische
en sociale-arbeidspolitiek als onderdeel daarvan. Heeft de
sociaal-economische politiek tot voorwerp de bestaande
economische orde met zedelijke beginselen te doordringen,
de sociale-arbeidspolitiek heeft tot voorwerp deze door-
dringing in de arbeidsverhoudingen tot stand te brengen.
De sociaal-economische politiek vindt dan haar neerslag in
het sociaal-economische recht, de sociale-arbeidspolitiek in
het arbeidsrecht.
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IX

De vele facetten van de sociale arbeidsverzekering, welke
noch geheel zijn onder te brengen in het arbeidsrecht, noch
in de sociale politiek, maken een afzonderlijke academische
beoefening van de leer der sociale arbeidsverzekering wen-
selijk.

X
Het karakter der sociale arbeidsverzekering is niet in

overeenstemming te brengen met het individualistische be-
ginsel van het risque professionnel, hetwelk nog aan ver-
schillende onderdelen der Nederlandse sociale arbeidsver-
zekering ten grondslag ligt.

XI

De toepassing van een stelsel van fondsvorming vormt in
de sociale arbeidsverzekering een van de meest ernstige
belemmeringen voor een doelmatig stelsel van sociale ar-
beidsverzekering.

XII
Bij de toelichting op en de behandeling van de Werkloos-

heidswet 1949 mist men iedere redelijke argumentatie voor
de rechtsgrond van de geconstrueerde algemene bedrijfsver-
eniging. Een dergelijke rechtsgrond is echter ook niet te
construeren, in verband waarmede het betreurd moet wor-
den dat de Raden van Arbeid - ten aanzien waarvan men

verliest, dat het organen zijn waarbij de bestuursmacht ook
in de huidige sociaal-politieke discussie teveel uit het oog

aan vertegenwoordigers van belanghebbenden is opge-
dragen - niet als restorganen zijn ingeschakeld.


	INHOUD
	HOOFDSTUK I
 INLEIDING
	§ 1. Inleidende opmerking
	§ 2. Het begrip sociale verzekering in verhouding tot het begrip private verzekering
	§ 3. Enige definities
	§ 4. Probleemstelling
	HOOFDSTUK II DE SUBJECTEN DER SOCIALE ARBEIDSVERZEKERING
	§ 1. De kring der verzekerden
	a. De rechtsgrond der sociale arbeidsverzekering en de betekenis hiervan voor de kring der verzekerden
	b. De ontwikkeling in de wetgeving 
	§ 2. Enige beschouwingen over de omvang van de sociale arbeidsverzekering
	1. in hoeverre het theoretisch juist is een scheidingslijn te trekken, al naar gelang de verhoudingen, waaronder de arbeid wordt verricht, b.v. in loondienst of als zelfstandige
	2. in hoeverre op een bepaald ogenblik beperking tot een bepaalde groepering der bevolking wenselijk moet worden geacht
	§ 3. Conclusies
	HOOFDSTUK III HET OBJECT DER SOCIALE ARBEIDSVERZEKERING
	§ 1. Inleidende beschouwingen
	§ 2. De prestaties der sociale arbeidsverzekering
	1. De ongevallenverzekering
	2. De Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
	3. De ouderdoms-, weduwen- en wezenverzekering
	4. Kinderbijslag en kraamgeldverzekering
	5. De werkloosheids- en wachtgeldverzekering
	I.  Het verlenen van bovenwettelijke uitkeringen
	II.  In hoeverre moeten de goede zeden bij de prestaties der sociale arbeidsverzekering een rol spelen?
	§ 3. De financiering der sociale arbeidsverzekering
	I. Een onderzoek naar de grondslagen der financiering van de onderscheiden sociale arbeidsverzekeringswetten
	1)   Ongevallenverzekering
	2)  Invaliditeits- en ouderdomsverzekering
	3)  De Ziekteverzekering, ziekteverzorging en kinderbijslagverzekering
	4)   De Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering
	II. Enige beschouwingen over de algemene beginselen, waarop de financiering der sociale arbeidsverzekering dient te steunen
	§ 4. Conclusies
	HOOFDSTUK IV DE ORGANEN DER SOCIALE ARBEIDSVERZEKERING
	§ 1. Het rechtskarakter der sociale arbeidsverzekering
	§ 2. De organisatie van de uitvoering der sociale arbeidsverzekering
	§ 3. Conclusies
	HOOFDSTUK V SAMENVATTING
	§ 1. Uitgangspunt der studie
	§ 2. De subjecten der sociale arbeidsverzekering
	§ 3. Het object der sociale arbeidsverzekering
	A. Prestatiestelsel
	B. Financieringsstelsel
	§ 4. De organisatie der uitvoering
	PERSONENREGISTER
	LIJST VAN GERAADPLEEGDE EN BESTUDEERDE LITERATUUR

