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VOORWOORD. 

Heel bijzonder onze tijd vraagt op politiek gebied naar daden 
en feiten. Zij zijn - zoo heet het - de eenige maatstaf en de toets-
steen van de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het parlemen-
tair-constitutioneele stelsel. Hoe meedoogenloos klinkt niet herhaal-
delijk het verwijt, dat veel en onvruchtbaar gepraat in de lands-
vergaderingen het parlementaire stelsel in discrediet heeft gebracht. 

Ook dit verwijt, dat tenslotte de politieke partijen bedoelt le 
treffen, vraagt om weerlegging met ......daden en feiten. 

De Katholieke Staatspartij heeft in den loop der laatste tien 
jaren, met de volle verantwoordelijkheid van haar plaats in het 
politieke en parlementaire leven, deelgenomen aan regeerings-
verantwoordelijkheid en parlementairen arbeid. Zij deed dit, 
minder met het gerucht van woorden dan met de klare taal van 
daden. 

Haar leidraad waren haar programs, waaromheen zij in 1922, 

1925 en 1929 hare kiezers vereenigde, 
De Katholieke Staatspartij en hare kiezers hechten nog steeds 

meer aan daden en feiten dan aan gemakkelijk gesproken woorden. 
Het democratisch goed-geschoolde volk weet beide te onderscheiden 
en te wegen. 

Daarom heeft het Dagelijksch Bestuur een ige daden en feiten 
doen verzamelen, welke een toelichting vormen op de programs-I929 
en 1922, welke zijn afgedrukt achter het program -1933. 

Hierbij zij opgemerkt, dat bij de bewerking bleek, dat vooral La. 
van de uitvoering van het program -1922 een absolute volledigheid 
van te vermelden maatregelen tot in details onmogelijk was te 
bereiken. Men zou dan tot in allerlei Koninklijke Besluiten en 
Min isteriëele beschikkingen moeten afdalen. Daarom is alleen 
het belangrijkste materiaal gegeven. 

De vraag, of deze uitgave een redelijke belofte voor de toekomst 
inhoudt, wordt met vertrouwen aan den lezer ter beantwoording 
overgelaten. 

's-Gravenhage, Januari 1933. 



TER INLEIDING: 

De komende 'parlementaire periode zal in menig opzicht ccii 
der gewichtigste en moeilijkste zijn, die ooit in de moderne politieke 
geschiedenis zijn voorgekomen. 

Niemand weet, wanneer de wereldcrisis haar diepste punt 
zal hebben bereikt. Dat zij echter in haar moreele en econo-
mische gevolgen nog langen tijd zal nawerken, staat vast. Het 
gaat er om deze gevolgen eenerzijds zooveel mogelijk te verzachten, 
anderzijds zoo krachtig mogelijk te beheerschen en ten goede te 
keeren tot welzijn van ons volk. 

Meer dan ooit is dan ook bezinning noodig op beginsel en 
praktijk; het beginsel, dal de practijk moet bezielen en gezond 
houden; de praktijk, die het beginsel vruchtbaar moet maken 
door een uit daden sprekenden wakkeren werkelijkheidszin en 
vooruitziend beleid. 

Aan ons Program van actie-I933 behooren daarom vooral 
te gaan enkele principieele richtlijnen, die uiteraard niet nieuw 
zijn, maar thans bijzondere beteekenis hebben. 

Het Program van actie zelve noemt eenige concrete onder- 
werpen, die in dezen tijd op den voorgrond treden, 

I. 

De Staat is in zooverre dienstbaar aan het individu, dat 
hij door zijn inrichting, wetgeving en bestuur er naar moet 
streven, het individu in staat te stellen, door eigen kracht, in 
samenwerking met anderen, zijn tijdelijk geluk, - gezien in 
het licht van zijn eeuwige bestemming - zooveel mogelijk 
te verzekeren, met name een behoorlijk peil van welvaart 
te bereiken. 
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Daartoe is onmisbaar het staatsgezag, hetwelk de activi-
teit der in het staatsverband levenden - individuen en groe-
pen - zoo noodig dwingend moet richten op het gemeen-
schapsdoel en moet voorkomen, dat in het nastreven van 
particuliere doeleinden de natuurlijke vrijheid misbruikt worde, 
ten nadeele van het algemeen welzijn. 

Daaruit volgt de plicht van de Overheid om het gezag 
hoog te houden, en de plicht van de burgers om het gezag 
te eerbiedigen. 

De eerste en voornaamste natuurlijke gemeenschap van 
individuen is het gezin. De werkzaamheid van den Staat moet 
er dus op gericht zijn, de voorwaarden te scheppen, waar-
door het gezin in zedelijk, maatschappelijk en economisch 
opzicht tot volle ontplooiing kan komen. Deze gezinspolitiek, 
waarbij ook rekening dient te worden gehouden met de grootte 
van het gezin, moet het geheele staatsbeleid doortrekken. 

Van dit uitgangspunt moeten worden beoordeeld de maat-
regelen 

op het terrein van opvoeding en onderwijs, als plimair 
recht en primaire plicht van de ouders 
op het gebied van het burgerlijk recht met betrekking tot 
het huwelijk; 
op het terrein der sociale politiek, in het bijzonder ten aan-
zien van de loonsvorming en ten aanzien van den arbeid 
der gehuwde vrouw; 
op het gebied van het strafrecht ter voorkoming van alles 
wat den zedelijken grondslag van het gezin kan onder-
mijnen (Neo-malthusianisme, pornografie, zedeloosheid, alco-
holisme); 
op het gebied van volksgezondheid en woningbouw; 
ten aanzien van de verdeeling der openbare lasten. 

Naast de zorg voor het gezin staat als hoofdpunt van acti-
viteit der R. K. Staatspartij, de politiek op sociaal en econo-
misch terrein. 

De encycliek ,,Quadragesimo Anno" wijst hier de funda-
menten aan voor een betere ordening der verhoudingen, ook 



voorzoover de Staat daarbij, juist in den tegenwoordigen tijd, 
een taak heeft te vervullen. 

Geen steen kan uit dezen onderbouw worden losgemaakt, 
maar enkele voorname onderdeelen zijn toch duidelijk te onder-
kennen: 

de eigendom in zijn samengesteld, individueel en sociaal, 
karakter; 
de dringende noodzakelijkheid om  alien,  die aan de voort-
brenging direct of indirect deelnemen, in rechtvaardige ver-
houding te doen deelen in de vruchten, en ook degenen, 
die door arbeid deelnemen, te brengen tot voldoend eigen 
bezit; 
eensgezinde samenwerking in organischen vorm van  alien,  
die in bedrijf en onderneming werkzaam zijn; 
verwerping én van de Vrije concurrentie én van de econo-
mische dictatuur, als leidend beginsel voor de volkshuis-
houding; 
opbouw eener sociale en Juridische ordening, doortrokken 
van sociale rechtvaardigheid en sociale liefde,  

II. 

Het is de les uit de laatste zware jaren, dal eenerzijds de crisis 
buitengewone eischen stelt aan de werkzaamheid van den Staat, 
terwijl deze anderzijds juist zeer groote moeilijkheden ondervindt 
bij het zich verschaffen der middelen, om die taak te vervullen. 
Het is immers  zóó,  dat de mogelijkheid om hulp te verleenen 
geringer wordt, naar mate de nood stijgt en de internationale 
verwarring op economisch gebied toeneemt. 

Daarom zal de Staat zeker in dezen tijd alles moeten doen, 
om te voorkomen, dat hij zelf zijn vermogen om helpend en steunend 
op te treden ondermijnt, zoodat hij in gevaar zou brengen met 
name volksonderwijs en sociale voorzieningen. 

Zoo is allereerst noodig 
1. dat de Staat zorgvuldig waakt voor het behoud en de ver-

sterking van het financieel evenwicht in zijn eigen huis- 
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houding en in die van provinciën en gemeenten, zonder 
op deze de lasten onevenredig af te wentelen, en dat hij 
zijn eigen werkzaamheid doeltreffend organiseert. 

2. Bij het opleggen van nieuwe lasten, rechtstreeks of zijde-
lings, worde een rechtvaardige verdeeling daarvan nage-
streefd. 

Wanneer aan deze hoofdvoorwaarden wordt voldaan, komen 
eenige punten van actueel crisisbeleid op den voorgrond, 
waarbij in het oog moet worden gehouden, dat het program 
nimmer de beteekenis kan hebben van een beperking der 
politieke activiteit, zeker niet in crisistijd met zijn telkens 
wisselende omstandigheden. 

3. Krachtige maatregelen ten behoeve van den land- en 
tuinbouw, de nijverheid, den handel, de scheepvaart en 
het overige verkeerswezen, tot behoud en verruiming van 
den afzet in het binnenland en tot bevordering van den 
uitvoer. 
Deze maatregelen behooren op de eerste plaats te strekken 
tot behoud en verruiming van werkgelegenheid, ook voor 
de patroons. 

4. Voorzoover anders dan door de maatregelen onder 
3 .- nationaal werkloosheid kan worden tegengegaan, dient 
voorop te staan 
a. het bevorderen met alle dienstige middelen van een 

geregeld overleg tusschen de organisaties van werk-
gevers en werknemers tot werkbehoud; 

b. werkverruiming, zoo noodig ook door het verschaffen 
van werkgelegenheid bij niet-aanstonds-productieve 
werken. 

Mede worde tegengegaan de onbeperkte tewerkstelling van 
vreemde arbeidskrachten. 

Bij aanstelling in dienst van het Rijk worde de voorkeur 
gegeven aan mannelijke personen, met uitsluiting van ge-
huwde vrouwen, tenzij kostwinsters. 



5. Waar werkgelegenheid ontbreekt, aanpassing der werkloos-
heidsverzekering aan de nooden van den crisistijd, in 
overleg met de betrokken organisaties en de gemeente-
besturen 
bevordering, zoo noodig door wettelijke maatregelen, van 
de totstandkoming van behoorlijke, aansluitende steun-
regelingen in de gemeenten, zonder dat deze het karakter 
krijgen van openbare armenzorg. 
Bij het treffen van maatregelen op het gebied der werk-
loosheidsverzekering en der steunregelingen worde een 
zoodanige verdeeling der lasten nagestreefd, dat de kosten, 
die gelijkmatig over het land behooren te worden ver-
deeld, niet op bepaalde gemeenten onevenredig zwaar 
komen te drukken. 
Daarbij worde tevens bijzondere aandacht geschonken aan 
het vraagstuk van steun aan en zorg voor onvolwassen 
werkloozen, inwonende kinderen daaronder begrepen.  

III. 

In sterk Godsvertrouwen mag de eigen werkzaamheid voor 
den opbouw van een betere toekomst, ook in de oogenblikkelijke 
moeilijke omstandigheden, waarin slechts geleidelijk verbetering 
kan worden verwacht, niet worden uit het oog verloren. Voor 
die werkzaamheid stelt de R.K. Staatspartij, onder handhaving 
van de programS-I922 en -1929, - voorzoover niet gewijzigd 
of niet reeds verwezenlijkt, - de navolgende punten voor de 
eerstvolgende periode op den voorgrond: 

Krachtige medewerking aan iedere poging om de inter-
nationale samenwerking op economisch gebied vooral in 
Europa te herstellen en te bevorderen, met inachtneming 
van gelijkberechtigheid van alle, dus ook de kleine Staten. 
Onderwijl, bij geleidelijken terugkeer van meer normale 
toestanden, bijzondere concessies verleenen aan Staten, 
die medewerken aan maatregelen tot herstel van een 
vrijer ruilverkeer. 
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2. Nauwere samenwerking tusschen Nederland en de deelen 
van het Koninkrijk buiten Europa. 

3. Krachtige bevordering in den geest der Vredesnota van 
Benedictus XV, van een zoodanige werkzaamheid van 
den Volkenbond, dat de stoffelijke macht der wapenen 
worde vervangen door de zedelijke macht van het recht, 
waartoe gelijktijdige en wederzijdsche vermindering der 
bewapening onmisbare voorwaarde is. 

4. Bij de regeling van de verhouding van Nederland tot 
België, worde vooropgesteld 

erkenning van de cultureele banden tusschen beide 
volken; 
eerbiediging van de souvereiniteit van elk der beide 
Staten over eigen gebied 
geleidelijke ontplooiing van de mogelijkheden tot weder-
zijdsche aanvulling op economisch terrein. 
Verbetering en uitbreiding van onderlinge verkeers-
wegen worde mede dienstbaar gemaakt aan de ont-
wikkeling, binnen het eigen staatsverband, van die ge-
biedsdeelen, welke bij de totstandkoming ervan meer 
in het bijzonder zijn betrokken. 

5. Wettelijke regeling van geheele of gedeeltelijke verbin-
dendverklaring van collectieve arbeidsovereenkomsten. 
Verdere uitbouw van de organische samenwerking in 
bedrijf en onderneming. 

6. Regeling van het pachtvraagstuk onder volledige erkenning 
van het sociaal element in het karakter van den grond-
eigendom. 

7. Zoodanige invloed van den Staat op het beleid der cen-
trale Circulatiebank, dat dit blijvend gericht zij op het 
algemeen welzijn. 
Daarbij tevens versterking van de positie van de centrale 
Circulatiebank in haar verhouding tot de credietbanken. 
Wettelijke bepalingen omtrent de uitoefening van het 
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bankbedrijf, in het bijzonder ter bevordering van meer 
openbaarheid. 

8. Wettelijke regeling, zooveel mogelijk op internationalen 
grondslag, van de openbaarheid ten aanzien van concerns, 
trusts en kartels. 
Zorg voor de vergrooting der ontwikkelingsmogelijkheden 
van het in zich gezonde kleinbedrijf. 

9. Ook bij verlaging van belastingen worde gestreefd naar 
een rechtvaardige verhouding tusschen directe en indirecte 
belastingen. Bij dit streven moet voorop staan verlaging, 
zoo mogelijk afschaffing van de belastingen op de eerste 
levensbehoeften. 

10. Met behoud van zelfstandige, gelijkberechtigde omroep-
organisaties worde op het gebied van de radio gestreefd 
naar samenwerking, zoowel op het gebied van het pro-
gramma als op dat der techniek. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van den Partijraad 
van 26 November 1932. 

De Voorzitter van den Partijraad: 

AALBERSE. 

De Voorzitter van het Partijbestuur 

C. GOSELING. 

De Secretaris van het Partijbestuur 

FRANS TEULINGS. 



LtJtISi 1'AUL')h!i 
Onder verwijzing naar de inleidende verklaring op het 

program van 1896 en met handhaving, voorzoover niet ge-
wijzigd of niet reeds verwezenlijkt, van het program van 
13 Mei 1922, worden voor de eerstvolgende periode door de 
R.K. Staatspartij de volgende punten op den voorgrond ge-
steld: 

I. ALGEMEENE BEGINSELEN. 

I. Handhaving en doorvoering der Katholiek-staatkundige 
beginselen in wetgeving en bestuur, vooral ten aanzien van 
het hooghouden van het gezag; 
de verhouding tusschen gemeenschap en individu; 
het huwelijk en de ouderlijke macht; 
de belangen van de kinderrijke gezinnen; 
de bestrijding der openbare onzedelijkheid. 

Dit punt bevat een algemeene verklaring en eene op-
somming van eenige hoofdpunten van staatkundig beleid, 
welke bijzonder door de R.K. Staatspartij worden naar 
voren gebracht. Het beheerscht de activiteit der Partij 
en komt als leidend motief telkens tot uiting. 

2. Herziening van het huwelijksgoederenrecht. 

Bij Kon. Boodschap van 30 Mei 1930 is een wetsontwerp 
tot herziening van het huwelijksgoederenrecht ingediend. 
Het ontwerp, stuk No. 47 zitting 31/32, is in behandeling 
bij eene commissie van voorbereiding, welker rapport, 
tegelijk met het antwoord der Regeering en het verslag 
over het met de Regeering gevoerde mondeling overleg, 
24 December 1932 verschenen. 

3. Vasthouden aan het parlementair-constitutioneele stelsel. 

Dit punt is evenals punt I een algemeene richtlijn voor 
staatkundig handelen. Bij de ontwikkeling der dingen in 
de laatste jaren is deze verklaring niet van actueel belang 
ontbloot. 
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4. De belemmering van de vrijheid van godsdienstuitoe/ening, 
neergelegd in art.  iv'»  van de Wet op de staatsinrichting 
van Nederlandsch-Indië, worde weggenomen. 

Zonder dat in de formeele bepaling wijziging intreedt, 
kan door onmiddellijke tusschenkomst van katholieke zijde 
bij de bevoegde instantie de in dit punt bedoelde belem-
mering voor een zeer belangrijk deel worden beperkt tot 
haar minimum. 

Dat hierin de katholieke leden der Staten-Generaal hun 
medewerking herhaaldelijk verleenden is geen zaak, welke 
telkens kan worden openbaar gemaakt. - 

IIS1II]I!fl& 

i. Handhaving van de gelijkstelling van openbaar en bijzonder 
onderwijs, voor beide soorten van onderwijs met voorkoming 
en afsnijding van ongewenschte verhoudingen en ongemoti-
veerd hooge uitgaven. 

Bij den parlementairen arbeid, blijkend uit het ver-
schenen Verslag, aan het ontwerp tot Herziening der Lager-
Onderwijswet-1921, stuk No. 139, ingediend hij Kon. Bood-
schap van 10 September 1931, is geheel in den geest van 
dit programpunt door de katholieke leden gehandeld. Het 
w.o. zal, naar verwacht mag worden, in dit zittingsjaar 
behandeling vinden. 

Ook bij de behandeling van het z.g. Noodwetje is de hand-
having van de gelijkstelling in het oog gehouden, zooals 
b.v. blijkt uit het verslag van het mondeling overleg met de 
Regeering gevoerd (bldz. 15), waarbij op grond van de 
financiëele gelijkstelling werd aangedrongen op overname 
van het vijfde lid van art. 106 van het groote wijzigings-
voorstel der L.O. wet (het betreft de uitkèering van salaris 
voor den vervanger van een boventallig onderwijzer bij het 
bijzonder onderwijs, die wegens ziekte zou moeten worden 
vervangen). 

Aan dezen wensch werd door de Regeering voldaan. 

2. Tegengaan van verdere verzwakking van de positie van het 
gymnasiaal onderwijs. 

Op het bij Kon. Boodschap van 16 Maart 1928 ingediende 
wetsontwerp tot regeling van het Voorbereidend Hooger 
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en Algemeen vormend Middelbaar Onderwijs, is 30 November 
1932 een Nota van Wijziging verschenen van Minister 
Terpstra, met een gewijzigd ontwerp. 

Dit komt opnieuw in behandeling bij de afdeelingen der 
Tweede Kamer. Daarbij zal de richtlijn in dit programpunt 
gelegen de toetssteen vormen voor de beoordeeling der 
voorgestelde regeling. 

3. Toepassing van de gelijkstelling voor het voorbereidend-, het 
nijverheids- en het buitengewoon onderwijs. 

Bevordering van hel Nijverheidsonderwijs o.m. door 
opheffing van de wet van 28 Juli 1924 Staatsblad 367, met 
name art.  ii.  

T.a. van het Nijverheidsonderwijs is dit punt voor een 
belangrijk deel uitgevoerd en zal het zaak zijn het verkregene 
te handhaven. 

T.a. van het buitengewoon onderwijs voor zwakzinnigen 
en voor schippers- en kramerskinderen is het beginsel vol-
komen uitgewerkt in het ontwerp-Herziening L.O.-wet 
(stuk No, 139, zitting 31/32). 

Lid 2 van punt 3 is uitgevoerd bij wet van 9 Juli 1931, 
Stsbl. 280. 

4; Ruimere subsidieering van het bijzonder hooger onderwijs. 

Afgezien van de huidige financieele omstandigheden van 
's Rijks schatkist, is op dit punt geen wijziging gekomen 
in de mogelijkheid tot verwezenlijking. 

T,a, van de subsidieering der bijzondere universiteiten 
zie men de gevoerde debatten in Handelingen Tweede Kamer 
1930-31 bldz. 833 v.v. 

5. Regeling van het cursusonderwijs voor de rijpere jeugd. 

Het ontwerp-cursuswet is door Minister Terpstra ge-
wijzigd geworden bij Nota van Wijzigingen ingediend 21  
October  1930. De behandeling der wet wordt opgehouden 
door de Regeering (de Memorie van Antwoord moet nog 
ingediend worden, het Voor]. Verslag dateert van 4 Februari 
1931) uitsluitend met het oog op den slechten toestand 
van 's  lands  financiën. 

6. Ten aanzien van den radio: vrije en zelfstandige ontwikkeling 
van de maatschappelijke krachten; billijke verdeeling van 
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den beschikbaren zendtijd volgens de in bevolking levende 
richtingen. 

Dit programmapunt is volledig uitgevoerd in het Zend-
tijdbesluit van 15 Mei 1930.  

III.  FINANCIËN. 

i. Behoud van het financieele evenwicht. 

Dit punt omschrijft een algemeene richtlijn voor de toet-
sing van het financieel beleid der Regeering. Vooral in den 
huidigen crisistijd is deze richtlijn van groot belang. 

2. Belastingverlaging voorzoover daardoor algemeen nuttige 
uitgaven voor economische, sociale en cultureele doeleinden 
niet behoeven achterwege te blijven. 

Bij eventueele belastingverlaging den voorrang geven aan de 
verbruiksbelasting. 

Bij wet van 24 Jan. 1930 S. 21 is de laatste belasting-
verlaging ingevoerd, n,l. afschaffing der Verdedigings-
belasting  II  en gelijktijdige afschaffing van de opcenten 
op den Suikeraccijns (resp. 101  en 91  millioen gulden), welke 
werden geheven ten behoeve van het Leeningsfonds 1914. 
Het restant der Verdedigingsbelasting llwerd geincorporeerd 
in de Inkomstenbelasting. 

3. Invoering van belastingen op middelen van gemak en weelde. 

Bij Kon. Boodschap van 28 Mei 1926 werd een samenstel 
van belastingwetsontwerpen ingediend bij de Tweede Kamer, 
waaronder de Heffing eener Weeldeverteeringsbelasting. 
Dit w.o. werd einde 1926 door de toenmalige Regeering 
niet meer urgent geacht, zoodat het onafgedaan bleef liggen. 

Bij brief van 20 September 1932 wendde de Minister van 
Financiën zich tot de Commissie van Voorbereiding, met de 
mededeeling, dat hij verdere behandeling thans wenschte 
te hervatten. 

Op 19 Dec. 1932 is het verslag over het met de Regeering 
door de Kamer Commissie gevoerde mondeling overleg, 
tegelijk niet een gewijzigd ontwerp van wet, verschenen. 

4. Geleidelijke afschaffing van indirecte belastingen op eerste 
levensbehoeften. 
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5. Vermindering van de successiebelasting bij vererving in de 
rechte lijn en in de eerste graden van bloedverwantschap. 

6. Meer doeltreffende Organisatie van den staatsdienst. 

Aan dit punt is van katholieke zijde in het parlement 
herhaaldelijk met nadruk aandacht geschonken. (Men 
zie o.a. Handelingen Tweede Kamer 1929-'30 blz. 324 en 
325), 

7; Verbetering der salarieering van het Rijkspersoneel door 
herziening van het Bezoldigingsbesluit en van de overige 
loonregelingen. 

In 1929, zoowel als in 1930, is van katholieke zijde voor 
dit punt met nadruk opgekomen. (Men zie b.v. Handelingen 
Tweede Kamer 1930-31, blz. 480 en 481 en blz, 583 en 632). 

In 1931 is de toestand der Rijksfinanciën zoodanig ge-
wijzigd, dat de Regeering zich verplicht achtte een salaris-
korting door te voeren. Over het standpunt der Katholieke 
Fractie daaromtrent heeft prof. Aalberse in de Partijraads-
vergadering van November 1931 uitvoerige mededeelingen 
gedaan, welke daarna in druk zijn verschenen in Mede-
deelingen No. 3, December 1931, 

Ten aanzien van de verlaging der ambtenaarssalarissen 
in 1932 door de Regeering voorgenomen heeft, mede door 
den aandrang van de zijde der katholieke Fractie, het in-
stituut van het Georganiseerd Overleg zoodanig gefunc-
tioneerd, dat dit overleg tot een overeenstemming met de 
grootst mogelijke meerderheid der organisaties heeft geleid. 
Hierbij is de aanvankelijk voorgenomen korting van 14 
millioen gulden teruggebracht tot 11.3 millioen gulden. 

8. Herziening der financieele verhouding tusschen Rijk en 
Gemeenten. 

Zie de Wet van 15 Juli 1929, Stsbl. 388, in werking ge-
treden I Mei 1931. 

9. Herziening van de forensenbelasting. 
Dit vraagstuk is opgelost in de wet op de financieele 

verhouding (zie punt 8). 

ro. Afschaffing der personeele belasting op lokaliteiten, waarin 
beroep of bedrijf wordt uitgeoefend. 
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IV. BUITENLANDSCH  BELEID. 

Krachtige medewerking, in den geest der vredesnota van 
Benedictus XV, met de plannen van den Volkenbond, 
ter oplossing der internationale geschillen door scheids- 
rechtelijke uitspraken, en ter gelijktijdige en wederzijdsche 
vermindering van bewapening. 

T.a. van het eerste punt: Wet van 9 Mei 1930, tot goed-
keuring van de toetreding tot de Hoofdstukken I,  II  en  IV  
van de door de Negende Volkenbondsvergadering op 26 Sept. 
1928 vastgestelde Algemeene Akte nopens vreedzame regeling 
van internationale geschillen. (Stsbl. 161). 

De R.K. Staatspartij heeft krachtig gesteund de actie 
van den R. K. Vredesbond met het oog op de Ontwapenings-
conferentie, en is ook in de internationale samenwerking van 
Katholieke partijen (het Secrétariat International des Partis 
démocratiques d'inspiration chrétienne), in dezelfde richting 
krachtig werkzaam geweest. 

De Nederlandsche delegatie ter Ontwapeningsconferentie 
heeft, geheel in den geest van dit programpunt, ter Ont-
wapeningsconferentie den haar ten dienste staanden invloed 
aangewend. 

V. DEFENSIE. 

De organisatie van leger en viool dient beperkt te zijn tot 
hetgeen noodzakelijk is voor de handhaving der neutraliteit 
en de verdediging der onafhankelijkheid - binnen de grenzen 
door eventueele internationale regelingen te stellen. 

Het z.g. vlootplan (Wet van 19 Dec. 1930 Stlbl. 489) 
is door de R. K. Staatspartij zorgvuldig getoetst aan dit 
programpunt. Men zie daartoe Mededeelingen der R. K. 
Staatspartij No. 1, d.d. Juli 1930.  

VI. OVERZEESCHE  GEWESTEN. 

Voortgezette voorbereiding van staatkundige zelfstandig-
heid binnen het staatsverband, van de deelen van het Konink-
rijk buiten Europa, onder handhaving der Nederlandsche 
Leiding. 

Wet van 6 Juni 1932, houdende goedkeuring van nadere 

2 



wijziging en aanvulling van Afdeeling  IV  van de begrooting 
van  Ned.-Indië voor 1932, Stsbl. 275. Deze wet betreft 
de goedkeuring van een memoriepost, waarmede de door-
voering der Bestuurshervorming in de gewesten buiten 
Java en Madoera in beginsel werd aanvaard. 

2. Behoud van de volledige ministerieele verantwoordelijkheid 
voor het beleid van den Gouverneur-Generaal van  Ned.-
Indië en van de Gouverneurs van Suriname en van Curaçao. 

Deze algemeene richtlijn is blijvend gevolgd.  

VII.  HANDEL EN NIJVERHEID. 

i. a. Het instellen van een onderhandelingstarief teneinde de 
mogelijkheid tot het sluiten van handeistractaten met andere 
landen open te houden. 
b. Zoo noodig steun aan, bepaalde takken van volksbestaan 
door bijzondere invoerrechten, voornamelijk als afweer-
middel tegen dumpingpractijken, wanneer deze tot gevolg 
zouden kunnen hebben, dat het Nederlandsch bedrijfsleven 
blijvend zou worden geschaad. 

Deze paragraaf van het program, waarin over de handels-
politiek wordt gehandeld, is door de katholieke fractie 
der Tweede Kamer, en evenzeer door die der Eerste Kamer, 
herhaaldelijk als uitgangspunt en richtsnoer genomen bij 
het bepalen harer houding op dit stuk en bij het aandringen 
om handelspolitieke maatregelen. 

In verband met de economische crisis, en met de handels-
politieke maatregelen van verschillende landen buiten ons, 
heeft deze programparagraaf een geheel ongewilde uitvoering 
gekregen, waarvan men zou kunnen zeggen, dat zij is ver-
wezenlijkt ,,meer dan ons lief is" 

Aanvankelijk had de aandrang, met name en zéér bijzonder 
van katholieke zijde op de Regeering uitgeoefend, om actieve 
handelspolitiek te voeren, geen succes. 

Bij het verergeren van de crisisverschijnselen is echter 
ten slotte de weg betreden, door de katholieke fractie her-
haaldelijk en in duidelijke woorden gewezen. 

Het punt sub a (onderhandelingstarief) is ten slotte be-
lichaamd op een vroeger nimmer gedachte wijze, n.l. in de 
z.g. Clearingwet (Wet betreffende het internationaal be-
talingsverkeer, van 25 Juli 1932, S. 375) waarbij aan de 
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Regeering groote volmacht is gegeven om door ingrijpen 
in het internationaal betalingsverkeer eigen handel en 
nijverheid te kunnen beschermen. 

De verwezenlijking van het punt sub b mocht aanvankelijk 
verwacht worden in het z.g. Anti-dumping-wetsontwerp 
(ingediend bij K.B. van 10 September 1931, stuk no. 449, 
Zitting 1930-31). Dit wetsontwerp werd echter tengevolge 
der ernstige verscherping van de buitenlandsche handels-
politieke maatregelen achterhaald door de z.g. contingen-
teeringspolitiek, neergelegd in de Crisis-invoerwet (Wet 
van 24 December 1931, S. 553). 

Bij de verhooging van het tarief van invoerrechten (Wet 
van 19 December 1931, S. 530) is door de katholieke fractie 
ondersteund het amendement-Lovink, strekkende om het 
recht op vleesch extra te verhoogen (dit amendement werd 
aangenomen), en het amendement-v. d. Heuvel, strekkende 
om het recht op suiker te verhoogen (dit amendement is ver-
worpen). Reeds in 1930 was ingediend en aangenomen 
de wet op het compenseerend invoerrecht op suiker (Wet 
van I Augustus 1930, S. 354). Doch in verband met het 
aanvankelijke steunbedrag voor de suikerbietenteelt was 
dit recht onvoldoende. Vandaar de poging het invoerrecht 
op suiker te verhoogen. De Regeering liet toen doorschemeren 
bereid te zijn den steun voor de suikerbieten te verhoogen. 
Daarna is deze steun inderdaad verbeterd en verhoogd van 
7 millioen op 14 millioen gulden. (Dit is geschied bij de 
Memorie van Antwoord op Hfst. V der Rijksbegrooting 
1932, blz. 22). 

Voor recente gegevens omtrent de handelspolitiek der 
Regeering en de inzichten op dit punt van katholieke zijde 
ontwikkeld, zij verwezen naar de beraadslagingen bij de 
Afdeeling Nijverheid van Hoofdstuk X der Rijksbegrooting 
1933 (Handelingen Tweede Kamer 1932/33 Dr. Kortenhorst 
bldz. 1050/51, Min. Verschuur bldz, 1061/65). 

2. Betere inrichting van de a/deeling Handel en Nijverheid, 
mede met het oog op economische voorlichting en het sluiten 
van handeistractaten. 

Dit punt is verwezenlijkt door de gewijzigde indeeling 
van de Departementen (zie Bevoegdheidswetje van 21 April 
1932, S. 175), de instelling van het ambt van Directeur-
generaal van de Economische Afdeeling aan het Departement 
van Economische Zaken en Arbeid (vroeger Dep. van Arbeid, 
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Handel en Nijverheid) - men zie de wet van 19 Dec. 1932, 
S. 525 - en de wet houdende instelling van een Economischen 
Raad (Wet van 8 Juli 1932, S. 346). 

Voorzoover nog niet geheel aan de volledige concentratie 
van de economische voorlichting is voldaan, met name door 
de handhaving van de zelfstandige economische voorlich-
tingsdienst van het Departement van Buitenlandsche 
Zaken, wordt in die richting door de katholieke fractie 
verdere aandrang uitgeoefend. 

Men zie het gesprokene bij de behandeling van Hoofd-
stuk  III  der Rijksbegrooting 1933 door Dr. Kortenhorst 
(Handel. 32/33 bldz. 764/6), die een amendement van deze 
strekking indiende. Dit werd ingetrokken, nadat de Minister 
bevredigende toezegging had gedaan. 

3. Toezicht op het bankwezen. 

4. Bevordering van de openbaarheid ten aanzien van het trust-
en kartelwezen. 

Deze punten zijn door de Regeering niet aan de orde 
gesteld. 

In het ontwerp-program 1933 zijn deze punten opnieuw 
en scherper geformuleerd en is, mede naar aanleiding van 
de praeadviezen over het ,,Toezicht op het Bankwezen" 
behandeld in de November-Partijraadsvergadering van 1931, 
de taak der Circulatie-bank (de  Ned,  Bank) daarbij be-
trokken geworden. Dit punt is van actueel belang in ver-
band met het in 1935 te vernieuwen bank-octrooi der Neder-
landsche Bank. 

5. Tegengaan van den woeker. 
Dit punt is verwezenlijkt in de initiatief-wet -v. d. Bergh 

betreffende wettelijke regeling van het geldschietersbedrijf 
(Wet van 25 Jan. 1932, S. 19).  

VIII.  MIDDENSTAND, 

i. Wettelijke regeling van den verkoop op afbetaling. 
Deze materie is behandeld door de Commissie onder 

voorzitterschap van prof. mr. E. v. d. Heijden, ingesteld 
bij Besluit van 31 Jauari 1930. Deze Commissie heeft 

haar rapport uitgebracht d.d. 29 Juni 1932. Het is voor 
eenigen tijd gepubliceerd en bevat een volledige wettelijke 
regeling als in dit programmapunt gevraagd. 



2. Tegengaan van liet cadeaustelsel 

Ook over deze materie is een rapport in December 1929 
verschenen van de Commissie-van Wijnbergen, ingesteld 
bij beschikking 14 Maart 1928. Dit rapport is bij den Mid-
denstandsraad nader in studie genomen (zie Verslag Midden-
standsraad 1931, blz. 26 en de mededeeling in de Memorie 
van Antwoord op de Justitiebegrooting 1933, bldz. 4.) 

3. Tegengaan van inzetpremiën bij openbare verkoopingen. 

4. Uitbreiding der wettelijke maatregelen tegen oneerlijke 
concurrentie. 

5. Wettelijke regeling van de rechten en verplichtingen van de 
handelsreizigers en handelsagenten. 

Een desbetreffend wetsontwerp is ingediend bij de Kon. 
Boodschap van 31 Juli 1931 (stuk no. 423, 1930-31). Het 
voorloopig verslag is verschenen. De Memorie van Ant-
woord nog niet. In het voorloopig verslag op Hoofdstuk  IV  
(Justitie) der Rijksbegrooting 1933 was gevraagd of de 
Minister deze Memorie van Antwoord spoedig wil inzenden. 
De Minister antwoord (M. v. A. bldz. 4), dat het zeer uitge-
breide voorloopig verslag in studie is, en dat hij hoopt, 
dat binnen niet al te langen tijd de M. v. A. zal kunnen 
verschijnen. -  

IX.  LANDBOUW. 

i, Herziening van de wettelijke regeling van het pachtcontract 
ter verzekering van de belangen en rechten der pachters. 

Het verloop van zaken met de Pachtwet is bekend. De 
R. K. Staatspartij heeft ter verkrijging van een constructieve 
oplossing van dit vraagstuk een Studie-Commissie i.z. het 
pachtvraagstuk ingesteld, onder voorzitterschap van mr. 
J. van Schaik. De installatie dezer Commissie vond plaats 
op 14 September 1932 (zie Partijorgaan, Septembernummer 
1932, bldz. 52 v.v. 

X. ARBEID. 

i. Ter uitvoering van Hoofdstuk  VII,  punt 5, van het algemeen 
werkprogram van 1922, worden organen ingesteld in de 
daarvoor vatbare bedrijven. 
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Aan deze organen wordt opgedragen: 

a. het verstrekken van advies in den ruimsten zin, ten 
aanzien van alle sociaal-economische aangelegenheden 
het bedrijf betreffende, zoowel aan de overheid als aan 
de organisaties van belanghebbenden; 

b. het uitvoeren of deelnemen aan de uitvoering van wet-
telijke regelingen en daarop steunende maatregelen van 
bestuur betreffende de arbeidswetgeving, de sociale ver-
zekeringswetgeving en dergelijke. 

C. de berechting van geschillen ontstaan bij de uitvoering 
der onder b. bedoelde regelingen. 

De uitvoering van dit programpunt is neergelegd in het 
wetsontwerp op de instelling van bedrijfsraden (ingediend 
bij K.B. van 26 November 1931), Dit w.o. is door de Tweede 
Kamer op 25  October  1932 aangenomen, Het Voorloopig 
Verslag der Eerste Kamer is 22 December 1932, verschenen. 

2. De wetgeving worde aangevuld met bepalingen, die de ge- 
heele of gedeeltelijke verbindendverklaring van collectieve 
arbeidsovereenkomsten mogelijk maken. 

Het aanvankelijk voornemen van Minister Verschuur om 
met eene regeling als in dit punt bedoeld, te komen - een 
voornemen, dat werd aangekondigd in de Troonrede van 
September 1930 - is door dien Minister opgegeven toen 
de crisis in het bedrijfsleven zich zoo zeer verscherpte. 
Zie Troonrede 1931 ,,Terwijl deze tijd van druk de bindend-
verklaring der collectieve arbeidsovereenkomsten aan ur-
gentie doet verliezen, versterkt hij de wenschelijkheid 
eener wettelijke bedrijfsorganisatie." Dit beroep op de tijds-
omstandigheden, welke, naar de meening des Ministers, 
die regeling inopportuun maken, is nader uiteengezet in 
de M. v. A., Hoofdstuk X, Rijksbegrooting 1932, bldz. 4. 
Zoomede laatstelijk in de M. v. A. op Hoofdstuk X der Rijks-
begrooting 1933, bldz, 9 ,,Men zoude aan het beginsel der 
verbindendverklaring een slechten dienst bewijzen, door 
thans een maatregel (van dezen aard) aan de publieke critiek 
aan te bieden." 

Deze meening is van katholieke zijde niet zonder meer als 
juist erkend. Men zie de rede van bet lid der Kamer, den heer 
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Loerakker bij de behandeling van Hfst. X der Rijksbegrooting 
1933 hierover gehouden. (Handel. 1932/33 bldz. 865). 

(Het punt is op het ontwerp-program 1933 mede daarom 
herhaald). 

3. Regeling van samenstelling en bevoegdheid van de contact-
commissie in het mijnbedrijf. 

De bedoeling van dit programpunt was, dat, in afwachting 
van de uitvoering van punt I van dit hoofdstuk, de contact-
commissie in het mijnbedrijf - welke zich zéér in de sym-
pathie van  Mgr.  Nolens z.g. verheugde - reeds eerder een 
wettelijken grondslag zou ontvangen. 

Nu het bedrijfraden-wetsontwerp is aangenomen, valt 
de uitvoering van dit punt van zelf onder dat wetsontwerp. 

4. De sociale verzekering worde zooveel mogelijk bedrij/sge-
wijze georganiseerd. 

Een ieder, die weet, wat aan de uitvoering van een punt 
als het onderhavige is verbonden, zal begrijpen, dat die 
uitvoering moet worden voorbereid in een geleidelijke 
gedachtenwisseling en in een telkens herhaalde behandeling 
van zulk ingewikkeld probleem. 

Laatstelijk is dit nog geschied in het voorloopig verslag op 
Hoofdstuk X der Rijksbegrooting 1932. Bij Mem. v.Antw. 
(bldz. 8) verklaart Min. Verschuur te hopen, ,,dat voor zoover 
dit in verband met anderen arbeid op het gebied van de 
bemoeiïngen van zijn Departement mogelijk zal blijken, 
hij den hem nog resteerenden tijd zal kunnen gebruiken 
voor de reorganisatie der sociale verzekering." (Inmiddels 
heeft Min. Verschuur de afdeeling Landbouw bij zijn depar-
tement gevoegd gekregen Denk ook aan de crisis-wet-
geving, welke onder Economische Zaken ressorteert I) 

Bij de behandeling van de Afdeeling Sociale Verzekeringen 
van Hfst. X der Rijksbegrooting 1933 is door Min. Verschuur 
dit punt aldus aangeroerd: ,,Bij de Regeering is onder 
handen - ik hoop dat binnenkort het ontwerp het licht 
zal kunnen zien - de reorganisatie voor zoover de Over-
heidsorganen de verzekering uitvoeren, waarbij ook onder 
het oog moet worchn gezien de gedachte, of nog meer dan 
tot nu toe de utvoerng kan worden overgelaten aan niet-
Overheidsorganen." (Handel. 1932/33 bldz. 1045). 
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5. Invoering van de Ziekteverzekering. 

Bij besluit van 29 Juni 1929 S. 375 is de inwerkingtreding 
bepaald op I Augustus 1929. De artt. 21, 78 en 79 zijn in 
werking getreden op 1 Maart 1930. 

6. Betere regeling van ouderdorns- en invaliditeitsrente. 

Een verbeteringswetje op een bepaald onderdeel (den 
samenloop van vrijwillige ouderdomsverzekering en ver-
plichte verzekering l.W.) is tot stand gekomen. (Wet van 
18 Juli 1930, S. 330). 

De verbetering op grootere schaal, door Min. Verschuur 
bij zijn eerste optreden in 1929 bij de behandeling der Rijks-
begrooting 1930, hfdst. X, als in zijn voornemen liggend 
aangekondigd. (zie M. v. A. bldz. 10 en Handelingen Tweede 
Kamer 29/30, bldz. 920), is sindsdien door de ingetreden 
financieele crisis opgehouden. 

7. Doorvoering van de arbeidswet 1919, uitbreiding, voor zoover 
daarvoor noodig, van de arbeidsinspectie, en toepassing 
harer normen voor het spoor- en tramwegpersoneel. 

De § 5 der Arbeidswet 1919, over Arbeid in winkels, 
is in werking getreden op 1 Januari 1930 (K.B. van 25 juni 
1929 S. 369). Bij K.B. van 6 Juni '29 S. 307 is bepaald de 
inwerkingtreding der Arbeidswet per 1 Januari 1930 voor 
het transportbedrijf te land, Bij K.B. van 4 Nov. 1929 S. 
477 is hetzelfde bepaald voor arbeid van toonkunstenaars 
in bioscopen. 

In 1931 is de Arbeidsinspectie in verband met de inwerking-
treding van bovengenoemde besluiten uitgebreid, (Zie 
art. 7 der Rijksbegrooting 1931, Hfst. X. Eén inspecteur, 
3 inspectrices, 2 opzichteressen, 11 controleurs méér aange 
vraagd). 

De doorvoering der Arbeidswet voor het personeel in 
apotheeken en voor de chauffeurs is door Min. Verschuur 
toegezegd bij de behandeling der Rijksbegrooting 1933, 
Hfst. X (Handel. 32/33, bldz. 881 2e kolom). 

De inwerkingtreding van § 6 Arbeid in kantoren, waarvan 
de voorbereiding gereed ligt, is door de ingetreden crisis 
opgehouden. (Zie uitlating Min. Verschuur in Handelingen 
32/33 bladz. 881, 2e kolom). 

8. Wettelijke regeling der werkloosheidsverzekering. 



9. Wettelijke regeling van de rechtspositie van het overheids-
personeel. 

Utgevoerd in de z.g. Ambtenarenwet 1929. (Wet van 
12 December 1929 S. 530). Zie verder de meer uitvoeriger 
aanteekening op bladz. 32 bij punt 6 van Hist.  II  Program 
1922. 

io. Bescherming van landarbeiders en zeelieden. 
T.a.v, de zeelieden: zie de nieuwe wettelijke regeling van 

de arbeidsovereenkomst van kapitein en schepelingen. 
(Wet van 14 Juni 1930 S. 240). Over de inwerkingtreding 
wordt door de Regeering overleg gepleegd met de betrokken 
organisaties van werknemers en werkgevers (zie Handel, 
32/33 bldz, 438, waar Min. Donner dit gemotiveerd mede-
deelt).  

ii.  Wettelijke regeling van vacantie voor alle werknemers. 
Op deze regeling is verscheidene malen aangedrongen, 
Min. Verschuur was van inzicht, dat de Overheid de telken-

jare groeiende uitbreiding van vacantie-regelingen aandachtig 
moet volgen, doch dat de ontwikkeling ervan zoodanig is, 
dat ingrijpen van den Staat op dit oogenblik nog niet ge-
boden is, - afgezien van de crisisomstandigheden, welke het 
bezwaarlijk maken thans vacantie met behoud van loon 
aan het bedrijfsleven op te leggen. Zie Mem, v. Antw. Rijks-
begrooting 1931, Hfst. X, bladz. 10. 

12. Verbod van den arbeid der gehuwde vrouw in tabrieken 
en werkplaatsen, als ambtenares en onderwijzeres in scholen. 

Hierover is telkenjare van katholieke zijde bij de be-
grootingsdebatten gesproken. Het standpunt der Regeering 
is neergelegd in de M. v. A. op Hfst. I der Rijksbegrooting 
1931, bladz. 10-11. ,,Het kleine percentage gehuwde ar-
beidsters in fabrieken bestaat voor een groot deel uit vrouwen, 
die armlastig zouden worden, als men haar deze werkgelegen-
heid ontnam of die dan genoodzaakt zouden zijn op voor het 
gezin nog nadeeliger wijze verdienste te zoeken." 

Dit laatste argument is in onzen kring ook wel aldus 
geformuleerd, dat noodzakelijke voorwaarde voor de 
invoering van het verbod van arbeid van gehuwde vrouwen 
is de totstandkoming van een wet op de huisindustrie. 
Zoodanig wetsvoorstel is ingediend bij Kon. Boodschap 
van 18 Augustus 1932, stuk no. 113, zitting 1932-33. 



XL  VOLKSHUISVESTING EN VOLKSGEZONDHEID, 

i. Ruimere uitvoering der Woningwet, in dezen zin dat niet 
alleen Rijksvoorschotten worden verleend voor krot-opruiming, 
maar eveneens ter voorziening in de behoefte aan behoorlijke 
arbeiderswoningen. 

2. Speciale zorg voor huisvesting van kinderrijke gezinnen. 
Aan de uitvoering in den geest dezer programpunten is 

mede in verband met de huidige omstandigheden slechts 
in zeer beperkte mate gevolg gegeven. Verwezen zij naar 
de ministrieele beschikking van 6 November 1930 (jaarlijksche 
Rijksbijdrage van f 37.50 in de tekorten van woningen-
exploitatie voor groote gezinnen) en die van 8 Maart 1931 
(verhooging Rijksbijdrage in eens voor woningen voor groote 
gezinnen ten plattelande). 

Voorts zij verwezen naar het ministriëel schrijven van 31 
Maart 1932 (beschikbaarstelling van f 10.000.000 voor 
woningwet voorschotten en f 50.000 voor jaarlijksche subsidie 
ad 50% in exploitatie van woningen gebouwd voor krotop-
ruiming.) 

3. Bevordering van het verkrijgen eener eigen woning o.m. 
door het verruimen der Landarbeiderswet. 

4. Een zoodanige regeling van de overheidsbemoeiing op het 
gebied der Volksgezondheid en ziekenverzorging, dat de 
con fessioneele vereenigingen en inrichtingen onafhankelijk 
van andere vereenigingen en instellingen, naar eigen beginsel 
zich Vrij kunnen ontwikkelen en werkzaam zijn. 

Deze richtlijn is bij de werkzaamheid van den Staat op 
dit gebied blijvend gevolgd, 

XII. 

Meer overheidszorg voor het behoud van de schoonheid van 
stad en land. 

Zie de Natuurschoonwet 1928, gewijzigd bij de wet van 
8 April 1932, S. 153. 
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ALGEMEEN. 

i. Aanneming van de voorgestelde grondwetswijzigingen 

Wet van 30 November 1922 S. 642-651. 

2. Tot herstel van het verstoorde /inanciëel evenwicht streng 
doorgevoerde bezuiniging in alle takken van Staatsdienst, 
ook door het achterwege laten van overigens nuttige uitgaven. 

(Algemeene richtlijn). 

3. Maatregelen tot instandhouding der Nederlandsche Nijver-
heid ook door bevordering van uitvoer en bemoeilijking van 
invoer - voor zoover de abnormale omstandigheden, waarin 
de Nederlandsche Nijverheid in concurrentie op de wereld-
markt verkeert, deze maatregelen rechtvaardigen en eischen. 

Bevordering van uitvoer: Landbouwuitvoerwet- 1929. 
(Wet houdende voorschriften betreffende het waarborgen 

van bepaalde eigenschappen of hoedanigheid van uitge-
voerde voortbrengselen van het landbouw-, tuinbouw-, 
veeteelt- en zuivelbedrijf, van 31 Mei 1929 S. 277). 

Deze wet vindt uitvoering in algemeene maatregelen 
van bestuur tot regeling van den uitvoer van bepaalde 
producten, welke algemeene maatregel, uiterlijk binnen 
twee maanden na afkondiging moet worden gevolgd door 
de indiening van een wetsontwerp. De jongste uitvoerings-
wet is die van 15 December 1932 S. 608, tot regeling van 
den uitvoer van pootaardappelen. 

Bemoeilijking van invoer: zie de aanteekening op bladz. 19 
Hfst.  VII,  punt I sub b. van het Program-1929, inzake 
contingcnteeringspolitiek. 

4. Bij de wetgeving en derzelver uitvoering rekening houden 
met financiëele en economische mogelijkheden. 

(Algemeene richtlijn). 
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5. Bij de uitvoering van den op de Overheid rustenden plicht 
om door het treffen van sociale maatregelen het algemeen 
welzijn te bevorderen, overeenkomstig de Christelijke soli-
dariteits-gedachte rekening te houden met de belangen der 
verschillende maatschappelijke groepen, met uitsluiting van 
alle eenzijdige politiek. 

(Algemeene richtlijn). 

6. Goedkeuring door de volksvertegenwoordiging van wets-
voorstellen, die nieuwe of buitengewone uitgaven vorderen, 
heeft niet plaats dan met gelijktijdige aanwijzing der middelen 
tot bestrijding van die uitgaven. 

(Algemeene richtlijn). 

I. BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

i. Krachtige medewerking in den geest van de vredesnota van 
Z. H. Benedictus X V met elk ernstig streven naar 
gelijktijdige internationale ontwapening. 

Zie de aanteekening op bladz. 17 bij Hfst.  IV  van het 
Program-1929. 

2. Zooveel mogelijk openbaarheid inzake het buitenlandsclz 
beleid. Geen geheime verdragen. 

3. Meer invloed der Volksvertegenwoordiging op het beheer der 
buitenlandsche betrekkingen. 

Instelling en werkzaamheid van de Vaste Commissie 
voor Buitenlandsche Zaken, als geregeld in art. 146, Regle-
ment van Orde der Tweede Kamer. Besluit van 11 Mei 1922, 

4. Bevordering der oplossing van internationale geschillen 
door middel van scheidsgerechten en rechtspraak. 

Zie de aanteekening op bldz. 17 bij Hfst.  IV  van het 
Program-1929. 

Voorts vallen hier te vermelden een geheele reeks van 



Arbitrage- en Verzoeningsverdragen door Nederland met 
verschillende landen afgesloten: Wetten van 7 Juni 1924, 
S. 279, van 21 Maart 1924 S. 132, van 12 April 1929 S. 156, 
en van 14 Juni 1930 S. 233 (alle betrekking hebbende op 
de arbitrage-regeling met de Vereen. Staten van Amerika). 
Wet van 28 Juni 1926 S. 223 (met Groot Brittanië), Wet 
van 30 April 1927 S. 123 (met Zwitserland), Wet van 30 April 
1927 S. 124 (met Duitschiand), Wet van 12 Mei 1928 S. 175 
(met Zweden), Wet van 21 December 1928 S. 467 (met Frank-
rijk), Wet van 6 December 1928 S. 438 (met Finland), 
Wet van 24 April 1929 S. 158 (met  Siam),  Wet van 14 juni 
1930 S. 230 (met Tsjecho-Slowakije), Wet van 14 Mei 1930 
S. 168 (met Luxemburg), Wet van 18 Juli 1930 S. 327 
(met Roemenië), Wet van 29 November 1930 S. 434 (met 
Polen), Wet van 25 November 1931 S. 453 met Zuid-Slavië), 
Wet van 19 December 1931 S. 523 (met Spanje). 

Voorts de wet van 23 Juni 1925 S. 253, houdende goed-
keuring van het Protocol van 24 September 1923, betref-
fende arbitrageclausules; - de wet van 31 juli 1926 S. 277 
tot goedkeuring van de hernieuwde aanvaarding van de 
verplichte rechtspraak overeenkomstig art. 36, lid 2, van het 
statuut van het Permanente Hof van Internationale Justitie; 
- de wet van 25 April 1929 S. 209 tot goedkeuring van 
het voorbehoud tot toetreding van het Verdrag van Parijs 
van 27 Augustus 1928 tot uitbanning van den oorlog. 
(Kellog-Brand-Pact). 

Bij Kon. Boodschap van 13 Dec. 1932 (stuk no. 238 1932-
1933) is ingediend een wetsontwerp tot goedkeuring van het 
verdrag van 26 Sept. 1931 tot ontwikkeling van de middelen 
tot het voorkomen van den oorlog. 

5. Uitbreiding der economische voorlichting uit het buitenland. 

Zie de aanteekening op bladz. 19 bij Hfst.  VII  punt 2 
van liet Program-1929.  

II.  JUSTITIE.  

r. Handhaving der Christelijke beginselen in de huwelijks-
wetgeving. 

Zie de aanteekening op bladz. 12 bij Hfst. 1 punt 2 van het 
Program-1929. 
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2. Vereenvoudiging der rechtspleging. 

De termijnen voor het nemen der conciusiën worden thans 
niet alleen meer bepaald door partijen, doch dit geschiedt 
door den rechter (onredelijke vertraging van processen 
moet worden voorkomen) Wet 28 Juli 1924, S. 372, wijzigende 
art, 143 Rv. 

In burgerlijke zaken is de gelegenheid tot het leveren van 
getuigenbewijs uitgebreid en worden deze verhooren thans 
als regel gehouden ten overstaan van een rechter-commissaris. 
Wet van 22 Juli 1923 S. 280, 

De gelegenheid voor den rechter is uitgebreid om partijen 
voor zich te doen verschijnen en ze te hooren. Wet 5 Mei 
1923 S. 189. 

De mogelijkheid is uitgebreid tot het berechten van burger-
lijke zaken door eene enkelvoudige kamer. Wet 3 December 
1932 S. 575. 

De voorschriften betreffende het hooren van het openbaar 
Ministerie in burgerlijke zaken zijn ingekrompen. Wet 3 
December 1932 S. 577. 

3. Hervorming van de Handelswetgeving in het bijzonder met 
betrekking tot de naamlooze vennootschappen ; het wissel-
zee- en merkenrecht; de rechtspositie van de hndelsreizigers 
en handelsagenten. 

Wet van 2 Juli 1928 S. 216 op de Naamlooze Vennoot-
schappen. Wet van 22 December 1924 S. 573 tot herziening 
van verschillende titels van het Tweede Boek van het 
Wetboek van Koophandel (zeerecht) en de daaruit voort-
gevloeide wet van 10 Juni 1926 S. 171 tot wijziging van 
verschillende wetsbepalingen in verband met de wet van 
24 December 1924 S. 573. 

Wet van 2 Juli 1928 S. 217 tot wijziging van den zesden 
titel van het Eerste Boek van het Wetboek van Koophandel 
(wisselrecht). 

Herziening der Merkenwet is nog niet tot stand gekomen. 
T. a. v. de rechtspositie van de handelsreizigers en handels-
agenten zij verwezen naar de aanteekening op b!adz. 21 bij 
punt 5 Hfst.  VIII  van het program 1929. 

4. Wettelijke regeling van de administratieve rechtspraak. 

D instelling van de Commissie van Advies, ingesteld 
bij beschikking van den Minister van Justitie van 13 Februari 
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1931, inzake Verhoogde rechtsbescherming tegenover de 
Overheid, heeft de uitvoering van dit punt wederom actueel 
gemaakt. Bedoelde Commissie, onder voorzitterschap van  
Mr.  Dr. D. A. P. N. Kooien, heeft haar verslag uitgebracht 
in 1932 (een bepaalde datum ontbreekt aan het verslag) 
met een wetsontwerp tot regeling van een aanvullende 
administratieve rechtspraak als bijlage. 

5. Herziening der Kinderwetten. Uitbreiding der Overheidszorg 
voor het onderbrengen en opvoeden der misdadige en verwaar-
loosde jeugd, waarbij zooveel mogelijk gebruik wordt gemaakt 
van het particulier initiatief. Sneller rechtspleging en doel-
matige bestraffing der misdadige jeugd. Regeling van wettelijke 
gevolgen voor de ouders, die hun opvoedingsplicht ver-
waarloozen. 

Wet van 19 Mei 1922 S. 325 tot verbetering van art. 3 
der wet van 5 Juli 1921 (invoering van den kinderrechter 
en van de onder-toezichtstelling van minderjarigen). 

Wet van 7 Juni 1924 S. 275 tot aanvulling van de wet 
van 12 Febr. 1901 S. 64 met bepalingen betreffende verhaal 
van de kosten van ter beschikkingstelling van jeugdige 
personen. 

Wet van 24 November 1922 S. 612 tot invoering van het 
voorwaardelijk ter beschiikking van de Regeering stellen en 
van de voorwaardelijke plaatsing in eene tuchtschool bene-
vens eenige wijzigingen van de wet van 12 Februari 1901 S. 64 
(Kinderwet-Strafrecht en -Strafvordering). 

De wet van 5 Juli 1921 S. 834 is in werking getreden 
1 November 1922. Bij circulaire van den Minister van Justitie 
van 30  October  1922 is aan de vereenigingen, stichtingen en 
instellingen van weldadigheid mededeeling gedaan van de 
taak, welke de wet aan deze uitingen van particulier initiatief 
toekent. 

Wet van 25 Juni 1929 S. 358, houdende wijziging der 
bepalingen omtrent de ouderlijke macht en de voogdij en 
omtrent ontzetting uit en herstel in de ouderlijke macht 
en de voogdij. 

Wet van 25 Juni 1929 S. 361, houdende nadere voorzienin-
gen betreffende de ten uitvoerlegging van gevangenisstraf. 
(artt. 13 a-d Strafwetboek-invoering van bijzondere straf-

gevangenis voor jongelieden, de z.g. jeugdgevangenis). 
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6. Algemeene regeling der rechtspositie van alle burgerlijke 
en militaire landsdienaren. 

Wet van den 12en December 1929 S. 530, houdende 
regelen betreffende den rechtstoestand van ambtenaren. 
(Ambtenarenwet 1929). Titel  II  dezer wet is nog niet ingevoerd. 
De jongste Kon. Besluiten ter zake n.l. die van 27 Dec. 1932 
S. 646 en 647 wijzen op een spoedig te verwachten invoering. 

Besluit van 12 Juni 1931 S. 248. tot vaststelling van 
het Algemeen Rijksambtenaren-reglement. 

Besluit van 3 Augustus 1931 S. 354 (Arbeidsovereen-
komstenbesluit) gewijzigd bij Besluit van 26 Augustus 1932 
S. 449. 

Besluit van 22 Augustus 1931 S. 377 (Reglement rechts-
toestand militairen zeemacht). 

Besluit 22 Augustus 1931 5 378 (Reglement voor de 
militaire ambtenaren der Koninklijke Landmacht). 

Wet van den 19en December 1931 S. 519. houdende regelen 
betreffende den rechtstoestand van de militaire ambtenaren. 

7. Bevordering van veiligheid en bestrijding van landlooperij 
ten plattelande. 

8. Spoedige invoering van de nieuwe militaire strafwetten. 

De militaire strafwetten (de Invoeringswet is de wet van 5 
Juli 1921 S. 841) zijn ingevoerd met ingang van I Januari 
1923, bij K. B. van 2 Sept. 1922 S. 514 en 515. 

9. Herziening van het huiveljksgoederenrecht. 

Zie de aanteekening op bladz. 12 bij punt 2 Hfst. I van pro-
gram 1929. 

i-o. Afschaffing van art. 449  Sr. en van art. 136 B. W. 

ir. Opheffing van het processieverbod.  

III.  DEFENSIE. 

i. De Organisatie van leger en vloot dient beperkt te zijn tot 
hetgeen noodzakelijk is voor de handhaving der neutraliteit 
en de verdediging der onafhankelijkheid. 



33 

In het program 1929 is aan deze formu1eering een nadere 
bepaling der bedoelde beperking toegevoegd, luidende: 
,,binnen de grenzen door eventueele internationale regelingen 
te stellen". Men zie program 1929 Hfst, V. 

2. Bevordering van maatregelen tot verheffing van het zedelijk 
leven bij de land- en zeemacht. 

Door de opeenvolgende Mnisters van Oorlog en in het 
bijzonder van Marine, later door de Ministers van Defensie 
zijn tal van voorschriften gegeven, waardoor het zedelijk 
leven bij land- en zeemacht in sterke mate is verbeterd. 

3. Meerdere en aanhoudende zorg der Overheid voor de geestelijke 
en stoffelijke belangen van hen, die onder de wapenen zijn, 
ook in vredestijd. 

Nadat op I Januari 1920 het instituut voor de geestelijke 
verzorging permanent was geworden, is het sedert dien 
zeer uitgebreid, De Overheid heeft daadwerkelijk getoond 
meerdere en aanhoudende zorg te hebben voor de geestelijke 
en stoffelijke belangen van hen, die onder de wapenen zijn. 

Hier te lande is het aantal aalmoezeniers en vlootpredi-
kanten bij de marine met een aalmoezenier en een vloot-
predikant uitgebreid. (1929). 

Op de schepen, wanneer deze oefenreizen maken, gaat 
steeds een aalmoezenier of vlootpredikant mee. 

De Regeering heeft den Hoofdaalmoezenier en den Vloot-
predikant in algemeenen dienst van  October  1924 tot Mei 
1925 naar  Ned.  Oost-Indië gezonden, om daar de geestelijke 
verzorging van leger en vloot te organiseeren. Sedert 1925 
is deze daar goed geregeld. 

In 1931 is de Hoofdaalmoezenier met gelijke opdracht 
gezonden naar Curaçao, waar thans ook een goed geregelde 
geestelijke verzorging is. 

Van deze beide punten kan zonder twijfel gezegd worden, 
dat ze sedert 1922 volledig zijn ten uitvoer gelegd en ook 
effect hebben gesorteerd.  

IV.  FINANCIËN. 

i. Krachtiger doorvoering van het beginsel van belasting naar 
draagkracht in het belastingsysteem; daarbij rekening 
houdende met de grootte van het gezin. 
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Het beginsel der bijzondere gezinsbescherming bij een 
belasting naar draagkracht, is in het program 1929 als 
hoofdpunt van algemeen staatkundig beleid vooropgesteld 
(Men zie aanteekening op blz. 12 bij Hfst. I punt 1). 

Inmiddels is met dit beginsel in meer dan een Rijks-
belastingwet merkelijk rekening gehouden: Rijksinkomsten-
belasting. Op het jaarlijksch inkomen van den belasting-
plichtige wordt een aftrek van f 800,— toegepast, overeen-
komende met het bedrag aan eerste levensbehoeften van 
een kinderloos gezin. Daarbij wordt voor ieder minderjarig 
kind (kinderen uit een voorgaand huwelijk, kleinkinderen 
en aangenomen kinderen daaronder begrepen) een aftrek 
toegekend volgens een vastgestelde schaal, zich bewegende 
tusschen de bedragen fl00— (bij een jaarlijksch inkomen 
van minder dan 11400,—) en 1 200,— (bij een jaarlijksch 
inkomen van / 3000,— of meer). 

Bij de wetswijziging (15 Maart 1928 S. 62.) is de aftrek 
voor minderjarige kinderen voor gezinnen met meer dan 
4 kinderen verhoogd met 25%, zoodat met name de groote 
gezinnen van een aanzienlijke aftrek profiteeren. 

Geineentefondsbelasting (Wet van 15 Juli 1929 S 338). 
De aftrek voor eerste levensbehoeften verschilt naar gelang 
van de klasse, waaronder de gemeente is ingedeeld. De 
gemeenten zijn bevoegd uit te maken of deze belasting 
zal worden geheven op een belastbaar jaarlijksch inkomen 
van / 800,—, 1 700,— of / 600,— voor de gehuwden, en op 
een belastbaar jaarlijksch inkomen van f 700,—, / 600,—
of / 500,— voor de ongehuwden, 

Personeele Belasting. Voor ieder kind beneden 20 jaar 
wordt een aftrek toegepast, gebaseerd op de huurwaarde 
der woning en op het meubilair. Deze aftrek beweegt zich 
tusschen 14 % en 2 % der belasting, overeenkomstig de 
klas, waarin de gemeente, waar de belastingplichtige zijn 
domicilie heeft, is ingedeeld. 

Schoolgeldregeling. De meeste regelingen kennen een pro-
gressieve aftrek (van 20 %, 40  %, 60  %, 80  %) te beginnen 
met het tweede schoolgaande kind en volgende kinderen, 
zoolarig zij te samen de Lagere School bezoeken. 

Verder kan nog worden herinnerd aan de huurtoeslagen 
door Rijk en sommige Provinciën en gemeenten toegekend. 
Het Rijk kent een huurtoeslag van 3 % toe aan zijn ambte-
naren. voor kinderen beneden 18 jaren, met een minimum 
van 1 60,— tot een maximum van 1 240,—. 

Men zie aanteekeriing op blz. 26 bij Hfst.  XI  punt 2 
Program-1929. 
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2. Tusschen directe en indirecte belastingen worde een recht-
vaardige verhouding in acht genomen. 

'. Bij belasting van het vermogen worde het roerend en on-
roerend vermogen, zooveel mogelijk, gelijkelijk getroffen. 

4. Herziening der financieele verhouding lusschen Rijk en 
gemeenten. 

Men zie aanteekening op bladzijde 16 bij Hfst.  III  punt 8 
Program 1929 (Wet van 15 Juli 1929 S. 388). 

5. Geleidelijke afschaffing van indirecte belastingen op eerste 
levensbehoeften, 

De punten 2, 3 en 5 bevatten algemeene richtlijnen van 
belastingbeleid. Men vergelijke program 1933  III  punt 9, 
(bladz. 11) waar de wensch van verlaging, zoo mogelijk af-
schaffing van de belastingen op de eerste levensbehoeften, 
wordt geaccentueerd. 

6. Geen verdere ver hooging, zoo mogelijk vermindering van de 
successiebelasting. 

De tabel dezer belasting (art. 65) is laatstelijk gewijzigd en 
daarbij het tarief aanmerkelijk verminderd bij Wet van 
28 'December 1926 S. 429. 

V. ONDERWIJS. 

r. Verdere uitvoering van de L. 0.-Wet met behoud van de 
vrijheid der bijzondere school. 

Aan dit punt is inderdaad uitvoering geggeven. 

2. Bezuiniging en vereenvoudiging in het onderwijs op gelijken 
voel voor openbaar en bijzonder onderwijs. 

Men zie de aanteekening op bladz. 13 bij Hfst.  II  punt 1, 
Program 1929. 
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3. Doorvoering van de rechts- en financiëele gelijkstelling ook 
voor het voorbereidend, liet middelbaar, het voorbereidend 
hooger en het hooger onderwijs. 

Men zie de aanteekening op blz. 13 en 14 bij de punten 
2, 3 en 4 Hfst.  II  Program 1929. 

4. Steun van Overheidswege ter bevordering van de jeugd-
organisatie. 

Voor den Centralen Jeugdraad en voor subsidiën, aan 
Jeugdorganisaties is op de Rijksbegrooting 1933 van Hfst. \71 
uitgetrokken een post van f 22.000.—. 

5. De Overheid bevordere, bij voorkeur door steun van particu-
liere garantiefondsen, de mogelijkheid, dat begaafde minder 
bemiddelde leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen. 

Beschikking van 6 Aug. 1924 Stbl. 154 tot vaststelling van 
regelen in zake Rijks-studiebeurzen. Op de Rijksbegrooting 
1933 voor Hfst.  VI  Onderwijs is een post voor deze beurzen 
uitgetrokken van f 315.000.  

VI.  KOLONIËN. 

i. Voorbereiding van staatkundige zelfbeschikking, binnen het 
Rijksverband, van de deelen des Rijks buiten Europa, o.a. 
door krachtige ontwikkeling van plaatselijke autonomie en 
zelfbestuur. 

Wet van 6 Februari 1922 S. 51, houdende nadere wijziging 
van het Reglement op het beleid der Regeering van Neder-
landsch-Indië (Bestuurshervorming-1922). 

Wet van 23 Juni 1925  Ned.  Stbl. 234 en 235,  Ind.  Stbl. 
415 en 416, houdende de Staatsinrichting van Nederlandsch-
Indië. 

Wet van 20 Maart 1929 S. 121, houdende nadere wijziging 
van de Indische Staatsregeling. 

Wet van 6 Juni 1932 S. 275, houdende de vastlegging van de 
beginselen inzake de Bestuurshervorming in de Buitengewes-
ten. 
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2, Ruime uitbreiding der personeels-opleiding in Nederlandsch-
Indië. 

Behalve het algemeen vormend onderwijs werd het hooger 
en middelbaar vakonderwijs bevordered. 

3. Behartiging der geestelijke en stoffelijke belangen van de 
inlandsche bevolking ; inzonderheid door krachtige onder-
steuning der missiën. Bestrijding van het opiumgebruik. 

Voor wat betreft de missiën, zie de aanteekening op punt 5. 
Een radicaal verbod van invoer van opium leek ondoelmatig 

en niet door te voeren, zoolang de opium-produceerende 
landen de productie niet verbieden, en daarom is het beleid 
van de Regeering terzake van de opiumregie in haar hui-
digen opzet practisch het beste middel om het opiumge-
bruik zooveel mogelijk te beperken. 

Zie verder Wet van 12 Mei 1928 S. 167 (Opiumwet). 

4. Ontginning van delfstoffen en ontwikkeling van de producti-
viteit der natuurlijke hulpbronnen, mede door aanwakkering 
van het particulier initiatief. 

De outilleering van het overheidsapparaat en een openleg-
ging van nieuwe gebieden is bevorderd, waardoor het particu-
lier initiatief zich ruim kan ontwikkelen ; daardoor zijn 
uiterst belangrijke bronnen van inkomsten aangeboord kunnen 
worden zoowel voor de  lands-  als voor de volkshuishouding; 
daarnaast werden zoodanige lasten aan de particuliere 
bedrijven opgelegd, dat van de winsten en opbrengsten een 
rechtvaardig deel aan de gemeenschap ten goede komt. 

5. Wijziging van art. 123 Regeerings-Reglement. 
Het artikel luidt: 

De Christen-leeraars, priesters en zendelingen moeten 
voorzien zijn van eene door 0f namens den Gouverneur-
Generaal te verleenen bijzondere toelating, om hun 
dienstwerk in eenig bepaald gedeelte van Nederlandsch-
Indië te mogen verrichten. 
Wanneer die toelating schadelijk wordt bevonden, of de 
voorwaarden daarvan niet worden nageleefd, kan zij door 
den Gouverneur-Generaal worden ingetrokken. 
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Met handhaving van het beginsel, hetwelk aan dit program-
punt ter grondslag ligt, werd in het program van actie 
van 1925 de volgende eiscij gesteld 

,,De belemmering van de vrijheid van godsdienstuit-
oefening, nedergelegd in artikel 123 van het Regeerings-
reglement voor  Ned.  Indië, worde weggenomen." 

In het Program 1929 is dit punt opgenomen in Hfst. I 
punt 4. 

De R. K. Kamerfractie is terzake bij voortduring waak-
zaam en werkzaam geweest, zoodat het aantal klachten 
over belemmering van de vrijheid van beweging der Missie 
sterk is afgenomen. Men zie de aanteekening op bladz. 13 bij 
punt 4 van Hfst. I Program 1929, 

6. Krachtige ontwikkeling van het onderwijs, dat beantwoordt 
aan de behoefte der bevolking. Financiëele gelijkstelling van 
het particuliere- en het gouvernementsonderwijs. 

Medewerking is verleend aan een krachtige ontwikkeling 
van het onderwijs, terwijl, afgescheiden van de bezuinigingen, 
die tijdelijk noodzakelijk zijn, aanzienlijke verbetering is 
bereikt terzake van de subsidieering van het bijzonder 
onderwijs. 

7. Aanpassing, rekening houdend met het verschil in omstan-
digheden, van in Nederland heilzaam gebleken arbeidswet-
geving. 

Met alle kracht is een voldoende arbeidsinspectie bepleit. 
Voor de assistenten ter Oostkust van Sumatra kwam een 
arbeidsregeling tot stand, welke zoo noodig naar behoefte en 
omstandigheden gewijzigd, toepassing behoort te vinden 
voor alle geëmployeerden bij de groote culturen in geheel 
Indië. Een schema voor geleidelijke opheffing der poenale-
sanctie kwam tot stand. 

8. Instelling van het Instituut van Aalmoezeniers en veld-
predikers bij het leger in  Ned.  Indië. 

Dank zij den jaren langen drang van de zijde der R. K. 
Kamerfractie werd het Instituut van Legerpredikanten en 
Aalmoezeniers in 1927 in het leven geroepen. (Men zie aan-
teekening op blz. 33 bij punt 3 Hfst. 11I). 
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9. Intrekking van de toelaatbaarheid van het leven in concubinaat 
voor burgerlijke en militaire ambtenaren in  Ned.  Indië. 

De strijd tegen het concubinaat gevoerd leidde tot het 
verbod van het concubinaat voor militairen in 1928. In 
aansluiting hieraan, is de mogelijkheid om te huwen voor den 
minderen militair aanmerkelijk uitgebreid en wordt de 
gelegenheid tot ontspanning en ontwikkeling krachtig be-
vorderd.  

VII.  ONDERWERPEN 
VAN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK BELANG. 

i. Bevordering der Zondagsrust. 

Men zie de Winkelsluitingswet 1930, S. 460. Met deze 
wet werd mede de bevordering der Zondagsrust beoogd en 
bereikt. 

Bestrijding van openbare onzedelijkheid. 

Wet van 4 Nov. 1932 S. 524, houdende aanvulling van het 
Wetboek van Strafrecht, met voorzieningen betreffende 
bepaalde voor godsdienstige gevoelens krenkende uitingen. 

Geldschieterswet (wet van 25 Januari 1932, S. 19) tot 
wettelijke regeling van bet geldschietersbedrijf. 

Wet van 12 Mei 1928 S. 167 tot vaststelling van bepalingen 
betreffende het opium en andere verdoovende middelen. 

K. B. van 24 Mei 1930 S. 212, houdende uitbreiding van de 
taak van het Rijksbureau voor de bestrijding van den handel 
in vrouwen en kinderen en van den handel in ontuchtige 
uitgaven. Op grond hiervan is bij de Rijksbegrooting 1931 
ingesteld een recherchedienst om meer eenheid te verkrijgen 
in de bestrijding van den handel en verspreiding van porno-
grafie, alsmede een krachtiger beteugeling van dit kwaad. 

Steun aan vereenigingen, die verheffing der openbare zede-
lijkheid beoogen. 

In de Rijksbegrooting voor Hoofdstuk  IV  (Justitie) is sinds 
1922 een post uitgetrokken: ,,subsidiën aan vereenigingen 
tot bestrijding der onzedelijkheid". Deze post bedroeg voor 
1933 f 5950.— Voor 1932 beliep deze post f 7000.—. 
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Maatregelen tegen het bioscoop- en schouwburggevaar en tegen 
het alcoholisme. 

Wet van den 14den Mei 1926, S. 118, tot bestrijding 
van de zedelijke en maatschappelijke gevaren van de bioscoop,. 
gewijzigd bij de wet van 24 December 1927, S 406. 

Wet van 26 November 1931 S. 476, tot regeling van den 
kleinhandel in alcoholhoudende dranken. 

Steun aan het particulier initiatief inzake het reclasseerings-
werk onder contrôle der overheid. 

Aan dit punt wordt volledig uitvoering gegeven mede door 
de wijzigingen van de z.g. ,,Reclasseeringsregeling", tot 
stand gekomen resp. bij K. B. van 10 Maart 1920 S. 113, en 
17 Mei 1930 S. 200. Blijkens den titel van Hoofdstuk  II  dier 
regeling staat vóórop : ,,Steun aan particuliere bemoeiingen". 

Bescherming en bevordering der Kunst. 

Wet van 13 Januari 1923 S. 9, ter voorkoming van brand-
gevaar van gebouwen en getimmerten, welke om hun kunst-
waarde of geschiedkundig belang bescherming tegen dat 
gevaar behoeven. 

Wet van 1 Mei 1925, S. 174, tot herziening in het algemeen 
belang van bij erfstelling of legaat gemaakte bedingen. 

Bij art. 19 van de Tariefwet van 1924, S. 568 heeft de 
Kroon zich voorbehouden, om bij algemeenen maatregel 
van bestuur, van invoerrecht vrij te stellen o.m. alle artikelen, 
bestemd voor openbare musea of verzamelingen om daarin 
bewaard te blijven. 

2. Wijziging van de wettelijke regeling van de arbeidsover-
eenkomst. Wettelijke regeling van het collectieve arbeids-
contract; maatregelen tot voorkoming en beslechting van 
geschillen tusschen werkgevers en werknemers. 

Bij wet van 13 Juli 1907, S. 193, werd de arbeidsovereen-
komst geregeld. Deze wet bestond voornamelijk uit be-
palingen, welke in het Burgerlijk Wetboek werden opgenomen. 
Eén artikel van de wet van 1907 was gewijd aan de collectieve 
arbeidsovereenkomst. De wet van 26 December 1927 S. 415 
deed dat artikel vervallen en trof eene afzonderlijke (privaat-
rechtelijke) regeling op het collectieve arbeidscontract. Voor 
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de publiekrechtelijke zijde van het collectief arbeidscontract 
(verbindend-verklaring) zie men de aanteekening op bladz. 
22 bij punt 2 Hfst. XProgram-1929. 

Arbeidsgeschillenwet-1923. Wet van 4 Mei 1923 S. 182 
tot vreedzame bijlegging en tot voorkoming van geschillen 
over arbeidsaangelegenheden. 

Krachtens deze wet worden rijksbemiddelaars aangesteld, 
die bevoegd zijn, wanneer een arbeidsgeschil tot staking 
of uitsluiting aanleiding dreigt te geven, tusschenbeiden te 
komen. 

3. Erkenning van overheidswege van de organisaties van 
belanghebbenden als adviseerende colleges bij het voor-
bereiden van sociale wetten en verordeningen 

4. Wettelijke regeling inzake het deelnemen van belanghebbenden 
aan de uitvoering van sociale wetten en algemeene maat-
regelen van bestuur. 

De punten 3 en 4 raken een vraagstuk van sociaal-econo-
mische ontwikkeling, dat van uitermate groot gewicht is. 
Er zijn reeds tal van colleges aan te wijzen, bestaande uit 
deskundigen en/of belanghebbenden, die de overheid terzijde 
staan. 'Het aandeel van belanghebbenden in wetgeving en 
bestuur (adviseerend, medewerkend) is in het achter ons 
liggende decennium belangrijk toegenomen. Zonder aanspraak 
te willen maken op volledigheid en systematiek worden te 
dezer plaatse enkele voorbeelden opgesomd. 

De Hooge Raad van Arbeid (Wet op den Hoogen Raad 
van Arbeid 1927 S. 407 te voren geregeld bij Kon. Besluit 
van 4  October  1919 S. 591). 

Wet van 8 Juli 1932 S. 346, houdende instelling van een 
Economischen Raad. Dit is een lichaam van deskundigen 
(niet van belangengroepen) en vormt het centrum van ver-
schillende adviseerende colleges. 

In dit verband dienen genoemd de Nijverheidsraad en 
de Middenstandsraad, die reeds zijn erkend bij K. B. van 
4 September 1919 No. 49 en No. 50, Stcrt. No. 193). 
De Commissie van Advies voor de Werkloosheidsverzekering 
(artt. 21-24 van het Werkloosheidsbesluit 1917). 

Van groot belang is het aandeel, dat aan de organisaties 
is gegeven bij de uitvoering van de Ziektewet, zooais die wet 
laatstelijk is gewijzigd bij wet van 24 Juni 1929, S. 329. 
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Verder zij verwezen naar het wetsontwerp op de Bedrijfs-
raden. Zie de aanteekening op bladz. 22 bij punt 1 Hfst. X 
Program-1929. 

5. Wettelijke regeling van het Vakvereenigingswezen. 
Wettelijke regeling van de bindendverklaring van collectieve 
arbeidsovereenkomsten. 

Men zie de aanteekening op bladz. 22 bij punt 2 Hfst. X 
Program 1929. 

6. Maatregelen ter voorziening in den woningnood, waarbij 
vooral dient gelet op de behoeften van groote gezinnen, en 
de bevordering van het streven naar eigen woning. 

Zie de aanteekening op bladz. 26 bij punt 2 Hfst.  XI  
Program 1929. Voorts zij hier vermeld de groote wijziging der 
Woningwet in 1931 (Wet van 9 Juli 1931 S. 266) en het 
Woningbesluit van. 11 jan. 1932 S. 7. 

7. Bevordering der technische ontwikkeling in landbouw, 
nijverheid en handel. 

Men zie de aanteekening op bladz. 45 bij punt 7 Hfst.  VIII  
en op bladz. 45 bij punt 1 Hfst,  IX.  Voorts zij herinnerd aan 
de posten voor Nijverheidsvoorlichting, Rijksbureau Handels-
waren, Rijksvoorlichtingsdienst voor ieder- en schoenindustrie, 
voor de rubbernijverheid, voor de vezelnijverheid, Rijks-
instittuut voor brandstoffeneconomie, Rijksproefstation voor 
de klei- en aardewerkindustrie (deze posten te zamen beliepen 
voor 1933 f 313.000.—) en verscheidene andere subsidiën. 

8. Bevordering van afwatering, ontginning en landaanwinning. 

Men denke in dit verband aan de voortzetting der werken 
tot afsluiting en gedeeltelijke inpoldering der Zuiderzee. 

9. Bevordering der middelen van verkeer en vervoer, vooral 
ten plattelande. 

Wegenbelastingwet van 30 December 1926 S. 464 (Rijkswe-
genplan, instelling wegenfonds). 
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f0. Bevordering van eigen nijverheid. 

Voor wat betreft de contingenteeringspolitiek zij ver-
wezen naar de aanteekening op bladz. 19 bij punt 1 Hfst.  VII  
Program 1929. 

Rijkscommissie voor Werkverruiming, ingesteld hij K. B. 
van 19 December 1922, wier taak laatstelijk is vastgesteld 
bij K. B. van 28 Mei 1926 No. 45. 

Op de Rijksbegrooting 1932 Hfst. X is voor 't eerst ge-
plaatst de post voor ,,Propaganda ter bevordering van den 
afzet van het Nederlandsch product", ten bedrage van 
f100.000.—.  

ii.  Hervorming van de Departementen zoodanig, dat aan de 
af deelingen van Handel en Nijverheid de volle aandacht 
kan worden gewijd. 

Men zie de aanteekening op bladz. 19 bij punt 2 van Hfst.  
VII,  Program 1929. 

12. Wettelijke regeling van den kindertoeslag. 

Bij besluit van het Partijbestuur d.d. 24  Oct.  1931 is 
eene commissie-Romnie ingesteld die tot taak heeft dit punt te 
bestudeeren en daaromtrent voorstellen te doen. Het rapport 
dezer commissie kan zeer binnenkort worden tegemoet gezien. 

13. Centralisatie van Overheidsdiensten. 

Men zie de aanteekening op bladz. 16 bij punt 6 Hfst.  III,  
Program 1929.  

VIII.  LANDBOUW. 

i. Zoodanige hervorming van het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, dat het zich onverdeeld kunne wijden 
aan de belangen van den Landbouw en aanverwante takken 
van volksbestaan. 

Men- zie de aanteekening op bladz. 19 bij punt 2 Hfst.  VII  
Program 1929, betreffende de gewijzigde indeeling van de De-
partementen. Het toenmalige Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel heeft in den tusschen, gelegen tijd de afd. 
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Landbouw naar Binnenlandsche Zaken zien verhuizen. Het 
heette toen : Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid. 
Sinds 21 April 1932 is de afdeeling Landbouw toevertrouwd 
aan den Minister van Economische Zaken en. Landbouw. 

2. Herziening der wettelijke regeling van het pachtcontract ter 
verzekering van de belangen en rechten der pachters. 

Men zie de aanteekening op bladz. 21 bij punt 1 Hfst.  IX  
Program 1929. 

3. Herziening der Jachtwet ter verzekering van de rechten en 
belangen der grondgebruikers. 

De Jachtwet is herzien bij Wet van 2 Juli, 1923 S. 331, 
waarbij meer dan in de oude Jachtwet rekening wordt gehou-
den met de rechten en belangen der grondgebruikers. 

4. Opheffing der Heerlijke Jachtrechten. Afkoopbaarstelling 
van het recht van beklemming. 

Heerlijke Jachtrechten. Deze zijn inderdaad door de 
Jachtwet 1923 opgeheven (,,de heerlijke en andere zakelijke, 
op onroerend goed gevestigde jachtrechten", art, 69 en volg). 

Recht van beklemming. Afkoopbaarstelling van dit recht 
is tot dusver nog niet wettelijk geregeld. 

5. Wettelijke regeling der ruilverkaveling. 

De ruilverkaveling is wettelijk geregeld bij de Wet van 
31  October  1924 S. 481 houdende bepalingen omtrent ruil-
verkaveling. 

6. Bevordering van eigendomsverkrijging door den gebruiker, 
in het bijzonder der uitbreiding van Overheidssteun bij het 
stichten van boerderijen op woeste en andere niet, of niet-
voldoende ontgonnen gronden, vooral met het oog op ver-
sterking en uibreiding van den kleinen boerenstand. 
Uitbreiding der thans bestaande Landarbeiderswet op kleine 
landbouwbedrijven. 
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7. Bevordering van Landbouwonderwijs. 

Het Landbouwonderwijs (Landbouw- zoowel als Tuin-
bouw) is sedert 1922 krachtig bevorderd. Naast de bestaande 
instellingen, Landbouwhoogeschool, Middelbare Landbouw 
scholen en Land- en Tuinbouwwinterscholen en naast de 
algemeene en bijzondere cursussen, zijn sedert 1921-1922 
Lagere Land- en Tuinbouwscholen opgericht, thans ongeveer 
70 in getal. 

8. Wettelijke regeling van financieele ondersteuning der land-
bouworganisaties bij het streven naar ontwikkeling en op-
leiding der beoefenaars, zoowel mannelijke als vrouwelijke, 
der verschillende takken van Land- en Tuinbouwbedrijf. 

Dit punt heeft in zooverre nog geen verwezenlijking 
kunnen vinden, doordat de subsidieering van het bijzonder 
vakonderwijs (winterscholen, lagere land- en tuinbouw-
scholen en cursussen) nog steunt op begrootingsposten 
en nog steeds niet wettelijk geregeld is. 

Alleen de Landbouwhoogeschool staat op de basis eener 
wettelijke regeling (Wet van den 15n December 1917 
S. 700 tot regeling van het Hooger Landbouwonderwijs).  

IX.  MIDDENSTAND. 

i. Verbetering en uitbreiding van den Middenstands-Rijks-
voorlichtingsdienst op bedrijfsorganisatorisch gebied, alsmede 
het leggen van een duurzaam en doeltreffend verband tusschen 
dezen dienst en den georganiseerden Middenstand, eventueel 
het geldelijk steunen van gelijksoortige diensten, door den 
georganiseerden Middenstand in het leven geroepen. 

Bij het Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid 
werd ingesteld een onderafdeeling voor Middenstands-aan-
gelegenheden, thans het Bureau-Middenstand van den 
Economischen Voorlichtingsdienst van de afdeeling Handel 
en Nijverheid van het Departement van Economische 
Zaken en Arbeid. 

Ten aanzien van de werkzaamheden dezer onderafdeeling 
voor middenstandsaangelegenheden doet de Minister van 
Economische Zaken en Arbeid zich voorlichten door een 
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Contactcommissie, waarin zitting werd genomen door de 
drie buitengewone leden van den Middenstandsraad. 

Voorts werd met financieele medewerking van het Rijk 
gesticht het Economisch Instituut voor den Middenstand, 
dat onderzoekingen verricht, welke voor het middenstands-
bedrijfsleven van belang zijn. (Zie op de Rijksbegrooting 1933 
voor Hfst. X de post ,,Rijkssubsidie voor Middenstands-
belangen", ten bedrage van f 25.000.—). 

2. Beschermende maatregelen tegen vliegende winkels. 

3. Wettelijke regeling en beteugeling der huisindustrie in dier 
voege, dat de kleine zelfstandige ondernemer daardoor zoo 
weinig mogelijk wordt geschaad. 

Een ontwerp van wet tot regeling van de minimum-bonen 
in de Huisindustrie is bij de Tweede Kamer aanhangig. 
Men zie aanteekening op blz. 47 bij punt 3 Hfst. X 
Program 1922. 

4. Wettelijke maatregelen ter bestrijding van concurrentie, welke 
loonarbeiders den patroon aandoen, buiten den wettelijk 
geoorloofden arbeidstijd. 

5. Afschaffing der personeele belasting op winkels en koffie-
huizen. 

X. ARBEID. 

i. Bevordering der arbeidsgelegenheid. 
Bestrijding der werkloosheid. 

Men vergelijke de, geheel aan de tijdsomstandigheden 
en aan de nieuwe verhoudingen aangepaste formuleering 
op dit stuk in de punten 4 en 5 van deel  II  van het Program 
1933. 

Wettelijke regeling van de arbeidsbemiddeling. 

Wet van 4 Mei 1923 S. 182. Arbeidsbemiddelingswet 1923, 



47 

2. Verbod van den arbeid der gehuwde vrouw in fabrieken 
en werkplaatsen. 

Men zie de aanteekening op bladz. 25 bij punt 12 Hfst. X 
Program 1929. 

3. Wettelijke regeling van den arbeid in de huisindustrie. 

Een wetsontwerp tot wettelijke regeling van de minimum-
bonen in de huisindustrie is bij Kon. Boodschap van 18 
Augustus 1932 bij de Tweede Kamer ingediend. 

4. Bescherming van landarbeiders. 

5. Uitbreiding der Ongevallenverzekering tot landbouw, zee-
vaart en zeevisscherj. 

Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 (Wet van 20 Mei 
1932 S. 365). 

Bij Kon. Boodschap van 2 Sept. 1930 werd een wets-
ontwerp tot voorbehoud der bevoegdheid tot toetreding 
van een ontwerp-verdrag betreffende de bescherming tegen 
ongevallen van arbeiders, werkzaam bij het laden en lossen 
van schepen ingediend. 

Het ontwerp werd in verband met een mogelijke wijziging 
van het ontwerp-verdrag van de agenda afgevoerd. 

Wet van 10 Juni 1926 S. 188 tot goedkeuring van het 
ontwerp-verdrag betreffende de schadeloosstelling van on-
gevallen in den landbouw. De acte van bekrachtiging is door 
den Secretaris-generaal van den Volkenbond op 20 Augustus 
1926 ingeschreven, zoodat het verdrag op dien datum voor ons 
land in werking is getreden. 

6. Krachtige steun aan die particuliere instellingen, welke 
bescherming van het moederschap beoogen. 

7. Invoering van de Ziekteverzekering. 

Zie de aanteekening op bladz. 24 bij punt 5 van Hfst. X 
Program 1929. 

8. Ziekteverzorgingswet. 



9. Wettelijke regeling van de werkloosheidsverzekering. 

io. Codificatie en reorganisatie der arbeiders-verzekeringswetten 
met toepassing van het beginsel, dat, waar mogelijk, de 
uitvoering onder contrôle der Overheid wordt in handen 
gelegd der georganiseerde bedrijven. 

Wat laatstbedoeld beginsel betreft worde andermaal ver-
wezen naar de Ziektewet. Men zie aanteekening op bladz. 
41 bij punt 4 Hfst.  VII  Program 1922 en op blz.23 bij punt 4 
Hfst. X Program 1929. 

i-i. Invoering van spaarplicht voor ongehuwde loontrekkers en 
loontreksters. 



Bij het Partij-Secretariaat der R. K. Staatspartij, bij Teulings' Uit- 
gevers-Maatschappij te 's-Hertogenbosch, en in den Boekhandel zijn 
verkrijgbaar 

1.  Rapport der Reorganisatie-Commissie 1926..............f 0.50 
Voor R.K. Kiesvereenigingen f 0,30 

2.  Reglement der R.K. Staatspartij . ......................  f 0.10 
Voor R.K. Kiesvereenigingen f 0.05 

3.  Adresboekje der R.K. Staatspartij (waarin opgenomen de 
Afscheidsrede, uitgesproken door Z.Exc. Jhr.  Mr.  RUYS DE 
BEERENBROUC K op de Partijbestuursvergadering van 
12 October 1929)......................................t 0.15 

Voor R.K. Kiesvereenigingen t 010 

4.  Verslag der Kiesreglement Commissie 1927. (Uitverkocht). 

5.  Praeadviezen over Het Belastingvraagstuk 
Voor R.K. Kiesvereenigingen 1 0.40 

6.  Organisatie-Vraagstukken in de R.K. Staatspartij door  Mr.  
Frans Teulings, Partijsecretaris ......... . ..............  f 0.40 

Voor R.K. Kiesvereenigingen f 0.25 

7.  Praeadviezen over De Taak van den Wetgever in den tegen- 
woordigen tijd ten aanzien van de verhouding tusschen werk- 
gever en werknemer in het bedrijfsleven. ...............  t 0.80 

Voor R.K. Kiesvereenigingen f 0.50 

8.  Praeadviezen over Het Militaire Vraagstuk.... ......... .f1 
Voor R.K. Kiesvereenigingen f0.65 

9.  Het beleid der gemeente met betrekking tot belastingen, 
bedrijven en sociale voorzieningen, mede in verband met 
de belangen der groote gezinnen....... .................  f 0.60 

Voor R.K. Kiesvereenigingen t 0.40 

10.  Gezin en Overheid, Beschouwingen over enkele onderdeelen 
van de taak van de Overheid tot het Gezin ..... ... ......  f 0.60 

Voor R.K. Kiesvereenigingen t 0.40 

11.  Verslag van de Commissie, belast met de toetsing van het 
Kiesreglement 1927, aan de daarmede in de praktijk opge- 
dane ervaringen. ........................... .... .... ...  f 0.40 

Voor R.K. Kiesvereenigingen f0.25 

12.  Toezicht op het Bankwezen ............................  1 0.35 
Voor R.K. Kiesvereenigingen t 0.20 

13.  Programs 1933, 1929, 1922, en inleidende verklaring op het 
Program 1896 (niet aanteekeningen) ....................1 0.35 

Voor R.K. Kiesvereenigingen 1 0.20 

N.B. De R.K. Kiesvereenigingen moeten om aanspraak te kunnen maken 
op den gereduceerden prijs, de bestellingen richten aan het Partij- 
secretariaat, Laan van Meerdervoort 65, 's-Oravenhage. 
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