DE SALARIËRING VAN
LANDBOUWKUNDIG
INGENIEURS
Een enquête, ingesteld doorhet Nederlands
Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs

Bewerkt en samengevat door
IR P. BURINGH
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WOORD VOORAF
Het Bestuur van het Nederlands Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs heeft bij de bespreking van de salariëring van de leden van het
Instituutdeindrukgekregen,datdezeveelalzeeruiteenlopendenvaakniet
in overeenstemming is met de maatschappelijke positie. In bepaalde gevallen zou de betaling van de arbeidsprestatie in absolute zin eveneens
onvoldoende zijn. Het Bestuur besloot een enquête onder de leden te
houden teneinde debeschikking te verkrijgen over vergelijkingsmateriaal
omnategaaninhoeverrehetnoodzakelijkisbijdedaarvoorinaanmerking
komendeinstantiesstappenteondernemen omvoorbepaaldegroepenvan
ingenieurseenbeteresalarisregeling teverkrijgen. Eveneenszouinindividuelegevallen steun kunnen wordenverleend aan debetrokken ingenieur.
Op28Maart 1947werd een circulaire aan de leden verzonden met het
verzoekdebijgevoegdevragenlijstingevuldteretourneren;intotaalwerden
hierop 119antwoorden ontvangen.
•Daar de ingenieurs,waarvan dezeantwoorden afkomstig zijn, zeer uiteenlopendebetrekkingen,zowelbijverschillenderijksdiensten alsbijparticuliereondernemingen bekleden,wordtermetnadruk opgewezen,dat het
zeertebetwijfelen valtofhetbeeld,datmenuitdegegevenskanvormen,
welalsrepresentatief vooralleingenieursbeschouwd magworden. Hierbij
dient tevens te worden bedacht, dat percentsgewijs het grootste aantal
antwoorden ontvangen werdvan jongeingenieurs inrijksdiensten, diehet
minst met hun financiële positietevreden zijn.
Het Bestuur heeft de heer Ir P. Buringh bereid gevonden degegevens
van deenquêtetbt eenverslagte verwerken.
Op deze plaats betuigt het Bestuur zijn grote erkentelijkheid aan de
heer Ir P. Buringh voor de voortreffelijke wijze waarop hij zich van zijn
omvangrijketaakheeftgekweten.Hetisbovendienzijnverdienstegeweest,
dat hij er in is geslaagd het rapport samen te stellen zonder dat degebrekkige gegevensdeobjectiviteit opnadelige wijze hebben beïnvloed.
Wageningen, December 1947
HET BESTUUR

§ 1. INLEIDING

Vandedoor het Bestuur van het Instituut rondgezonden vragenformulieren kwamen 119stuksingevuld terug. Eenzes-tal opgaven kondenniet
worden gebruikt, omdat enkele jonge ingenieurs, die na 31 Dec. 1946in
functiewarengetreden,ookeenformulierhaddenteruggezonden.Zobleven
er 113bruikbare antwoorden over, hiervan was er 1afkomstig van een
vrouwelijke ingenieur. Slechts 62 formulieren waren volledig voor alle
vragen ingevuld.
In detekst issteedsgetracht het cijfermateriaal, waaraan deconclusies
zijn ontleend,tevermelden. Insommigegevallen ishetaantal antwoorden
vanbepaaldegroepenvaningenieursgering.Helaasbleekhetnietmogelijk
na te gaan in hoeverre het bewerkte materiaal karakteristiek isgeweest
voor bepaalde groeperingen. -,
Allereerst is nagegaan de werkkring en de leeftijd van de landbouwkundigen in verband met hun bruto-jaarsalaris. Daarna iseen indelingin
groepen van ingenieurs met een soortgelijke functie gemaakt, waarbij de
salarissen binnen de groepen en tussen de groepen onderling zijn vergeleken. Devraag of men al dan niet tevreden ismet het huidige salarisis
ineenspecialeparagraaf geanalyseerd. Vervolgenszijn afzonderlijke paragrafen gewijd aan deingenieursinparticuliere betrekkingen, inoverheidsdienst, al dan niet bij het Ministerievan Landbouw, Visserij enVoedselvoorziening.
Deenquêteverschafte eveneens gegevensover dehuiselijke omstandigheden speciaal wat betreft het aantal kinderen en de huwelijkse staat,
waarover in §7een enander is,medegedeeld.
,
Tot slot zijn de resultaten samengevat in een veertien-tal conclusies,
welkezijn aangevuld met enkele beschouwingen.
Erzijopgewezen,datdeenquêteinlichtingenverschaft overdetoestand
op 31Dec. 1946. In 1947zijn enkeleveranderingen in desalariëring aangebracht, die de salarissen in absolute zin iets hebben gewijzigd, doch
weinig invloed hebben uitgeoefend op de verhoudingen.
)
§ 2. DE WERKKRING VAN DE INGENIEURS
IN VERBAND MET HET BRUTO-JAARSALARIS

De113 bruikbareenquêteformulieren blijken afkomstig vanviercategorieën ingenieurs, indien speciaal wordt gelet op dewerkkring en dewerkgever:
4

a. personalindienstvanhetDepartementvan Landbouw,Visserijen Voedselvoorziening, 85ingenieurs( = 7 5 %), hierinzijnbegrepenenkelepersonen
in semi-overheidsdienst bij ditDepartement met een overeenkomstige
salarisregeling.
b. personen in dienst van andere Departementen(Waterstaat, Socialeen
Economische Zaken),tesamen 11 ingenieurs ( = 10 %).
c. personenindienst van particulieren, particuliere instellingen alslandbouworganisaties, -coöperaties enz., totaal 16 ingenieurs ( = 1 4 % ) .
Hieronder vallen ook zij, die indienst zijn van het L.E.f. (Landbouw
Economisch Instituut) en T.N.O. (Toegepast Natuur-wetenschappelijk
Onderzoek).
d. personen, dieeigen baas zijn, totaal 1ingenieur ( =1 %).
Uitdezeindelingblijkt reeds, dat deherkomstvan het enquête-materiaal
zeer verschillend is.
De ambtenaren van hetDepartement van Landbouw zijn verre in de
meerderheid. Deze categorie van 85 personen, kan nog inenkele groepen
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fig. 1. Het verband tussenhetbrutojaarsalarisen het geboortejaar
van alle landbouwkundigen.
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fig.2. Het verband tussen het baswkjaarsalaris en het jaarvan
afstuderen vanallelandbouwkundigen,
wordengesplitst,alnaardefunctie, welkewordtbekleed.Een vergelijking
vandegroepenonderlingenvandesalarissenvanverschillendeingenieurs
binnen een bepaalde groep issoms mogelijk, indien over voldoend cijfermateriaal wordt beschikt.
Allereerst zal het bruto-jaarsalaris van allepersonen insamenhang met
hunleeftijd enmethetjaarvanafstuderenwordenbekeken( = academische
leeftijd). Ziefiguur 1 en2.Dezegrafiekenzijnvoorzienvanenigesymbolen,
welkestraks voor een andereanalyse nodig zijn.
Eriseensplitsinggemaakttussendezojuist genoemdegroepena, benc.
Groepdisweggelaten.Tevens isaangegeven of men al dan niet tevreden
was met het salaris, of dat men daarover geen uitgesproken mening had.
Hetvaltdirectop,datdeingenieursinparticulieredienstmeerverdienen
dan hun collega's, die rijksambtenaar zijn. Bij een bruto-salaris boven
f7500,—(totaal 7personen) isiedertevreden.
Alle afgestudeerden, die vóór 1934 hun Ir-titel behaalden zijn met een
salaris kleiner dan f7500,— ontevreden op2 personen na.

Alle ingenieursmet een salaris beneden f5500,— zijn ontevreden, met
uitzonderingvan4personen,waarvan 2inparticuliere dienst en2ambtenaren van andere Departementen.
Alle ambtenaren van het Ministerie van Landbouw, die een salarisgenieten kleiner dan f5900,— zijn met uitzondering van 2 personen ontevreden. Dit wilechter niet zeggen, dat deontevredenen eensalariswillen
hebben boven f5900,—, zij willen alleen salarisverhoging, de grootte van
dit bedrag is geheel verschillend.
Op 2personen na verdienen alle ingenieurs meer dan f3000,— brutosalaris per jaar. Alle afgestudeerden, geboren na 1918 zijn ontevreden,
behalve2 : diégeenmeninghebben.
Voor deafgestudeerden van na debevrijding geldt hetzelfde.
Eveneens valt het op, dat degenen, die tussen 1935en 1940zijn afgestudeerd, enminder danf5600,—verdienen (25personen)ontevreden zijn
(metuitzonderingvan2ingenieursen2geenmening)endatallendiemeer
verdienen (6personen)tevreden zijn (1geenmening).
Delaatsten zijn in particuliere dienst.
Hetsalarisvandenadebevrijdingafgestudeerden varieertvanf2100,—
tot f4400,— (19personen);demeestevan hen genieten eensalarisvariërende van f3000,— tot f3700,—, welke spreiding in hoofdzaak wordt
teweeg gebracht door „gehuwd of ongehuwd" en door standplaatsaftrek.
Over desalarissen boven f8000,—per jaar wordt verdergezwegen.
Salarisverschillen tussen de ambtenaren van Landbouw en van andere
departementen kunnen groepsgewijs niet worden geconstateerd. Wel zijn
ßr enkele individuele gevallen, waarin andere ambtenaren hoger worden
gesalarieerd.
Helaasisbijdeenquêtenietgevraagdnaardestandplaatsvandeambtenaren, zodat geen rekening kon worden gehouden met de standplaatsaftrek, welkemaximaal 8% kan bedragen.
§ 3 . IS MEN MET HET SALARIS TEVREDEN?

Dezevraag ismeestal ontkennend beantwoord.
Totaal aantal antwoorden 113, tevreden 22, ontevreden 81, ongeveer
tevreden4(dezehebbenmeestaluit anderebronnen,b.v. Indisch pensioen
of neven-functie, nog inkomsten).
'
6personen hebben geenmeningofhebben devraagniet beantwoord.
Wanneer de tevreden personen ingedeeld worden naar hun bruto-jaar/
salaris,ontstaat devolgendetabel:
. 4personen
r4000— tot f5000,—
. 3personen
*
f5000,— tot f6000,
. 7 personen
f6000— tot f7000,—
. 1 persoon
f7000— tot f8000,—
. 7 personen
boven
f8000,—

Indien detevredenen in dedriecategorieën naar hun werkkring worden
ingedeeld, geeft dit het volgendebeeld:
Ambtenarenvan Landbouw
tevreden 7 (= 8 %)
AmbtenarenvanandereDepartementen
tevreden 3 (= 27 %)
Ingenieursinparticulieredienst
tevreden 12 (=75%)
Een overtuigend bewijs, dat de particuliere betrekkingen financieel te
prefereren zijn.
Detevredenambtenarenvan Landbouwhebbenallenderangvanconsulent ofhoger,zij zijn allen invaste dienst en gehuwd, behalve één, diede
rangvan ingenieur heeft enongehuwdis.
Bij de categorie tevredenen in particuliere betrekkingen bevinden zich
2personen,werkzaam bijhet L.E.I.en4rentmeesters(voorbeidegroepen
100% van degenen, dieeen formulier opzonden).
Van de andere 6tevreden ingenieurs in particuliere betrekking zijn er
4 werkzaam als Secretaris met bruto-salarissen variërende van f6000,—
tot f10.000,—. De verdere uitwerking van deze gegevens wordt in de
volgendeparagrafen gegeven.
Van de ingenieurs, die met hun huidige salaris niet tevreden zijn, is
nagegaanhoeveelsalaris-verhogingzijwensen.
Er kon eenvergelijking worden gemaaktvan het netto-maandsalarisen
van hetgewenste-netto-maandsalaris. Menbedenkehierbij, dat het nettomaandsalariseenmoeilijkvergelijkbaar cijfer is,aangezienditbedragmede
wordtbepaalddoorhetaldannietgehuwdzijnendoorhetaantalkinderen.
Daarom is hier uitsluitend gewerkt met het verschil van genoemde bedragen.
Deingenieur diedehoogste netto-maandsalarisverhoging wenste,wilde
f312,— per maand meerverdienen!
Van de49 personen, dieopgaven hoeveel zij per maand meer wensten
teverdienen, ishet volgendestaatje samengesteld:
Gewenstemaandsalarisverhoging
meerdan f200,— . . . ,
van f150,— tot f200,—
van f100,— tot f 150,—
van f 50,—tot f 100,—
van f 0,— tot f 50,—

Aantalingenieurs
2
8
18
18
3

De opgaven, welke van de afgestudeerden van vóór 1929werden ontvangen, betreffen alle een verhoging van netto-maandsalaris met meer
dan f100,—.Deadjunct-ingenieurs en deingenieursvandeVoorlichtingsdiensten zijn zonder uitzondering bescheidener; bij hen iser niemand, die
meer dan f100,—gewenste-netto-salarisverhoging heeft opgegeven.
8
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Dereedsgenoemde49personen, diehun wensen aangaande deverhoging
van het netto-maandsalaris concreet in een bedrag hebben uitgedrukt, zijn
als volgt over enkele groepen verdeeld (alleen de ambtenaren van het
Ministerie van Landbouw).
Akker-en Weidebouw
15personen, variatie f40,— tot f180,—
Tuinbouw
10personen, variatie f60,— tot f310,—
Onderwijs *
9personen, variatie f40,— tot f275,—
Andere afdelingen
15personen, variatie f 55,— tot f150,—
Gemiddeld wenst men in bovengenoemde vier categbrieën resp. f100,—,
f 125,—, f 125,—en f 100,— per maand meer.
De tuinbouwers en de leraren spannen in dit opzicht dus de kroon.
§ 4 . HET SALARIS VAN INGENIEURS IN PARTICULIERE BETREKKINGEN

De16personenuitdezekleinegroepkunnenalsvolgtwordengegroepeerd:
Totaal
Rentmeesters
In dienst van het L.E.I. .
In dienst van het T.N.O.
Secretarissen
Anderen

Tevreden

Ontevreden

4
2
(geenmening)
4
2

0
0
(geenmening)
0
2

Reeds werd vermeld, dat de salarissen van de Secretarissen varieerden
van f6000,— tot f 10.000,—.
Derentmeesters gaan hier zelfs nogboven uit, terwijl voor beide groepen
geldt, dat de ouderen meer verdienen dan de jongeren.
Hierligtduswelhetbewijs,dat deingenieursinparticuliere betrekkingen
goed gesalarieerd worden en dat de rentmeesters en secretarissen dure
werkkrachten zijn.
Uit figuur 3zal straks nogblijken, dat desalarissen van de particulieren
over het algemeen hoger zijn dan die der consulenten in rijksdienst.
§ 5 . HET SALARIS VAN AMBTENAREN, NIET IN DIENST
VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, VISSERIJ EN VOEDSELVOORZIENING

De 11ingenieurs van deze categorie zijn als volgt ingedeeld:

Dienst Uitvoering Werken .
Waterstaat
Domeinen

Totaal

Tevreden

3
3
2
3

0
1
l
1

Ontevreden
,

3
2
0
2

r

Bij de 3 tevreden personen bevinden zich 2 ambtenaren met hoge salarissenen 1 jongeambtenaarmetnaarverhoudingeenzeerbehoorlijksalaris.
DeD.U.W.-ingenieurs, drieingetale,bekleden derangvan „inspecteur".
Eris geen tendenz dat zij meer zouden verdienen dan een ingenieur van
één der Voorlichtingsdiensten. Op grond van de aanwezige gegevens valt
het tegendeel eerder op. De mening, welke op vele formulieren voorkomt,
dat de inspecteurs van de D.U.W. hogeresalarissen zouden verdienen, dan
de ambtenaren van het Departement van Landbouw, kan met dit geringe
materiaal niet worden bevestigd.
Van de drie ambtenaren van Waterstaat worden er twee hoger geslarieerd dan ingenieurs van overeenkomstige academische ouderdom bij het
Departement van Landbouw.
De beide ambtenaren bij de Domeinen zijn rentmeesters, zij verdienen
eveneens meer dan hun jaargenoten bij Landbouw.

§ 6 . HET SALARIS VAN AMBTENAREN, IN DIENST
VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, VISSJERIJ EN VOEDSELVOORZIENING

a. Algemeen
De85ingenieursuit dezecategoriezijn ingedeeld indevolgendegroepen:
Geen
mening

Totaal

Tevreden

Ontevreden

26'
19
17
5
5

3
0
2
1
1

23
18
13
3
3

0
1
2
1
1

3
2 >
2
2
,1

0

12

1

85

7

72

6

-i

Akker- en Weidebouw*) . .2
Land-en Tuinb.-onderwijs ).

Cultuurtechnische Dienst . .
Grond-en Pachtzaken

. . .

31

*) Inbegrepen consulenten dietevens Directeur van een school zijn en enkele
semi-rijksambtenaren,
dievolgens denormen van het Rijk worden gesalarieerd.
2
) Niet inbegrepen de Directeuren van scholen, die ook consulent zijn en de
ingenieurs en adjunct-ingenieurs der Voorlichtingsdiensten, die enkele lessen
geven.
s
) Inbegrepen tweeambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst.
*) Regerihgscommissariaat voor Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden.
10

De eerste drie groepen zijn dus vrij goed vertegenwoordigd. Het is opvallend, dat allen, die hun voornaamste taak bij het onderwijs hebben,
ontevreden zijn.
'Indien de bruto-jaar-salarissen van alle Landbouw-ambtenaren worden
bekeken, valt het volgende op: twee ambtenaren verdienen meer dan
f8000,—, twee verdienen minder dan f3000,—, de laagst gesalarieerde
zelfs maar f2100,—.
Onder de ingenieurs, die na 1938 zijn afgestudeerd, bevinden zich er
geen, die een ambtenaren-functie vervullen en met hun salaris tevreden
zijn. Dezojuist géhoemdeindelingvan de Landbouw-ambtenaren naar hun
afdelingen geeft wel een overzicht,van het aanwezige materiaal, doch een
vergelijking is moeilijk te maken, omdat de meeste groepen maar met
enkele ingenieurs vertegenwoordigd zijn en omdat de functies van de
ambtenaren van dezelfde afdelingen zeer uiteenlopen, vandaar dat een
groeperingnaarfuncties isgemaakt, welke er als volgt uitziet:
Totaal

Tevreden

Ontevreden

Geen
mening

Ingenieurs, adj.-ingenieurs. .
Leraren 1 )

26
17
19
23

4
0
0
3

20
16
18
18

2
1
1
2

Totaal .

85

7

72

6

Deze groepen van functionarissen zullen thans achtereenvolgens nader
worden geanalyseerd.
b. De Consulenten
De26consulenten, die een enquêteformulier inzonden zijn als volgt over
de afdelingen verdeeld:

Akker-en Weidebouw
Tuinbouw
Veeteelt
Grond-en Pachtzaken
Cultuurtechn. Dienst .
Zuivel
Staatsbosbeheer . . .

Totaal

Tevreden

Ontevreden

Geen
mening

9
8
3
2
2
1
1

2
1
1
0
0
0
0

7
5
2
2
2
1
1

0
2
0
0
0
0
0

26
4
20
Totaal
*) Waaronder ook enkele Directeuren van scholen, die geen consulententaak
vervullen.
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... fig.3. Het verband tussen het brutojaarsalarisenhetjaarvanafstuderenvoorenkelegroepenvanambtenareninschaal236.
Voorzover de gegevens compleet waren, werden de bruto-jaarsalarissen
van de consulenten in verband met het jaar van afstuderen opgetekend
ingrafiek 3.
Aandezegrafische voorstellingzijn enigeinteressantebijzonderheden te
ontlenen. Indezelfdegrafiek hebikmeteenlijnhetsalarisaangegevenvoor
deconsulentenschaal (schaal 236)gehuwd, Ie klasen3eklasstandplaats.
Een consulent zal na zijn afstuderen de rangen adjunct-ingenieur en
ingenieur hebbendoorlopenalvorensconsulent teworden. Bijelkepromotie zal hij één periodieke verhoging extra krijgen. In een normaal geval
komt dit neer op een salaris, dat ligt boven de hier aangegeven lijnen,
omdatdezezozijngeconstrueerd,dathetbeginpuntin1945ligt(zie§6adc).
Het blijkt echter, dat velen lager gesalarieerd worden (punten onder dé
lijnen). Ook de consulenten van de overige afdelingen en de Directeuren
van scholen zijn in dezegrafiek weergegeven.
Voor de Akkerbouw geldt nu, dat beidetevredenen meer dan f6000,—
verdienen en dat er slechts één van de ontevredenen meer dan f6000,—
12

verdient. Alle salarissen liggen vlak bij de lijnen van salarisschaal 236,
zodat moetworden geconstateerd, dat dezeconsulenten vrij goedvolgens
dedaarvoor geldende regelenworden betaald.
• Bij de Tuinbouwconsulenten komen echter vrij grote verschillen voor.
Eén consulent blijkt zelfsontevreden te zijn, terwijl hij „hoog in deboom
zit". Tweetuinbouwconsulenten blijken eengeringsalariste hebben.
Zozijn er2consulenten (tweejaar na elkaar afgestudeerd, beidedirect
in rijksdienst) met een bruto-salaris-verschilvan ruim f3000,—!
Verderzijn er2met éénjaar verschilinafstuderen, waarvan dejongste
bijna f1000,—meerverdient.
Bij debeide Cultuurconsulenten, dieéénjaar na elkaar afstudeerden en
waarvandeoudstevierjaarlaterinoverheidsdienstkwam,ishetopvallend,
datdezeconsulentf1070,—perjaarmeerverdientdanzijn jongerecollega.
Uitdefiguren blijkttevensdattweeveeteeltconsulenten,dieinhetzelfde
jaar afstudeerden enonder dezelfde familie-omstandigheden verkeren,,een
verschil in bruto-salaris hebbenvan ruim f1400,—.
Metdezevoorbeeldenisgedemonstreerd, dat desalarissenvandeconsulenten grote variaties vertonen. Bij de Landbouwconsulenten zijn deze
variaties gering en niet te scheiden van standplaatsvariaties. Bij enkele
Tuinbouw- en andere consulenten valt het echter op, dat hun salarissen
kleiner zijn dan normaal verwacht zoumogenworden.
Van de gehele groep van consulenten valt het op, dat degenen, dievóór
1932afgestudeerd zijn, eensalaris genieten beneden denorm, en dat van
de consulenten afgestudeerd nà 1936 slechts één tuinbouwconsulent uit
detoon valt meteenlaagsalaris.
De oorzaak van de zojuist genoemde verschillen moet waarschijnlijk
worden gezocht in het alof niet toekomen van periodieke verhogingen.
Eveneenszoumenkunnendenken,dateeningenieur, dieuit particuliere
dienstovergaatinrijksdienst,meerzalverdienendaneencollega,diesteeds
iririjksdienst isgeweest. Het aanwezige materiaal liet niet toe hieropeen
antwoord te geven.
c. Deingenieurs en adjunct-ingenieurs
De 17ingenieurszijn alsvolgt naar deafdelingen ingedeeld:

Akker- en Weidebouw. . . .
Tuinbouw
Veeteelt
Andere
Totaal

.

Totaal

Tevreden

Ontevreden

9
4
2
2

0
O
O
O

9
4
1
2

17

0

16

Geen
mening
O
0 .
1
0
1
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fig.4. Hetverband tussen het bruto jaarsalaris en het jaar van
afstuderenvoorenkelegroepenvanambtenareninschaal212.
Infiguur 4werden debruto-jaarsalarissen inverband gebracht met het
jaarvanafstuderen. Indezegrafiek werdentweelijnengeconstrueerdvoor
desalarisschaal van deingenieurs(schaal212),zowelvoor gehuwd Ieklas
standplaats, als voor gehuwd 3e klas standplaats. Eveneens werden de
leraren, de assistenten van de Landbouwhogeschool en de medewerkers
aan Instituten van Onderzoek in deze grafische voorstelling opgenomen.
Deknik in delijnen wordtveroorzaakt dooreenanderewijzevansalarisberekeningen bij eensalarisgrensvan f3000,—(grondslag).
Deconstructievan delijnen ingrafiek 4spreektvoorzichzelf, ofschoon
in dezelijnen bij promotievan adjunct-ingenieur naar ingenieur eenverschuivingvan f200,—naar boven zoumoetenplaatsvinden.
Dezelfde verschuiving komt nog eens voor bij promotie van ingenieur
naar consulent.
De„consulentenlijnen"infiguur 3liepenevenwijdigaande„ingenieurslijnen" in figuur 4, omdat de periodieke verhogingen gelijk zijn. Door de
beide promoties van f200,— liggen de laatste echter f400,— hoger dan
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de eerste, waarmede dus isverklaard, hoe de lijnen in figuur 3tot stand
zijn gekomen.
Hetvalt direct op,dat demeestewaarden in figuur 4 bij delijnen van
schaal212liggen.Alleeneengrootaantalafgestudeerdenvannadebevrijding
ligt boven deze lijn. Dit komt, omdat dezejongeingenieurs een drietal
jaren vertraging hebben ondervonden bij het afstuderen vanwegemobilisatie en oorlogsomstandigheden. Schuift men de punten drie jaren terug,
dan liggen ook deze practisch tussen degeconstrueerde lijnen.
Twee assistenten aan de Landbouwhogeschool en een adspiranthoutvesterzijnin 1946afgestudeerd. Zijhebbeneentelaagsalaris,omdatgeen
rekening isgehouden met hun studievertraging.
d. De ingenieurs bij het onderwijs
Indezegroepvan 19personenwordt devolgendescheiding gemaakt:
a. leraren met uitsluitend rijkssalaris, aantal 10.
b. leraren metrijkssalaris en eensubsidievan particulierezijde, aantal 6.
c. assistenten aandeLandbouwhogeschool, aantal3.
Vandezegehelegroepis95%ontevreden (18personen).
Deassistenten aan deLandbouwhogeschool hebben naar omstandigheden
het laagste salaris. Eéngeniet nogextra inkomsten,vanwegeeen dubbele
functie, doch blijft ook hiermee nog beneden normaal. Evenwel moet
wordenbedacht,dat dezeingenieursvaakeendergelijke functie aannemen
omzelf degelegenheid te hebben testuderen ente experimenteren, zodat
het moeilijk te beoordelen isofdezesalarissen goed zijn.
Indien desalarissenvan rijksleraren envan leraren, dienaast hun rijkssalarisooknogeendeelvanhunsalarisuitparticulierebronkrijgenworden
vergeleken, dan valt het op,dat delaatsten relatief hogerwordengesalarieerd. Waarschijnlijk vindt dit zijn oorzaak in het feit, dat zij verbonden
zijnaanKatholiekeenChristelijkescholen,endaardoorvanhunlandbouworganisaties eveneens salaris ontvangen of voor hun werk gedurende de
zomermaanden speciaal worden beloond. Op enkele enquêteformulieren
werdditvermeld.Terillustratiehetvolgendevoorbeeld:eendirecteurvan
een rijkslandbouwwinterschool, die drie jaar eerder is afgestudeerd dan
eenleeraaraaneenKatholiekeschoolverdientslechtsf65,—perjaarmeer.
Ook is het opmerkelijk, dat de jonge ingenieurs minder verdienen dan
de jonge leraren, terwijl na ca acht jaren de toestand omgekeerd is. De
salarisregeling voor het land- en tuinbouwonderwijs is anders dan van de
andere afdelingen. Het aanvangssalaris is hoger, doch de periodieke verhogingen zijn kleiner. Bij devoorlichtingsdiensten gelden jaarlijkse periodieke salarisverhogingen van ca f200,—,terwijl het onderwijs twee-jaarlijkseverhogingenkentvancaf320,—.Helaas beschik.ik niet over na'uwkeurigegegevensbetreffende desalariëringvan leraren, zodat hetmijniet
mogelijk is een lijn voor de betreffende salarisschaal in figuur 4 aan te
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geven. Het staat evenwelvast, dat dezelijn hoger begint en eenkleinere
hoekmet dehorizontale asmaakt, dan debeidelijnen van schaal212.
Bij de groep onderwijs bevinden zich zes directeuren van winterscholen,
dieindegrafiek van deconsulenten werden geplaatst (figuur.3). Afgezien
vandeoudste,diereedszijnmaximumheeftbereikt,wordendedirecteuren
slechter betaald dandeconsulenten. Hetverschilisongeveerf1000,—per
jaar.
Hetzouinteressant zijn, indien desalarissenvan deland-entuinbouwleraren zouden kunnen worden vergeleken met die van de leraren van
middelbare scholen.
e. De salarissen van de „anderen"
Tot slot blijft er van de ambtenaren van het Departement van Landbouw,Visserij enVoedselvoorziening nogeengroepvan 23personen over.
Hiervan zijn 3tevreden, nl.2hogefunctionarissen en een dame.Devolgendegroepering was mogelijk:
Research
8personen
Recobaa
5personen
Administratief,bibliotheek,secretarissen . . 7 personen
Anderen
3personen
De ingenieurs, werkzaam bij het Land- en Tuinbouwkundig-onderzoek
(Research),werden ingrafiek 4bij deingenieursvan devoorlichtingende
leraren ondergebracht. Zij bleken daar geheelthuis te horen.
Van de Recobaa-ingenieurs viel het op, dat zij in vergelijking met hun
collega's van dezelfde leeftijd meer verdienen. Blijkbaar worden in deze
afdeling dehoogstesalarissen van alle Landbouw-afdelingen betaald.
Deingenieurs, dieeen administratieve, bibliotheek- of secretarissenfundie
bekleden,passenweerbij deingenieursuitgrafiek 4metuitzonderingvan
één persoon.
Velenmaaktenopdeenquêteformulieren meldingvaneenrelatiefhogere
salariëringvanambtenarenbijdeVoedselvoorzieningenRecobaa.Ofschoon
het Recobaa-materiaal gering is (5 personen), moet toch op grond van
bovenstaande worden geconcludeerd, dat dit inderdaad het geval is.Van
„Voedselvoorziening" is slechts één bruikbaar formulier aanwezig.
De inzender van dit formulier geeft geen commentaar wanneer wordt
gevraagd ofhij metzijnsalaristevreden is;hijverdient danookf15Q0,—
per jaar meer, dan zijn collega's bij andere diensten.
Tot slotvan dezeambtenarenparagraaf nogenkeleopmerkingen.Allereerstoverhet „aantal dienstjaren" (zievraag9). Dezevraagisonduidelijk
geweest.Devraagisbedoeld,omtewetenhoeveelperiodiekejaarlijkseof
tweejaarlijkse salarisverhogingen men heeft gehad. Het aantal periodieke
salarisverhogingen en het aantal dienstjaren behoeft niet gelijk te zijn.
Eveneens is niet gevraagd welkestandplaatsklasse men had, dit isvan
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belang, omdat men in vergelijking met een le klas standplaats vooreen
2eof3eklasrespectievelijk 4% en8%salarisaftrek heeft.
Demogelijkheid bestaatomvoorbijzondereverdiensteeensalarisopslag
•van 20% te geven, eveneens kunnen nevenfuncties het salaris nog aanmerkelijk verhogen,vandaar dan ookdat achteraf bezien devragen 5en 9
hadden kunnen vervallen en dat daarvoor in de plaats gevraagd had
kunnen worden:
a. Welkefunctie, rangwordtdoor Ubekleed?
b. Volgenswelkeschaalvanhet Bezoldigingsbesluit wordt Ugesalarieerd?
c. Hoeveel periodiekesalarisverhogingen zijn Utoegekend?
d. Wordt hierboven nogeenextra toeslaggegeven?
e. InwelkeklasseisUwstandplaats gelegen?
/. OntvangtUuithoofdevanUwfunctienogsalarisuitmeerdanéénbron
Zoja, hoeveel en uit welke bronnen?
Het isnogvan belangstiltestaan bij desalariëringvan deambtenaren
in het algemeen in verband met het jaarvan afstuderen. Wanneer de pas
afgestudeerde ingenieur direct na zijn afstuderen in dienst komt van het
Departement, zal hij direct worden geplaatst in de salarisschaal van de
„adjunct-ingenieur" en na enkele jaren een extra periodieke verhoging
krijgen voorpromotienaar„ingenieur". Innormalegevallenzalzijnsalaris
dus regelmatighogerworden en als een rechte lijn in een grafiek kunnen
worden getekend. Deze lijn maakt dan een sprongetje bij promotie, doch
loopt daarna evenwijdig aan de eerste verder. In het algemeen blijkt h'et
echter, dat de salarissen van de ingenieurs, diein deperiode 1928-1936
afstudeerden lager liggen (zie figuur 2 en 3). De in deze crisisjaren afgestudeerde ingenieurs zijn blijkbaar grotendeels pas één of twee jaren na
het afleggen van hun ingenieursexamen in een bezoldigingsschaal op het
begin-salarisbegonnen. Inlatere jaren isdat niet meer het gevalgeweest,
zodat desalarissen danmeerinovereenstemmingzijn methetverloopvan
degeconstrueerdeevenwijdige lijnen. Indecrisisjaren waren eringenieurs
te veel. Voormen aan debeurt was,moest menzich blijkbaar met eenof
ander baantje tevreden stellen alsvoren men volgens de officiële regels
werd aangesteld engesalarieerd. Dat aan dezegroepvan ingenieurs financieel nadeel wprdttoegebracht endat dit ookthans nogdoorwerkt, moge
met het volgend voorbeeld worden verduidelijkt.
Iemand, die een jaar na zijn afstuderen in Rijksdienst komt met een
salariëringvolgens degebruikelijke regelsen dan op het beginsalarisvoor
de betreffende functie wordt aangesteld, mist een periodieke verhoging
van éénjaar, welkeerica f2Q0,—groot is. In allevolgende jaren, totdat
het maximum isbereikt, wordt dit nadeel van f200,—op het bruto-jaarsalarisgevoeld. Vooringenieurs en consulenten isdit respectievelijk 18 en
19jaar.Zodatmenna18,resp.19jarenindiensttezijngeweestcaf3600,—
ofcaf3800,—tekort isgekomen. Heeft men meerjaren moetenwachten,
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voordat men volgens een salarisschaal werd gesalarieerd, dan wordt dit
nadeel nog verveelvoudigd. Het%aanwezige materiaal wekt de indruk, dat
vele afgestudeerden uit de crisisjaren dit nadeel nog elk jaar ondervinden.
Aangezien de vragenlijsten om reeds genoemde redenen, geen betrouwbare gegevens bevatten omtrentjdeschaal van salariëring en omtrent het
aantal periodieke verhogingen, is het mij niet mogelijk geweest hiervoor
positief bewijsmateriaal te leveren.
Er zijn drie formulieren afkomstig van gepromoveerde landbouwkundigen.
Het blijkt, dat de Dr-titel met één extra periodieke verhoging wordt gehonoreerd. In één geval is dit niet gebeurd, ofschoon deze man, evenals zijn
beide collega's wetenschappelijk werk verricht.
Over dewijze, waaropde ambtenaren van het Departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening zijn aangesteld,kan het volgende
worden medegedeeld:
v
Totaal 85personen:
Invaste dienst
44personen
Intijdelijke dienst
9personen
Oparbeidscontract
27personen
Geen opgave
5personen
Het volgend overzichtje geeft een indruk van de ambtelijke ouderdom
van depersonen dieintijdelijke dienstofoparbeidscontract zijn aangesteld.
Jaarvan aanstelling
bij het Rijk
Vóór 1930
1930-1935
1935-1940
1940-1945
Na1945 .

Aantal
Arbeidscontractanten

Aantal personen
in tijdelijke dienst

1
2
1
9
14

De oudste arbeidscontractant geniet Indisch pensioen. Het grote aantal
ingenieurs afgestudeerd in 1945, dat reeds in tijdelijke dienst is, wordt
gevormd door de leraren, die een tijdelijke benoeming hebben. Behoudens
drieuitzonderingen vanarbeidscontractanten, diereedslangerdanzesjaren
in Overheidsdienst zijn, is de toestand normaal.
Van vraag 12b,is door velen en vooral door de ambtenaren van Landbouw een dankbaar gebruik gemaakt omhet een en ander mede te delen.
De „Landbouwambtenaren" vermelden als diensten of instellingen met
gunstiger salarisregeling: particuliere betrekkingen, Recobaa, Landbouwherstel,Voedselvoorziening, L.E.I., Bedrijfsschappen, D.U.W., Landbouwbouwonderwijs.
Uit voorgaande paragrafen kan reeds worden geconcludeerd in hoeverre
deze enquête, hiervoor bewijsmateriaal heeft geleverd. Helaas kon vaak
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over veel te weinig materiaal worden beschikt. Vermeld werd reeds, dat
deingenieursbij deRecobaawaarschijnlijk welhogerwordengesalarieerd
dan normaal. Van Landbouwherstel,Voedselvoorziening, L.E.I., Bedrijfsschappen en D.U.W., zijn weinigofgeen formulieren aanwezig. Devraag
doet zich voor of de ingenieursvan deze diensten zotevreden waren, dat
zijhet nietnodigvondenopgaafteverstrekken. Enkelejongerennoemden
het Landbouwonderwijs, hetgeen begrijpelijk is, daar het blijkbaar voordeligis,in dejongejaren Ieraar te zijn.
Het laatste onderwerp van dezeparagraaf zalzijn de standplaats-aftrek.
Verschillendeingenieursin overheidsdienst maakten hierop aanmerkingen
en toonden aan, dat deze korting op het salaris misplaatst is.Aangezien
debezwarentegenditsysteembekendzijn,lijkthetmijvoldoendeditpunt
alleen te noemen. Menzal kunnen overwegen stappen bij de Regering te
ondernemeninsamenwerkingmetorganisatiesvanpersoneelinoverheidsdienst.
§ 7 . ENKELE GEGEVENS BETREFFENDE DE GEZINNEN
VAN DE LANDBOUWKUNDIG INGENIEURS

Deantwoordenopdevragen3en4vanhetenquêteformulier gavenmij
gelegenheid een enander nate gaan omtrent het aldan niet gehuwd zijn
en omtrent het aantal kinderen van de landbouwkundigen. In het kort
volgt hier het resultaat zondervermeldingvan veel cijfermateriaal.
Vandedriegroepenvan ingenieurs,genoemd indeparagrafen 4,5en6
blijkt 18% ongehuwd te zijn. Indien wordt aangenomen, dat een ongehuwdeingenieur,diemeerdan elfjaren geleden isafgestudeerd, nietmeer
zal trouwen, dan is3% van de ingenieurs „verstokt vrijgezel".
Het gemiddelde aantal kinderen van de gehuwde ingenieurs (93 personen) is 1,7. Het gemiddelde aantal kinderen in Nederland bedroeg in
19105,2.BijdeNederlandseintellectuelen isditcijfer3,8.Neemtmenaan,
dat het gezin van een ingenieur, dievoor 3931isafgestudeerd, niet meer
wordt uitgebreid, dan ishet gemiddelde aantal kinderen 2,6.
Degezinnen van deoudereambtenaren van Landbouw, van deambtenarenvan anderedepartementen envandeparticuliereingenieurshebben
gemiddeld resp. 3,0, 2,0 en 1,0 kinderen. Bij de oudere ingenieurs bleek,
dat4%-vandehuwelijken kinderloosisgebleven(gemiddeld inNederland
4,62%).
Deingenieursbelastmeteenfunctie bij hetlandbouwkundigonderzoek
hebbenpergezinhetgeringsteaantal kinderen (0,4),deconsulentenspannen dekroon(3,0).
Er kon geen verband worden geconstateerd tussen de grootte van het
gezin en het bruto-jaarsalaris. Het merkwaardigste van dit deel van de
enquêteisechter,datdelandbouwkundigingenieursgezinnenhebbenmet
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s

een kleiner gemiddeld aantal kinderen dan deintellectuelen in Nederland
in het algemeen. Zou dit misschien in verband staan met een lageresalariëringofstaandelandbouwkundigenaandespitsvandegroepvan Nederlandse intellectuelen?
§ 8 . CONCLUSIES EN ENKELE BESCHOUWINGEN

1. De ingenieurs met particuliere betrekkingen worden het hoogst gesalarieerd.
2. Alleingenieurs,diemeerverdienen dan f7500,— perjaaY(bruto) zijn
tevreden met hun salaris.
3. Alle ingenieurs, die minder verdienen dan f5500,— zijn ontevreden
met hun huidigsalaris,met uitzonderingvan vierpersonen.
4. Ervalt geenopmerkelijk salariëringsverschilwaarte nementussende
ambtenarenvanhet Departement van Landbouw, Visserij enVoedselvoorziening en deambtenaren van andereDepartementen, behoudens
• eenenkeleuitzondering.
5. HetpercentagetevredeningenieursvandeambtenarenvanLandbouw,
deambtenaren van andereDepartementen enpersonen in particuliere
betrekkingen bedraagt respectievelijk 8%, 27% en 75%.
6. De meeste ingenieurs wensen f50,— tot f150,— netto per maand
meer te verdienen. De eisen van de ambtenaren van de afdelingen
TuinbouwenOnderwijszijnhetgrootst,gemiddeldf125,—permaand.
7. Deingenieurs in particuliere dienst worden hoger gesalarieerd dan de
consulenten.
Defuncties rentmeester ensecretariszijn dehoogst betaalde particuliere betrekkingen.
8. De consulenten van het Departement van Landbouw worden vaak
zeer uiteenlopend gesalarieerd, behalve bij de Afdeling Akker- en
Weidebouw.
Afwijkingen vandeofficiële normentennadelevandelandbouwkundigenblijken voortekomen.
9. De jonge leraren verdienen meer dan de adjunct-ingenieurs en ingenieurs.
10. Deassistenten aan deLandbouwhogeschool worden waarschijnlijk het
slechtsbetaald van alleingenieurs.
11. De Directeuren van land- én tuinbouwscholen hebben een lager inkomen dan de consulenten.
12. Van de ingenieurs bij het Departement van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening worden de medewerkers van de Recobaa waarschijnlijk het beste gesalarieerd.
13. Zeerwaarschijnlijk hebben de ingenieurs, die in decrisisjaren zijn afgestudeerdelkjaareenfinancieel nadeelvanenkelehonderdenguldens.
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14. De wijze van aanstelling bij het Rijk blijkt nog vrij normaal te zijn,
enkele uitzonderingen verdienen de aandacht.
Almogen velevan dezegevolgtrekkingen interessant zijn, bedacht dient
te worden, dat de conclusies werden ontleend aan beperktmateriaal. In de
tekst zijn daarom cijfers vermeld, terwijl ook de grafische voorstellingen
verduidelijkend kunnen werken.
Het salariëringssysteem van de Overheidis star. Wel verdient b.v. een
consulent t.o.v. een ingenieur van de Voorlichting bijna f 1000,—per jaar
meer,wanneerbeiden hetmaximum salaris hebben bereikt. Elke ingenieur
in Rijksdienst heeft echter bepaalde salarisschalen te doorlopen. De met
promoties gepaard gaande grotere verantwoordelijkheid komt niet voldoende tot uiting in de financiële waardering.
Indien ervan dezijde van particuliere instellingen vraag naar ingenieurs
is, zullen zij slechts een duizend gulden meer behoeven te bieden dan het
Rijk om goede landbouwkundigen in hun dienst te krijgen.
De algemene indruk vandeze enquête is, dat de landbouwkundigen weinig
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fig. 5. Een voorstel voor een salariëringsschaal voorlandbouwkundigen in overheidsdienst.
21

tevreden zijn met het huidigsalaris-niveau, hetgeen gezien deveranderde
omstandigheden sinds,1940begrijpelijk is.Misschien kan deoplossing van
het geheelevraagstuk van dete lagerijksbezoldigingworden gevondenin
dewijziging van devolgende onderdelen van desalarisregelingen volgens
het Bezoldigingsbesluit:
a. deaanvangssalarissenvan adjunct-ingenieurs worden ietsverhoogd,
b. die van ingenieurs, leraren, consulenten, houtvesters en directeuren
worden aanmerkelijk verhoogd,
c. de jaarlijkse periodiekeverhogingen van ca f200,— worden gedurende
deeerste 10dienstjaren verhoogdtot f250,—of f300,—engedurende
devolgende jaren verlaagd tot f100,—of f50,—,
d. bij promotiewordt eenverhoging gegevenvan f800,—.
In figuur 5 is in analogie met de figuren 3 en 4 een schema gemaakt,
welkeeen inzicht geeft in devoorgestelde wijzigingen.
Het algemene kenmerk van de landbouwkundig ingenieur isgelukkig
nog,dathijwerktmetliefde,ijverentoewijding.Daarbijzalhijnietnalaten
zijn bestekrachtenaanzijn landtegeven,ookallaatdebeloningvanzijn
werktewensenover.MogehetresultaatvandezeenquêtehetBestuurvan
het Instituut een steun zijn bij het streven naar een meer bevredigende
financiële beloning van de arbeidsprestatie van de landbouwkundig
ingenieurs.
Wageningen, Augustus1947
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BIJLAGE I

NEDERLANDS INSTITUUT VAN
LANDBOUWKUNDIG INGENIEURS
Bennekom, 28Maart 1947
.AG«de Leden,
Aan desalariëring van delandbouwkundig ingenieurs, in het bijzonder
van delandbouwkundig ingenieurs, diein overheidsdienst zijn, zijn opde
laatste Bestuursvergaderingen van het Instituut diepgaande besprekingen
gewijd, aan dehandvanverschillendeoriënterendegegevensdienaangaande. Het Bestuur heeft daarbij deindruk gekregen, dat desalariëring van
delandbouwkundig ingenieur inverschillende overheidsdiensten meer uiteenloopt, dan in overeenstemming is met de verschillen in positie,en in
bepaaldegevallenookinabsolutezinonvoldoende moetwordengeacht.
Daar een herziening van de salarisschalen in voorbereiding schijnt te
zijn, meent het Bestuur aanleiding te hebben thans deze aangelegenheid
bij de daarvoor in aanmerking komende instanties naar voren te kunnen
brengen. Alvorens daartoeoverte gaan,zal het echter nodigzijn, dat het
Bestuur beschikt over zo veel mogelijk vergelijkingsmateriaal. Teneinde
hierover de beschikking te verkrijgen, verzoekt het Bestuur U de in de
bijlagevervattevragentebeantwoorden naar detoestand op31December
1946endezeantwoorden intezenden binnen4weken nadato.
Uiteraard worden de gegevens als strikt vertrouwelijk behandeld. Het
Bestuur meent,ilat, voor zover de antwoorden daartoe aanleiding geven,
een actie in tweerichtingen mogelijk is,nl.:
a. indien blijkt, dat bepaalde groepen van landbouwkundig ingenieurseen
salariëringgenieten,welkenaarverhoudinglagerligt,dandesalariëring
van andere groepen, welke als normaal moet worden beschouwd,'het
doenvanstappenomeenverhogingvandetelagenormenteverkrijgen;
b. indien in individuele gevallen desalariëringte laagmoet worden geacht
(b.v.door hettoekennen vanteweinigdienstjaren) het behartigen van
debelangen van debetrokken ingenieur. Voordit laatste zal hetnodig
zijn, dat het Bestuur beschikt over eenuitvoerigetoelichting.
Het Bestuur zal het op prijs stellen ookvan hen, dieniet inoverheidsdienst zijn, deter vergelijking nodigegegevenste ontvangen.
Voor het Bestuur,
J. G. B. BEUMCE,

Secretaris
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