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kwalijk in een systeem van credietverleening. waarbij het vermogen van
een debiteur geheel als onderpand wordt genomen. De voornaamste ,Or..
ganisaties van belanghebbenden zullen zitting v.erkrijgen in de Centrale
Commissie; het opnemen hierin van de organisaties van werknemers komt.
met het oog op den aard van dezen steunmaatregel, om dezelfde reden
als hierboven in zake de loonkwestie werd uiteengezet. evenmin in aan..
merking.
De Minister van Economische Zaken en Arbeid.
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J. VERSCHUl!R.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad. 6 April 1933.
CREDIETVERLEENING TEN BEHOEVE VAN
BOOMKWEEKERS ..
Aan de orde is wetsontwerp no. 10 inzake credletverleening ten behoeve
van boomkweekers.

DE OVERNEMING VAN DE ..HOOGE VELUWE".

.,

Minister Ver s c: h u u r deelt mede. dat in 'verband met de geopperde
bezwaren tegen een Nota van Wijziging deze Nota door de regeering
wordt teruggenomen. De regeering behoudt zich voor daarop terug te
komen.
,
De heer v. d. He u vel (A.~R.) zou de afneming van boomen on...
aFhankelijk willen zien gesteld van de credietverschaffing. daar anders
de kweekers die het zonder crediet kunnen stellen worden benadeeld in
hun leveranties.
De heer Kno t ten bel t (Lib.) vraagt of het den credietnemers
geoorloofd zal zijn hun goederen' door hypotheken te bezwaren en of
ook anderen dan de zwakkeren crediet kunnen vragen. Zoo neen. dan
is hij het met den heèr Van den Heuvel eens.
De heer Van Dis (s.g.p.) hoopt dat men de' verspreid wonende
kweekers niet zal 'uitsluiten aangezien zij evenveed rechten behooren te
hebben als de bij elkander wonenden. Overigens sluit hij zich aan bij
den heer Van den Heuvel.
De heer K. ter L a a n. (s.d.) acht de voorwaarde van 10 % gemeen . .
telijke garantie onnoodig. Ook zonder dat Boskoop, want daar gaat het
hier toch om, 10 % bijdraagt. komt de terugbetaling wel in orde. Voorts
meent spr. dat ook de arbeiders in de commissie van advies behoeren te
worden vertegenwoordigd. Zij hebben evenveel belang biJ de instand~
houding van de bedrijven. waarin zij werkzaam zijn. als de werkgevers.
Den heer Van den Heuvel wijst spr. er op dat het er om gaat
de zwakken te beschermen.
Minister Ver s c h u u r acht het van belang dat de gemeenten ten
volle medewerken. Daarom is inschakeling van de gemeenten (het zijn
er toch altijd nog meer dan een) wenschelijk.
Wanneer wij voor 10 % door de gemeenten laten deelnemen dan mag
dat in het kader van het algemeen belang niet te hoog worden genoemd.
Spr. moet dus aan die luttele 10 % blijven vasthouden. De geheeIe streek
en niet alleen de boomkweekers. zal er van profiteeren. Het betrekken
van kweekgoed van kweekers die crediet hebben gehad berust op de
overweging dat aldus de terugbetaling wordt vergemakkelijkt. Intusschen
erkent spr. het bezwaar van den heer Knottenbelt. dat ook kweekers die
eigenlijk geen crediet noodlg hebben er om zullen vragen. ten einde van
de leyeranties niet te worden uitgesloten. Dit be:tWaar zal nader onder de
oogen mo~ten worden gezien.
De vraag. wat voor in de te steunen bedrijven werkzame arbeiders zal
worden gegaan. hangt samen met hetgeen de bedrijven ,zullen kunnen
doen. De !egeerlng kan de betrokken kweekers niet dwingen tot lasten
die boven 'hun krachten gaan.
Het wetsontwerp wordt z.h.s. aangenomen.

