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Dr. W. F. DE GAAY FORTMAN

Artikel 120 der Curacaosche Staatsregeling bepaalt onder meer,
dat het burgerlijk recht, zooveel mogelijk overeenkomstig de in
Nederland bestaande wetten, bij landsverordening geregeld wordt.
Wijziging der Nederlandsche burgerlijke wetgeving behoort dus
zooveel mogelijk tot een overeenkomstige wijziging van het Cura9aosche burgerlijk recht aanleiding te geven. Met die aanpassing
is soms echter nogal wat tijd gemoeid. In Nederland is het vijf-entwintig jarig jubileum van de invoering van de wet op de arbeidsovereenkomst— Wet van 13 Juli 1907, Staatsblad 193, tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek
omtrent huur van dienstboden en werklieden—, reeds in 1934 door
de verschijning van een herdenkingsnummer van i?ecAier/t)^e Z?etn zafo de M>e2 o^> de ar&£tds0i>cr££w£o»is<. 7ï/dscAn/< uoor
herdacht •). In Curacao golden toen nog de drie artikelen van het Burgerlijk Wetboek, waarin in Nederland vóór
1907 de „huur van dienstboden en werklieden" was geregeld.
Een regeling van de arbeidsovereenkomst kan men deze artikelen
overigens nauwelijks noemen. Zij zijn voldoende gekenschetst
door te vermelden, dat artikel 1614 van het Curacaosche burgerlijk wetboek in navolging van het oude artikel 1638 van het
Nederlandsche bepaalde, dat de „meester" op zijn woord werd
geloofd, wanneer er verschil van meening bestond over de hoegrootheid van het bedongen loon, de betaling daarvan gedurende
het verschenen jaar en den tijd, voor welken de „huur" was aangegaan.
In geen van de drie overzeesche gebiedsdeelen is spoed betracht
*) 19e serie, no. 11. In het vervolg van dit artikel haal ik dit tijdschrift aan als R.B.A.
— 365 —
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met het overnemen van de Nederlandsche wet op de arbeidsovereenkomst van 1907. In Nederlandsch-Indië werd een regeling
van de overeenkomsten tot het verrichten van arbeid analoog aan
de Nederlandsche eerst op 1 Januari 1927 — voor sommige ondernemingen eerst op 1 Juli van dat jaar — ingevoerd en dan nog,
behoudens enkele bijzondere gevallen, alleen voor de Europeanen.
Daarnaast gelden voor bepaalde groepen van arbeiders nog bijzondere regelingen •). In Suriname gelden nog de oude bepalingen.
Een bijzondere regeling naast die van het Burgerlijk Wetboek
behelst daar de Arbeidsverordening (Gouvernementsblad 1914,
no. 35), toepasselijk op overeenkomsten van huur en verhuur van
diensten van arbeiders voor het onderzoek naar de aanwezigheid
van delfstoffen, hout en balata. In het in 1935 vastgestelde, op
1 Januari 1939 in werking getreden Curacaosch wetboek van
koophandel zijn ten aanzien van de arbeidsovereenkomst tusschen
de reederij en den kapitein en van die tusschen den kapitein en de
schepelingen een reeks bepalingen ontleend aan de Nederlandsche wet op de arbeidsovereenkomst 2). Overigens golden tot voor
kort — en gelden misschien nog — in Curasao de bepalingen van
het Nederlandsche Burgerlijk Wetboek van 1838.
In zijn rapport betreffende sociale toestanden in Curacao, in
December 1937 en Januari 1938 uitgebracht aan den minister van
Koloniën, heeft de tegenwoordige waarnemende secretaris-generaal van het Departement van sociale zaken, ir. R. A. Verwey, aangedrongen op een herziening van het Curacaosche burgerlijk wetboek in den geest van de Nederlandsche regeling van de arbeidsovereenkomst. Hij verwachtte daarvan „een bevredigende uitwerking op tot opstandigheid gezinden onder arbeiders en hen, die
leiders van arbeiders willen zijn." Bij die herziening zouden naar
het oordeel van den heer Verwey tevens de opzeggingstermijn en
de uitbetaling bij ontslag wettelijk kunnen worden geregeld.
Zeker mede onder invloed van dezen aandrang heeft de gouverneur bij brief van 22 Augustus 1939 aan de Staten ter goedkeuring aangeboden een ontwerp-landsverordening tot wijziging en
aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk wetboek voor Cura$ao omtrent huur van dienstboden en werklieden en daarmede
samenhangende artikelen in dat wetboek, alsmede in het Cura-

/

•) Vgl. Dr. J. F. A. M. Buffart /ƒ«* arfceirfscowfrac* tn rfe ATerfer/anrfscA-/n<fiscAe Weïgwtw^, Groningen, 1935.
') Vgl. Mr. B. de Gaay Fortman Jïc/ Burger/t;A Wetöoeft *« Swrt^ame
ew Cwrof 00 in GetfewAèoeA Bi<rgeWyA Wetf>oeft J#3#-J93#, Zwolle, 1938,
blz. 759 e.v.
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caosch wetboek van burgerlijke rechtsvordering en in het Curacaosch Faillissementsbesluit 1931 (Zittingsjaar 1939-1940-17).
Hoewel mij alleen de stukken betreffende de schriftelijke behandeling door de Staten ter beschikking staan, is toch het wijden van
enkele beschouwingen aan dit ontwerp m.i. niet voorbarig, omdat
deze schriftelijke behandeling de veronderstelling wettigt, dat de
verordening practisch wel overeenkomstig den vorm, waarin zij
aan de Staten is aangeboden, zal zijn vastgesteld.
De memorie van toelichting vermeldt twee oorzaken, waarom
eerst thans voorgesteld wordt tot vervanging van de oude regeling over te gaan. In de eerste plaats was men aanvankelijk overtuigd, dat de Nederlandsche regeling voor Curacao te ingewikkeld
was. „Althans voor zooveel betreft de huisbedienden, die over het
algemeen nog geen blijk geven te begrijpen, dat tegenover rechten
ook verplichtingen staan. De Nederlandsche bepalingen omtrent
de wederzijdsche rechten en verplichtingen van werkgever en
werknemer toch vormen een zoodanig geheel, dat voor de naleving ervan een ontwikkeld rechtsgevoel niet mag ontbreken." »).
Als tweede oorzaak, welke tot vertraging heeft geleid, noemt
de memorie van toelichting, dat het Bestuur aanvankelijk van
plan was de Nederlandsche regeling in vereenvoudigden, naar zijn
meening voor Curacao beter hanteerbaren vorm te [gieten. Een
in dien geest opgesteld ontwerp heeft echter niet voldaan en mede
daardoor is de overtuiging gerijpt, dat de Nederlandsche wet zulk
een sluitend en niet te verbrokkelen geheel vormt, dat zij, met uitzondering van enkele kleine, aan de op Curacao bestaande toestanden aangepaste wijzigingen, moest worden overgenomen.
Behoudens deze straks te bespreken wijzigingen komt de voorgestelde landsverordening dus overeen met de Nederlandsche wet
op het arbeidscontract. Daartegen is noch in de pers, noch in de
Staten verzet gerezen. Daarin is opnieuw een aanwijzing gelegen,
dat een eenvormige regeling van het burgerlijk recht in geheel verschillende landen dikwijls heel goed mogelijk is. Zoo gelden b.v. in
Nederland, België en tal van andere Europeesche en in tal van
Zuid-Amerikaansche staten, ja zelfs in Japan, burgerlijke wetboeken, welke sterk onder den invloed staan van den Franschen
Code civil *).
Wel is in de pers met name door het weekblad Cwrafao de vraag
gesteld, of de tijd wel rijp is voor de invoering der voorgestelde re») M. v. T., blz. 1.
•) Zie E. M. Meyers i/t*/eggtw£ eti <oe£asstwg J'« ATea'eWana' van
den Corfe civtZ owf/eende w«<svoors£Art/teM, Amsterdam, 1932, blz. 2.
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geling. In de /CanWeetem'nge» in het nummer van 30 September
1939 wordt in verband met uitlatingen van den gouverneur, dat
de sterk gestegen uitgaven voor de defensie bezuiniging op andere
posten der begrooting noodzakelijk zullen maken, bezorgdheid
uitgesproken over den sterken groei van de sociale voorzieningen
en de sociale wetgeving. De schrijver maakt daarbij de opmerking,
dat de uitvoering van wetten als de voorgestelde landsverordening, moeite, zorgen en geld kost, terwijl de resultaten gering,
zoo niet nihil, zijn. Het lijkt mij in het algemeen reeds een aanvechtbare stelling, dat, wanneer bezuiniging noodzakelijk is, deze
allereerst zou moeten geschieden op het stuk der sociale voorzieningen. Zeker kan dit echter voor Curacao niet worden volgehouden, waar men eerst onder het bewind van gouverneur Van
Slobbe eenigszins systematisch met het treffen van voorzieningen
op sociaal gebied is begonnen. Hoe dit evenwel zij, de meening,
dat een regeling van de arbeidsovereenkomst geld zal kosten, is
in ieder geval niet juist. Evenmin als in Nederland zal deze privaatrechtelijke regeling in Curacao verzwaring van het budget der
Overheid ten gevolge hebben en ook aan de werkgevers zal zij
practisch geen nieuwe geldelijke lasten opleggen.
In het nummer van hetzelfde blad van 7 October 1939 is het
hoofdartikel Socta/e w/gewwg ew daarftewAe/i/Ae soctafe arfetd aan
de regeling gewijd. Daarin wordt de invoering ontraden, omdat
het plichtsbesef, dat de regeling ook bij den arbeider vooronderstelt, bij den Curacaoschen arbeider en met name bij het huispersoneel geheel of vrijwel geheel zou ontbreken.
„De gegeven omstandigheden werken als het ware tezamen om
het plichtsbesef, dat bij de Curacaosche arbeider aanwezig is, als
het ware in aanleg te smoren. Overvloed aan werk eenerzijds, een
totaal afwezig zijn van behoeften anderzijds zijn de factoren, die
op het plichtsbesef van den Curacaoschen arbeider een remmende
invloed hebben.
Een wet op het arbeidscontract moge een mooi en sociaal toe te
juichen gebaar blijven, zoolang de omstandigheden op Curacao
niet veranderen, zal het bij een gebaar blijven. Het zal zelfs een
gebaar zijn, dat in vrij sterke mate het gebrek aan plichtsgevoel in de hand zal werken. Want de arbeider, gedreven, op
Curacao althans, door een dikwijls opvallend merkwaardige onlogische redeneering, zal zich thans „beschermd" wanen door een
wetgeving en daarin des te meer aanleiding vinden om zijn plicht
te verzaken, hetgeen hij betrekkelijk straffeloos kan doen, daar
andere werkgevers hem weer met genoegen aan het werk zetten,
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terwijl anderzijds een korte of langere rustperiode ook niet onwelkom is. Deze vacantie kan hij nemen, in de eerste plaats door
de losse grondslagen, waarop hier het gezin berust, de krotachtige
woning, waarmede hij zich tevreden stelt, en de handvol foenchi,
die hem tot voedsel strekt."
De speciaal voor het huispersoneel getroffen regeling, dat bij beëindiging der dienstbetrekking ook door den arbeider een opzeggingstermijn van een week zal moeten worden in acht genomen, zal, naar men vreest, om de genoemde redenen in de practijk geen verbetering brengen.
Toegegeven moet worden, dat ook de werkgevers in het moederland, en dan ook weer in het bijzonder met betrekking tot het
huispersoneel, wel eens de klacht uiten, dat de arbeiders zich niet
houden aan de bepalingen betreffende den opzeggingstermijn en
dat daarop weinig of geen verhaal mogelijk is. Men mag echter
niet vergeten, dat de mogelijkheid van verhaal, die de wet in elk
geval biedt, een zekere preventieve werking zal uitoefenen. Voorts
moet een wet eenerzij ds ongetwijfeld een basis vinden in het
rechtsbewustzijn der betrokkenen, doch anderzijds mag het invoeren eener goede regeling niet worden nagelaten, omdat dat
rechtsbewustzijn nog niet voldoende ontwikkeld is. Van een goede
wet gaat een opvoedende werking uit en zij kan daardoor de ontwikkeling van het rechtsbewustzijn in de door den wetgever gewenschte richting bevorderen. Tenslotte beziet de schrijver van
het genoemde artikel, naar het mij voorkomt, de regeling te eenzijdig van den kant van het huispersoneel. Ook op Curacao zal de
meerderheid der arbeiders werkzaam zijn in het bedrijfsleven en
men kan toch moeilijk voor alle arbeiders een regeling achterwege
laten, omdat men het rechtsbesef van het huispersoneel nog niet
voldoende ontwikkeld acht. Te minder omdat practisch de oude
bepalingen geen regeling inhouden •).
Van geheel anderen aard zijn de opmerkingen, welke in de
A m i g o e d i C u r a c a o van 7 October 1939, door X onder
het hoofd £ïge«aanfrg'£ owreew&omsfew over het ontwerp-landsverordening zijn gemaakt. De schrijver van deze opmerkingen wijst
er op, dat in Curacao enkele typische inheemsche overeenkomsten
bestaan, waarbij één der partijen jegens de andere gehouden is in
bepaalde gevallen arbeid te verrichten of een gedeelte van de opbrengst van zijn arbeid af te staan. Zoo schijnt het voor te komen,
dat men zich in ruil voor het gebruik van een huis of een stuk land
') Vgl. ook B. de Gaay F o r t m a n £cono»i»sc/ifi en socia/e f
»'n Ct«rafao, De West-Indische Gids, jaargang X X , blz. 335.
West-Indische Gids XXIII

24
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eenige dagen per jaar, varieerende van negen tot vijftien, arbeid
verricht ten behoeve van den eigenaar van het huis of het stuk
land. Het recht om te mogen visschen in eens anders vischwater
wordt verkregen tegen afstand van een deel van de gevangen
visch. Ook de volgende overeenkomst komt volgens de ylwigoe
veel voor: Men mag mais planten op het land van een ander, mits
deze als tegenpraestatie de stokken krijgt.
Het bestaan van dergelijke overeenkomsten wordt ook vermeld in het in 1909 uitgebrachte Grooi-Z.a «rfèoMWa^wri. Daarin
wordt medegedeeld, dat de overgroote meerderheid der buitenbevolking in Curacao, bestaande uit de vroegere slaven en hun afstammelingen, tot lang na de afschaffing der slavernij voor het
meerendeel in gehuchten op de groote plantages woonde. Zij
mochten daar enkele geiten, kippen en varkens houden en hadden
het recht van water halen voor zich en hun beesten. Voorts stonden de plantage-eigenaren hun toe het kappen van brandhout
voor eigen gebruik en stroo en hout voor het bouwen van hun
hutten. „Zij waren de arbeidskrachten, waarover de planter beschikte en geheel van dezen afhankelijk, zoo lang zij tot het wonen op de plantages verplicht waren. Tot het planten van het
door den planter verstrekt maïszaad waren zij verplicht en beiden
trokken zij uit deze regeling voordeel. Als loon voor het werk, dat
zij op het land verrichtten, genoten de arbeiders op de plantages
een kan maïs, ter waarde van / 0.10 en 25 a 30 centen in contanten
per dag, terwijl van de door hen voor eigen rekening op aan hen
op de plantage afgestane gronden verbouwde maïs, het graan voor
hen was en de maïsstokken voor het vee van den planter. De
meeste planters lieten de op de plantages wonende arbeiders
heerendiensten verrichten, door hen gedurende 12 dagen in het
jaar tegen een gering loon, enkele planters zelfs zonder betaling, te
laten werken." >)
X in de A m i g o e dringt er op aan, dat de Staten als kenners
van het land en de gebruiken eens zullen probeeren ook voor deze
') Rapport van de door den Gouverneur van Cura9ao benoemde
Commissie, ten einde den toestand van het groot landbouwbedrijf in
de kolonie na te gaan, de oorzaken van den achteruitgang der plantagehouders op te sporen en middelen tot verbetering aan te geven. /iTo/oMtaa/ Fers/ag' t»an Wes/-/nrf»ë 19/0, III, Curasao, bijlage D, blz. 3.
Ook in Nederlandsch-Indië komen overeenkomsten als de hier besprokene voor. Interessante gegevens daarover geeft J. D. N. Versluys
Kormen en soorten van /OOH«M »n de» ZnifocAen /andoowu*, Acad.
Proefschr. Leiden, 1938.
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overeenkomsten een wettelijke regeling tot stand te brengen.
Dit zou een goede daad zijn voor het volk.
Het is mogelijk, dat bij de openbare behandeling van het ontwerp-landsverordening deze overeenkomsten nog ter sprake zijn
gebracht. In de stukken is er in ieder geval geen melding van gemaakt. Uit de gegeven voorbeelden blijkt, dat de bedoelde overeenkomsten eensdeels geen overeenkomsten tot het verrichten
van arbeid zijn en anderzijds dat, voor zoover daarbij een der partijen arbeid verricht, dit niet tegen loon in dienst der andere partij
geschiedt, zoodat ook in die gevallen van een eigenlijke arbeidsovereenkomst geen sprake is. Of een wettelijke regeling van deze
overeenkomsten wenschelijk is, moet ik aan het oordeel van kenners van land en volk overlaten. Gemakkelijk zal zulk een regeling
niet zijn, want de overeenkomsten zullen wel in allerlei verschillende vormen voorkomen. In ieder geval zal het gewenscht zijn,
dat de rechterlijke macht bij de toepassing van de nieuwe wettelijke bepalingen in zake de arbeidsovereenkomst er op toeziet, dat
niet overeenkomsten als de genoemde worden gefingeerd, terwijl
in werkelijkheid sprake is van een arbeidsovereenkomst, om aan
de toepassing van mogelijke bezwarende wettelijke bepalingen
over de arbeidsovereenkomst te ontkomen. Het ontwerp-landsverordening houdt met de mogelijkheid van zulk een „vlucht" in
andere overeenkomsten rekening. Artikel 1613c bepaalt nl., dat,
indien een overeenkomst de kenmerken bevat van een arbeidsovereenkomst en van eenige andere soort van overeenkomst, zoowel de bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst als die betreffende de andere soort van overeenkomst, welker kenmerken
zij mede bevat, van toepassing zullen zijn. In geval van strijd tusschen deze bepalingen zullen echter die betreffende de arbeidsovereenkomst van toepassing zijn ').
Een nadere beschouwing van de voorgestelde regeling moge
thans volgen. Haar hoofdbeginselen zijn uiteraard dezelfde als die
van de Nederlandsche wet. Zij is — haar plaatsing in het Burgerlijk Wetboek maakt dat noodzakelijk — privaatrechtelijk van
') In Nederland is bij de invoering van de Pachtwet het omgekeerde
gevreesd van het in den tekst besproken geval, nl. een aangaan van
pachtovereenkomsten in den vorm van arbeidsovereenkomsten, om te
ontkomen aan de strenge bepalingen der Pachtwet. In de practijk
schijnt dit echter niet veel voorgekomen te zijn. Vgl. Prof. Mr. M. H.
Bregstein De PaeA/nW ewrfea/ette/y'Ae rege/tng oaM Ae/ arbetdscow/rac/ ƒ
e* ƒƒ, R.B.A., onderscheidenlijk 24e serie, no. 12 en 25e serie, no. 1.
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karakter. Dit brengt mede, dat de handhaving van de bepalingen
van dwingend recht, welke zij bevat, niet door den strafrechter,
doch geheel langs privaatrechtelijken weg geschiedt, doordat
rechtshandelingen, in strijd met een bepaling van dwingend recht
verricht, nietig worden verklaard of op deze handelingen een privaatrechtelijke straf (poena privata) wordt gesteld. Zoo bepaalt
artikel 1613£, dat het loon, voor zoover het anders dan geoorloofd
is, is vastgesteld, op een bedrag in geld gewaardeerd wordt en geacht wordt vastgesteld te zijn op het vijfvoud van dit bedrag.
Het aantal bepalingen van dwingend recht is, in afwijking van
het algemeene beginsel van het overeenkomstenrecht, dat partijen
in hoofdzaak vrij zijn in het bepalen van hun rechten en verplichtingen, bij de regeling van de arbeidsovereenkomst groot. Dit doet
het bijzonder karakter dier overeenkomst duidelijk uitkomen.
Anders dan bij andere overeenkomsten toch gaat het bij de
arbeidsovereenkomst niet om den ruil van uitsluitend zakelijke
praestaties. Bij de arbeidsovereenkomst treedt de arbeider in
dienst van den werkgever en stelt zich dus onder diens gezag. Zijn
praestatie, de arbeid, is onlosmakelijk verbonden met zijn persoon.
Omgekeerd heeft de werkgever tegenover den arbeider, naast de
verplichting tot betaling van het loon, allerlei verplichtingen,
welke van persoonlijken aard zijn. De bepalingen van dwingend
recht, waarvan werkgever noch arbeider, ook niet met onderling
goedvinden, mogen afwijken, hebben alle de strekking een tegenwicht te vormen tegen het economisch overwicht aan de zijde van
den werkgever.
Een tweede hoofdbeginsel der regeling is haar algemeenheid.
Zij is toepasselijk op allen, die zich verbinden in dienst van een
werkgever tegen loon gedurende zekeren tijd arbeid te verrichten
(artikel 1613a). Zij geldt dus voor alle arbeiders, onverschillig of
zij hoofd- of handenarbeid verrichten, of zij huiselijke diensten
verrichten of in het bedrijfsleven werkzaam zijn. Evenwel is zij
niet van toepassing op de arbeidsovereenkomst tusschen de reederij en den kapitein en op die tusschen den kapitein en de scheepsofficieren en scheepsgezellen. Deze laatste arbeidsovereenkomsten
zijn, gelijk ik reeds zeide, geregeld in het Wetboek van koophandel. Voorts zullen de nieuwe bepalingen niet van toepassing zijn
op personen in dienst van het gouvernement, tenzij uitdrukkelijk
anders is bepaald. In Nederland bestaan op het beginsel van de
algemeenheid dezer regeling nog twee uitzonderingen, nl. ten aanzien van personen in dienst van ondernemers van een spoorwegdienst en ten aanzien van de handelsreizigers.
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Binnen haar kader maakt de Curacaosche regeling in bepaalde
gevallen nog onderscheid tusschen meerderjarigen en minderjarigen en tusschen inwonende en uitwonende arbeiders. Deze onderscheiden worden gerechtvaardigd door de bijzondere positie,
welke minderjarige en inwonende arbeiders innemen. Vermelding
verdient, dat het voorschrift van de Nederlandsche wet, dat de
werkgever verplicht is in geval van ziekte of ongeval van een bij
hem inwonenden arbeider gedurende een bepaalden tijd voor diens
verpleging en geneeskundige behandeling zorg te dragen, in de
Curacaosche regeling niet is overgenomen, naar de memorie van
toelichting mededeelt, omdat de Ziekteregeling 1936 (Publicatieblad 1937, no. 55) daarin reeds voorziet.
Een derde onderscheid, dat de Nederlandsche regeling kent, nl.
tusschen arbeiders, die / 4.— of minder per dag en die meer dan
/ 4.— per dag verdienen, is in het ontwerp-landsverordening
niet overgenomen. Naar mijn meening is dit een verbetering. De
Curacaosche regeling is daardoor in een aantal bepalingen overzichtelijker geworden dan de Nederlandsche. Er is bovendien,
naar het mij voorkomt, geen reden de bijzondere bescherming,
welke de arbeiders, die / 4.— of minder per dag verdienen, in bepaalde opzichten in Nederland genieten, aan de overige arbeiders
te onthouden. In Nederland is er de laatste jaren bij de behandeling van de begrooting van het departement van Justitie uit de
Staten-Generaal herhaaldelijk op aangedrongen in verband met
de verminderde koopkracht van het geld het bedrag van / 4.— te
verhoogen. De oplossing, die men in Curacao gekozen heeft,
schrapping van het onderscheid zonder meer, is veel juister.
Het derde en laatste hoofdbeginsel der regeling is de groote vrijheid, welke zij den rechter laat bij haar toepassing. Die vrijheid
komt op tweeërlei wijze in het ontwerp tot uitdrukking. In de
eerste plaats doordat den rechter een matigingsrecht, zoowel ten
voordeele van den werkgever als ten voordeele van den arbeider is
toegekend in gevallen, waarin de strikte toepassing van een algemeen voorschrift tot onbillijkheden aanleiding zou geven. Voorts
heeft de rechter groote vrijheid bij de toepassing der verordening
door de onbepaaldheid van vele harer uitdrukkingen. Zoo moet
in geval van ziekte het loon voor „een betrekkelijk korten tijd"
worden doorbetaald (artikel 1614c); zoo moet de rechter beoordeelen, of er voor een van beide partijen „een dringende reden" is
om de dienstbetrekking te beëindigen (artt. 1615/» en 1615£),of
dat er „gewichtige redenen" bestaan om de arbeidsovereenkomst
ontbonden te verklaren (artikel 1615z£>).
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Doordat men in het ontwerp-landsverordening practisch de
Nederlandsche wet heeft overgenomen, zijn een aantal wijzigingen, waarop in Nederland reeds sedert jaren is aangedrongen, ook
in de Curacaosche regeling nog niet aangebracht. Dit is ongetwijfeld een schaduwzijde van het overnemen van de in het moederland geldende regeling. Met name is in Nederland aangedrongen
op wijziging van de bepalingen inzake het concurrentiebeding en
het ontslag. De regeling van het concurrentiebeding — het beding tusschen werkgever en arbeider, waarbij deze laatste beperkt
wordt in zijn bevoegdheid om na het einde der dienstbetrekking
op zekere wijze werkzaam te zijn — acht men te bezwaarlijk voor
den arbeider. Zoo blijft het concurrentiebeding van kracht, ook
wanneer de arbeider niet op eigen verzoek en zonder dat hij daartoe aanleiding heeft gegeven door den werkgever is ontslagen.
Ook noemt men als grief, dat de regeling geen onderscheid maakt
tusschen den handel, waar aan het beding weinig behoefte bestaat, en de industrie, waar het inderdaad niet gemist zou kunnen worden.
Tegen de regeling van de beëindiging der dienstbetrekking
voert men als bezwaar aan, dat de opzeggingstermijn voor den
werkgever niet langer wordt, naar mate het dienstverband langer
heeft geduurd. De boekhouder, die dertig jaar aan de zaak verbonden is, kan b.v. met denzelfden opzegginstermijn worden ontslagen als de loopjongen, die pas een half jaar in dienst is. Een
tweede bezwaar is, dat de wet den arbeider alleen beschermt tegen
onrechtmatig, niet tegen onrechtvaardig ontslag. Indien de werkgever de opzeggingstermijn in acht neemt, kan de arbeider, ook
als het ontslag overigens schromelijk onbillijk is, daartegen op
geen enkele wijze opkomen ').
Hoewel reeds verschillende ministers van Justitie hebben toegezegd, dat een wetsontwerp zou worden ingediend, waarin o.a.
ten aanzien van deze punten de wet op het arbeidscontract zou
worden herzien, is deze toch tot op dit oogenblik in dit opzicht ongewijzigd gebleven. Het is jammer, dat men in Curacao in dezen
het moederland niet is voorgegaan.
•) Bij dit betoog is geen rekening gehouden met het feit, dat op het
oogenblik in Nederland door de zgn. Ontslagverordening practisch voor
ieder ontslag een vergunning van den directeur-generaal van den
Arbeid noodig is. De Ontslagverordening is echter een met het oog op
de thans heerschende bijzondere omstandigheden getroffen noodmaatregel, die naast de regeling van de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk wetboek staat en waarvan geenszins zeker is, in hoeverre hij na
den oorlog zal worden gehandhaafd.
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Intusschen heeft men de Nederlandsche regeling niet klakkeloos
overgenomen. Enkele afwijkingen noemde ik reeds. Zoo heeft men
voorts niet overgenomen de Nederlandsche bepaling omtrent de
gevolgen van het geven van een hand- of godspenning, omdat dit
gebruik in Curacao niet bekend is.
Ook in zake het reglement, de samenvatting van de voor een
onderneming in haar geheel geldende arbeidsvoorwaarden, is de
Curacaosche regeling anders dan de Nederlandsche. In Nederland
is voorgeschreven, dat een volledig exemplaar van het reglement
kosteloos aan den arbeider moet worden verstrekt, dat een exemplaar moet worden gedeponeerd ter griffie van het kantongerecht,
binnen welks ressort de desbetreffende onderneming is gevestigd,
en dat een exemplaar op een voor den arbeider gemakkelijk toegankelijke plaats, zoo mogelijk in het arbeidslokaal, moet worden
opgehangen. Alleen de laatste eisch is in het ontwerp-landsverordening overgenomen en terecht, naar het mij voorkomt. Aan
het uitreiken van een exemplaar aan den arbeider en vooral aan
het deponeeren van het reglement ter griffie wordt in Nederland
niet of zeer slecht de hand gehouden i). Het ophangen van het
regelement op een voor den arbeider gemakkelijk toegankelijke
plaats is ook voldoende om hem met de bepalingen van het reglement behoorlijk op de hoogte te brengen.
De Curacaosche regeling bepaalt verder nog, dat het reglement,
behalve in de Nederlandsche taal, op de Benedenwindsche eilanden
in het Papiamentsch en op de Bovenwindsche eilanden in het
Engelsch moet zijn gesteld.
In Nederland moet de arbeider zich uitdrukkelijk met het reglement en met wijzigingen daarin accoord verklaren, bij gebreke
waarvan hij geacht wordt de dienstbetrekking te hebben opgezegd. In Curacao heeft men het karakter van het reglement als
een collectieve regeling van voor de geheele onderneming geldende
arbeidsvoorwaarden beter onderkend. Daar gaat men er nl. van
uit, dat de arbeider zich met het reglement en met wijzigingen
') In een artikel i?eg7eme»/e»i in het in de noot op blz. 1 vermelde
herdenkingsnummer van R.B.A. heeft Prof. Mr. A. N. Molenaar
mededeeling gedaan van de resultaten van een door hem ingestelde
enquête naar het aantal in Nederland bij de griffiën gedeponeerde reglementen. Op grond van de door hem gepubliceerde cijfers constateerde Prof. Molenaar voor de kantons Amsterdam en Rotterdam elk een
gemiddelde van 7 nederleggingen per jaar. Hieruit blijkt duidelijk, dat
aan den eisch tot nederlegging ter griffie slechts sporadisch wordt voldaan. De conclusie is dus gewettigd, dat in Nederland niet veel rechtsgeldige reglementen in werking zijn.
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daarin vereenigt, tenzij hij zelf anders verklaart, in welk geval hij
eveneens geacht wordt de dienstbetrekking te hebben opgezegd ').
Het voorgestelde artikel 1613^ van het Curacaosche burgerlijk
wetboek verklaart evenals artikel 1637s van het Nederland^che
ongeoorloofd en nietig de bedingen tusschen een werkgever en een
arbeider, waarbij de arbeider zich verbindt zijn loon of overige
inkomsten of een gedeelte daarvan op een bepaalde wijze te besteden of zich zijn benoodigdheden op een bepaalde plaats of bij
een bepaalden persoon aan te schaffen. Dit voorschrift waarborgt
den arbeider de vrije beschikking over zijn loon en andere inkomsten. Het verbiedt de gedwongen winkelnering, het misbruik,
dat de werkgever den arbeider dwong zijn inkoopen te doen in een
door den werkgever zelf gedreven winkel of in een winkel, waarbij
de werkgever nauw betrokken was, tegen uitzonderlijk hooge
prijzen. Zonder meer zou de bepaling echter ook treffen een beding
als b.v. dat, waarbij de arbeider op zich neemt een gedeelte van
zijn loon te besteden voor het deelnemen in een door den werkgever opgericht pensioenfonds. Het tweede lid van artikel 1613^
bepaalt dan ook, dat wel geoorloofd zijn bedingen, waarbij de arbeider deelneemt in eenig fonds, dat naar het oordeel van den
gouverneur voldoende waarborgen van soliditeit biedt. Ook in dit
geval is de Curacaosche regeling beter dan de Nederlandsche. In
Nederland moet het fonds voldoen aan bij algemeenen maatregel
van bestuur gestelde voorwaarden. De meeste pensioen- en spaarfondsen voldoen aan die voorwaarden niet en maken gebruik van
de mogelijkheid om van de bepalingen van den algemeenen maatregel van bestuur dispensatie te vragen. Een doeltreffende controle op de desbetreffende fondsen is echter door deze regeling
niet verkregen. De Curacaosche regeling heeft het voordeel, dat zij
eenvoudig is en den gouverneur in de gelegenheid stelt op de
fondsen een meer dan formeel toezicht uit te oefenen. Door te bepalen, dat deze moet verklaren, dat het fonds in quaestie voldoende waarborgen van soliditeit bezit, legt zij den Gouverneur de ver•) Een nog verder gaande afwijking van de Nederlandsche regeling
behelst de Nederlandsch-Indische met betrekking tot het vaststellen
vaneen nieuw of het aanbrengen van wijzigingen in een reeds bestaand
reglement. Artikel 1601A van het Nederlandsch-Indische burgerlijk
wetboek bepaalt nl., dat de arbeider, die zich met het nieuwe of met
het gewijzigde reglement niet kan vereenigen, binnen vier weken bij
den rechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan vorderen. De
rechter wijst de vordering toe, tenzij hij van oordeel is, dat de arbeider
niet of niet in voldoende ernstige mate in zijn belangen wordt geschaad.
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plichting op zich omtrent de positie en het beleid van het fonds
grondig op de hoogte te stellen.
Tenslotte bevat het ontwerp-landsverordening in artikel 1615«,
dat den opzeggingstermijn regelt, een speciaal voor Curacao getroffen regeling met betrekking tot de huisbedienden. Voor deze
arbeiders bepaalt artikel 1615i, dat de termijn van opzegging zoowel voor den werkgever als voor den arbeider een week zal bedragen, ongeacht of de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor
een bepaalden tijd, voor onbepaalden tijd of tot wederopzegging.
„De ervaring, die welhaast een ieder met dienstboden opdoet,
rechtvaardigt naar de meening van het Bestuur deze afwijking" >)
De afdeelingen der Staten hebben blijkens het 19 October 1939
uitgebrachte Voorloopig verslag, allereerst gewezen op enkele onjuistheden in de redactie van het ontwerp, blijkbaar ontstaan,
doordat het overzetten van de Nederlandsche regeling in een
Curacaosche niet met de noodige nauwkeurigheid is geschied.
Het is onbegrijpelijk, dat in een van het Bestuur uitgaand stuk
dergelijke slordigheden zijn opgenomen. De Gouverneur heeft zich
dan ook gehaast bij Nota van wijzigingen de door de Staten noodig geoordeelde, redactioneele verbeteringen in het ontwerp
aan te brengen.
Eén lid achtte voorts het voorschrift, dat het reglement in de
Nederlandsche taal en voorts op de Benedenwindsche eilanden in
het Papiamentsch en op de Bovenwindsche eilanden in het Engelsch moet zijn gesteld, onnoodig. Dit lid wilde bepalen, dat het
reglement moet worden bekend gemaakt in de taal of de talen,
welke de betrokkenen verstaan, welke die ook mochten zijn. Bijval bij andere leden heeft dit voorstel niet gevonden en ook het
Bestuur heeft het in de memorie van antwoord — ingezonden
6 December 1939 — afgewezen.
Artikel 1614^, bepalende, dat, voorzoover het in geld vastgesteld loon niet wordt uitbetaald uiterlijk den derden werkdag na
dien, waarop de betaling ingevolge de wettelijke voorschriften had
moeten geschieden, de arbeider, in dien deze niet-betaling aan den
werkgever is toe te schrijven, aanspraak heeft op een verhooging
ter zake van de vertraging, welke voor den vierden tot en met den
achtsten werkdag bedraagt 5% per dag en voor eiken volgenden
werkdag 1%, ondervond ook bestrijding door één lid. Dit wilde
den werkgever niet slechts uitstel gunnen tot den derden werkdag
>) M. v. T., bl. 1. Zie ook hiervoor blz. 3.
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na dien, waarop de betaling van het loon had moeten geschieden,
maar gedurende een week. Het voorstel werd gemotiveerd met
een betoog, dat het op de plantages wel voorkomt, dat de werkgever op den betaaldag het geld niet heeft om de arbeiders te betalen, doordat anderen hem schuldig blijven. Subsidiair drong het
lid in quaestie er op aan de rente van 5% per dag voor den vierden
tot en met den achtsten werkdag vertraging lager te stellen.
De andere leden bestreden dit betoog terecht door er op te wijzen, dat het risico van in-gebreke-blijven van de debiteuren van
den werkgever niet op de arbeiders mag worden afgewenteld. De
memorie van antwoord heeft dit nog eens onderstreept door op te
merken, dat de inkomsten van den arbeider in den regel niet van
dien aard zijn, dat hij zijn werkgever „crediet" kan geven. Deze
argumentatie is vrij afdoende. Het doet daarom wonderlijk aan,
dat blijkens het 9 Februari 1940 uitgebrachte Eindverslag het lid,
van wien de in het Voorloopig verslag vermelde suggestie afkomstig was, zijn voorstellen handhaafde en thans daarbij zelfs
door een paar andere leden gesteund werd. Begrijpelijkerwijze
heeft het Bestuur in een Nota naar aanleiding van het Eindverslag, ingezonden 27 Februari 1940, volstaan met naar zijn reeds in
de memorie van antwoord geopenbaarde meening te verwijzen.
Aangezien de Nota naar aanleiding van het eindverslag het
laatste stuk is, dat mij omtrent het ontwerp-landsverordening ter
beschikking staat, moet ik mijn beschouwingen met het vermelden van den inhoud dier nota besluiten. Moge een spoedig herstel
van het regelmatige verkeer tusschen Nederland en Curacao ons
in staat stellen ook van de verdere lotgevallen van de Curacaosche
regeling der arbeidsovereenkomst kennis te nemen. Misschien geven deze aanleiding later nog eens op deze zaak terug te komen.
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