LITERATUURLIJST SOCIALE ZEKERHEID

2. WETTEN EN MAATREGELEN
[NB. Vergelijk ook de literatuuropgaven over algemene onderwerpen (1), inzake afzonderlijke
archiefvormende instanties (3) en personen (4) en regionaal/locaal (5)]

2.1. ALGEMEEN/MEERDERE WETTEN EN MAATREGELEN
[hieronder ook handboeken over arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht]
Amelink, H.
De sociale wetgeving: wettelijke arbeidersbescherming, sociale verzekeringswetgeving, internationale
organisatie van den arbeid, bedrijfsorganisatie en bedrijfsradenwet
Hoorn, 1934. 149 p.
Bakels, H.L.
Arbeidswetgeving
Deventer, 1975, 3de druk
Beekman, A.W., E. Boekman, W.J.J. Bronkhorst
Practische handleiding voor de sociale verzekeringswetgeving (invaliditeitswet, vrijwillige
ouderdomsverzekering, ziektewet, radenwet, ongevallenwet)
Amsterdam [Rijksverzekeringsbank], 1919. 239 p.
Berger, J.A.
“De sociale verzekering in de jaren 1923-1926”, in:
De Vakbeweging, 9 (1929), p. 12-18 en 110-118
[over de financiële aspecten]
Folkerts, K.
Invaliditeitswet, ongevallenwet en ziektewet op de helling
[Z.pl.], 1962. 25p.
Gilst, W. van
Sociale verzekering. Overzicht van de voornaamste bepalingen der verzekeringswetten
(Ongevallenwet, Werkloosheidsbesluit, Werkloosheidsverzekeringsnoodwet, Invaliditeitswet,
Ouderdomswet, Ziektewet en Radenwet)
's-Gravenhage, 1920; 2de bijgewerkte druk Den Haag, 1921
Grinten, W.C.L. van der
De verplichtingen van den werkgever, krachtens de verschillende sociale verzekeringswetten en de
besluiten vereveningsheffing, loonbelasting en commissarissenbelasting
Alphen aan den Rijn, 1942. 92 p.
[vele herdrukken]
Guasco, R.A.F. de, R.H. van der Meer en J.A. Huij
Het sociaal verzekeringsrecht in Nederland
Alphen aan den Rijn, 1971. 391 p.
[bespreking door J. Mannoury in het Sociaal Maandblad Arbeid, 26 (1971), p. 442-444]
Hamel, J.A. van
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Rapport over den stand der Ouderdoms- en Invaliditeitsverzekering in Duitschland en Oostenrijk
Amsterdam, 1906
[Prae-adviezen Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, 1906]
Helm, G.M. van der
De wetgeving op het armwezen
Veendam, 1890. 383 p.
Hoeven, G.W.F. van, en J.H.J. Schouten
De steunverleening aan werklooze arbeiders (steunverleening, werkverschaffing, werken voor den
steun, levensmiddelendistributie, B-steun, spaarregeling, steun aan kleine grondgebruikers,
werkloosheidssubsidiefonds)
Alphen aan den Rijn, 2de vermeerderde druk, 1934
Alphen aan den Rijn, 3de vermeerderde druk, 1936
Alphen aan den Rijn, 4de vermeerderde druk, 1938, 484 p.
[G.W.F. van Hoeven was hoofdinspecteur voor de steunverlening]
H. Kahrel
Vraagstukken van internationale ongevallenwetgeving
Alphen aan den Rijn, 1937
Keesing, I.G.
De nieuwe verzekeringswetten. De Radenwet, Invaliditeitswet en Ouderdomswet 1919
Amsterdam en Rotterdam, 1920
Kruisinga, G.C.J.
De ziekte-, ongevallen- en invaliditeitsverzekering in onze sociaal-geneeskundige wetgeving
Amsterdam, 1925. 136 p.
Kupers, E.
“Vijf en twintig jaar sociale verzekering”, in:
De Vakbeweging, 8 (1928), p. 232-237
Mannoury, J.
Sociale rechten, een kleine wegwijzer in de doolhof der sociale wetgeving ten dienste van de leden van
het N.V.V., door J. Mannoury, bewerkt volgens de stand der wetgeving op 1 januari 1954 door F.C.
Kooijman
Amsterdam [Nederlands Verbond van Vakverenigingen], 1954. 76 p.
Merk, W.F.
Vraagbaak der sociale verzekeringswetten ten behoeve van advocaten, accountants,
loonadministrateurs, bedrijfsleiders, hoofdboekhouders, belastingconsulenten, maatschappelijke
werkers ...
Haarlem, [1958], 10de druk. 236 p.
Michielsen, A.B.
“Sociale wetgeving”, in:
Leerboek van de sociale hygiëne en van de sociale wetgeving (Roermond-Maaseik, 1934), p. 549-578.
Molenaar, A.N.
Arbeidsrecht
deel I. Zwolle, 1953.
deel II, A en B. Zwolle, 1957.
totaal 2277 p.
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[bespreking door M.B. Vos in Sociaal Maandblad, 14 (1959), p. 534-539; hoofdstuk V, p. 1480-2106
handelt over de sociale verzekeringen]
Muntendam, P.
De sociale-verzekeringswetten
Groningen, 1937
Noordam, F.M.
Socialezekerheidsrecht
5de druk, Deventer, 2000. 475 p.
Noordam, F.M., en L. Opheikens (red.)
Sociale zekerheidswetgeving
Deventer, 1983, 410 p.
[Kluwers wetboeken en wetten, 9]
Noordam, F.M., en L. Opheikens (red.)
Sociale zekerheidswetgeving: stelselherziening
Deventer, 1986. 136 p.
[Kluwers wetboeken en wetten, 9a]
Opheikens, L.
Schematisch overzicht van de sociale verzekeringswetten
Deventer, Kluwer, 1985, 49ste druk [1ste druk: 1957]
[Verschijnt twee keer per jaar. Van 1957-1978 verschenen als bijlage bij: De sociale
verzekeringswetten]
Oudegeest, J.
De sociale wetgeving
Amsterdam, 1925. 60 p.
Pothuis, S.J.
“Een en ander over de uitvoering der invaliditeits- , ouderdoms- en ongevallenwetten, in:
De Vakbeweging, 7 (1927), p. 375-380.
Remijn, A.
De sociale verzekeringswetgeving in Nederland
Groningen, 1952, 2de druk. met vragenboekje. 167 p. ; 1957, 3de druk. 182 p.
[schrijver is voorzitter van de Raad van Arbeid in Amersfoort en docent aan de cursus sociale
verzekering; een leerboek bestemd voor uitvoerend personeel]
Santbrink, J. van
Ongevallenverzekering. Handboek voor de studie en toepassing van: de ongevallenwet 1921, de landen tuinbouwongevallenwet 1922 en de beroepswet
Maastricht, 1940. 206 p.
[Handboeken sociale verzekering, nr. 1]
Schenk Brill, A.M. van
Is verzekering noodzakelijk en ingrijping door den staat noodig? Een overzicht van het
verzekeringswezen in Duitschland, Oostenrijk-Hongarije, Frankrijk, Belgie, Denemarken, Engeland
en Nederland, benevens een korte schets der Ongevallenwet 1901 en een overzicht van het
Wetsontwerp Ziekteverzekering 1907
Amsterdam, 1906. 48 p.
Sociale verzekeringswetten bibliotheek
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IJmuiden, 1964-…., .. dln.
[Losbladig]
Sociale verzekeringswetten [onder hoofdred. van W.J.P.M. Fase e.a.]
Deventer, 19**-19**, 12 dln. in … bnd.
[Vervolg op De sociale verzekeringswetten, delen I en II]
De sociale verzekeringswetten [onder red. van J.J.M. Veraart]
Deventer, 1953-...., 2 dln. in 9 bdn.
[I. 1. Wet op de sociale verzekeringsbank en de raden van arbeid. Coördinatiewet sociale verzekering.
Algemene ouderdomswet. 2. Algemene weduwen- en wezenwet. Algemene kinderbijslagwet.
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden. 3. Algemene wet bijzondere ziektekosten.
II.Werknemersverzekeringen c.a. 1. Organisatiewet sociale verzekering. Ziektewet 1967. Wet
overgangsregeling Ziektewet. 2. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wet
overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering. Liquidatiewet ongevallenwetten. Liquidatiewet
invaliditeitswetten. Algemene arbeidsongeschiktheidswet. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
militairen. 3. Werkloosheidswet. 4. Ziekenfondswet. 5. Pensioen- en spaarfondsenwet.
Bedrijfspensioenfondsenwet. Beroepspensioenregelingenwet. Ouderdomswet 1919 (VOV). 6.
Beroepswet. Internationaal sociaal verzekeringsrecht. Diversen]
De sociale verzekeringswetten [hoofdred. L. Opheikens en H.K. Rikkert]
Deventer, 1965-...., ... dln
1. Algemeen deel. 2: Internationaal sociaal verzekeringsrecht. 3. Coördinatiewet Sociale
Verzekering/Premieheffing. 4. Algemene Ouderdomswet/Algemene Weduwen- en Wezenwet. 5.
Pensioenen. 6 Algemene Kinderbijslagwet. 7. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 8.
Ziekenfondswet. 9. Ziektewet. 10. Algemene Arbeidsongeschiktheidwet. 11. Wet op de
arbeidsongeschiktheidverzekering. 12. Werkloosheidswet. 13. IWS/TW. M.i.v. 1992 dl.1 gesplitst in:
Dl. 1A: Algemeen deel, Dl. 1B: Beroepsrecht, Dl. 3 gesplitst in: 3A: Coördinatiewet SV, dl. 3B:
Heffingen.]
De sociale voorzieningen en het gemeentepersoneel. Beknopte toelichting omtrent den inhoud en de
financieele en comptabele uitvoering van de Ongevallenwet, de Invaliditeitswet, het besluit op de
Vereveningsheffing 1941, de Ziektewet, de Kinderbijslagwet en het Ziekenfondsenbesluit
Alphen aan den Rijn, 1942
Treub, M.W.F.
De sociale verzekering. Memorie van toelichting op de ontwerpen Organisatiewet en wetten tot
wijziging der invaliditeits- en ziektewet van ... Treub
Haarlem, 1915. 64 p.
Ubbink, J.W.
Ongevallen-, ziekengeld- en invaliditeitsverzekering
Amsterdam, 1962. 215 p.
Veldkamp, G.M.J., en A.L.M. Verhoeven
De sociale verzekeringswetten in de practijk
Amsterdam, 1955. 190 p.
Verzameling van verordeningen, reglementen en instructien betreffende het armwezen, bijgewerkt tot
1 October 1891
[Amsterdam], 1891. 126 p.
Visser, W.H.
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De groei van de materieel-juiste-toets in de Ongevallenwet 1901/ Beroepswet 1902 naar de
redelijkheidstoets in de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 1966 en de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet 1976
Sneek, 1985. 100 p.
[Doctoraalscriptie Subfaculteit Sociale Wetenschappen Leeuwarden]

2.2.
AFZONDERLIJKE WETTEN EN MAATREGELEN
[Chronologisch ca. 1890-1967]
Ongevallenwet (1901)
(Staatsblad 1901, nr. 1)
Vooraf
(tot 1 januari 1903)
Cort van der Linden, P.W.A.
"Aansprakelijkheid der werkgevers voor ongelukken der werklieden", in:
Themis, 1885
Emants, G.
“Buitenlandse mededinging in verband met dwangverzekering tegen ongelukken”, in:
Sociaal Weekblad, 1 (1887), p. 317-318
+
discussie met H.B. Greven, p. 326-327, 333-334 en 343-344
Greven, H.B. en J.C. de Marez Oyens
"Prae-adviezen betreffende de vraag: Is het wenschelijk ten bate der arbeiders een dwangverzekering
in te voeren, voor zoover betreft de gevolgen van ongelukken in de uitoefening van het bedrijf
ondervonden", in:
Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging, 18 (1887), I, p. 109-143
[gegevens uit dit advies lagen ten grondslag aan de wetsontwerpen van 1897 en 1898]
NN
“Een beaamd pleidooi”, in:
Sociaal Weekblad, 1 (1887), p. 375-377
[reactie op voorgaande titel]
Gosschalk, J.
“Verzekering van werklieden tegen ongelukken”, in:
Sociaal Weekblad, 2 (1888), p. 79
Beijen, K.H.
“Verzekering tegen ongelukken”, in:
Sociaal Weekblad, 2 (1888), p. 150-152
Mouton, J.Th.
“De Nederlandsche Vereeniging ter Voorkoming van Ongelukken in Fabrieken en Werkplaatsen”, in:
Sociaal Weekblad, 5 (1891), p. 89-90
Westerouen van Meeteren, F.W. van,
“Ongelukken- en invaliditeitsverzekering”, in:
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Sociaal Weekblad, 5 (1891), p. 281-282
Jacobs, Aletta
“Beroepsziekten”, in:
Sociaal Weekblad, 8 (1894), p. 101-103 en 109-111
Mulder, P.L.
De rechten der arbeiders bij collectieve verzekering tegen ongelukken
Amsterdam, 1895.
Regout, L.H.W.
Over het wetsontwerp tot wettelijke verzekering van werklieden tegen de gevolgen van ongevallen in
bepaalde bedrijven
Amsterdam, 1897. 77 p.
[dissertatie bij prof. P.W.A. Cort van der Linden; schrijver was minister van Waterstaat van 1909 tot
1913; pleitte als lid van de Eerste Kamer voor invoering van de wetten van Talma]
Tjeenk Willink, P.
“De ongevallenwet”, in:
Sociaal Weekblad, 11 (1897), p. 77-78 en 85-87
Mouton, J.Th.
“Ongelukken-verzekering”, in:
Sociaal Weekblad, 11 (1897), p. 120-121 en 125-127
Tutein Nolthenius, R.P.J.
De Duitsche ongevallenverzekering in de praktijk
Haarlem, 1897.
Tutein Nolthenius, R.P.J.
"Ongevallenverzekering", in:
De Gids, 1897
Verstijnen, F.
Beschouwingen over het bij de Tweede kamer der Staten-Generaal ingekomen ontwerp van Wet tot
wettelijke verzekering van werklieden tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde
bedrijven
Den Haag, 1897.
[schrijver was een der directeuren van de 'Onderlinge Verzekeringsmaatschappij']
[Henny, C.]
Opmerkingen naar aanleiding van het ontwerp van "Ongevallenwet 1898"
Zutphen, [1898]. 18 p.
Huët, Paul A.
“Het ontwerp der ongevallenwet 1898”, in:
Sociaal Weekblad, 12 (1898), p. 178-179
Tjeenk Willink, P.
De organisatie in het ontwerp-ongevallenwet
[Z.pl.], [1898]. 28 p.
[Overdruk uit: Vragen des tijds, 1899, I, p. 1-28]
Domela Nieuwenhuis, Ferdinand
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Een vergeten hoofdstuk. Blanke slaven. Een supplement op het historisch gedenkboek Eene halve eeuw
1848-1898
Amsterdam, 1898. 89 p.
Schaper, J.H.
"De Ongevallenwet", in:
De Nieuwe Tijd, 3 (1898/99), p. 702-716, en 4 (1899/1900), p. 433-456
[kritische bespreking van het wetsontwerp van 1898 en van de parlementaire behandeling]
Vooys, Is. P. de
“Het nijverheidsongeval in Nederland”, in:
Vragen des Tijds, 1899, I, p. 159-174
P.T.W.
“De kosten der ongevallen-verzekering”, in:
Sociaal Weekblad, 13 (1899), p. 186-188
Marken, J.C. van
“Brief over het ontwerp-ongevallenwet”, in:
Sociaal Weekblad, 13 (1899), p. 202-203
O [pseudoniem]
“Het ontwerp der ongevallenwet 1899 en de Deensche wet tot regeling van verzekering van arbeiders
tegen de gevolgen van ongelukken bij bepaalde werkzaamheden”, in:
Sociaal Weekblad, 13 (1899), p. 508-509
Bramsen, L.
Wettelijke regeling van schadevergoeding aan arbeiders wegens ongelukken in gevaarlijke bedrijven
Zutphen, 1899. 44 p.
[vertaling uit het Deens; Ludvig Bramsen overleed in 1914]
Enschedé, J.
Het beginsel van de Ongevallenwet
Haarlem, 1899. 16 p.
[Kuyper, A.]
Amendement-Kuyper op de Ongevallenwet
Leiden, 1899, 102 p.
Smissaert, H.
Het ontwerp "Ongevallenwet 1899" uiteengezet en beoordeeld
's-Gravenhage, 1899. 78 p.
Smissaert, H.
“Een Engelsche en een Nederlandsche Ongevallenwet”, in:
De Economist, 1900, p. 201-214 en 257-274
+
reactie door R. Macalester Loup, in:
De Economist, 1900, p. 357-364
NN
“Daar is de staat niet voor”, in:
Sociaal Weekblad, 14 (1900), p. 265-267
[over verwerping van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer]
+
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discussie waaraan deelnemen redactie, D.W. Stork en R.A. de Monchy:
Sociaal Weekblad, 14 (1900), p. 289-292, 307-308 en 321
Visser, S.J.
“Hetgeen noodig is”, in:
Sociaal Weekblad, 14 (1900), p. 354-355
NN
“De Ongevallen-wet en de woordvoerders onzer richting in de Tweede Kamer”, in:
Sociaal Weekblad, 14 (1900), p. 509-511, 521-523 en 529-531
NN
“Publiek- en privaatrecht”, in:
Sociaal Weekblad, 14 (1900), p. 589-590
Kam, J.B.
“De Nederlandsche werkgevers en de ongevallenwet”:, in:
Sociaal Weekblad, 14 (1900), p. 32 en 70
Monchy, R.A. de
“De Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers en de Ongevallenwet”, in:
Sociaal Weekblad, 14 (1900), p. 46-47
NN
“Het nieuwe ontwerp der Ongevallenwet”, in:
Sociaal Weekblad, 14 (1900), p. 340-342
Geen patroonswet. Vlugschrift, uitgegeven door het Landelijk Komitee voor de Ongevallenwet
Amsterdam, [ca. 1900]. 40 p.
Bijleveld, M.Ch.M.A.
Etat actuel du project de loi sur l'assistance obligatoire contre les accidents du travail en Hollande
Paris, 1900.
Deknatel, J.W.
"Het ontwerp-Ongevallenwet", in:
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900 en 1901.
Fokker, E.
“De Ongevallenwet”, in:
Sociaal Weekblad, 15 (1901), p. 140
Domela Nieuwehuis, A.J.
"De eerste schrede op den socialen weg in verband met de Ongevallenwet", in:
De Tijdspiegel, 1901.
Verstijnen, F. en Witte Hoogendijk
De belangen der werkgevers ten opzichten van de verzekering tegen ongelukken in verband met de
Ongevallenwet-1901
Den Haag, 1901.
NN
“Spoedige invoering der Ongevallenwet”, in:
Sociaal Weekblad, 15 (1901), p. 488-489
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NN
“Er komt voortgang”, in:
Sociaal Weekblad, 15 (1901), p. 589-591
[over de raden van beroep]
NN
“Ongevallenverzekering en invaliditeit”, in:
Sociaal Weekblad, 15 (1901), p. 603-604
NN
“De keerzijde van de medaille”, in:
Sociaal Weekblad, 16 (1902), p. 1-3
[gevolgen van de wet voor het ziekteverzuim]
NN
“Operatie-dwang?”, in:
Sociaal Weekblad, 16 (1902), p. 261-262
[richtlijnen voor artsen]
NN
“Geneeskundige behandeling bij ongevallen”, in:
Sociaal Weekblad, 16 (1902), p. 477-478
NN
“Een onhoudbare bepaling”, in:
Sociaal Weekblad, 17 (1903), p. 337-338
+
reactie door Miljard, p. 354-355
NN
“Uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901”, in:
Katholiek Sociaal Weekblad, 1 (1902), p. 340343 en 353-354

Teksten van onder meer wetten en wettelijke regelingen
De wet van den 2den januari 1901, S. 1, houdende wettelijke verzekering van werklieden tegen
geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven (Ongevallenwet 1901) met aanteekeningen
ontleend aan de beraadslagingen en gewisselde stukken, door P.H. Jordens
Zwolle, 1901, 131 p.
[Nederlandsche staatswetten: Schuurman's-editie, 61]
Ongevallenwet 1901. Wet van den 2 den Januari 1901 (Stbl. Nr. 1) houdende wettelijke verzekering
van werklieden tegen geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven, met de betreffende
uitvoeringsbesluiten en formulieren, ingeleid en voorzien van aanteekeningen, hoofdzakelijk ontleend
aan de officieele bescheiden, door Ed. Philips en H.C. de Jongh
Amsterdam, 1903
Ongevallenwet 1901. Wet van den 2 den Januari 1901 (Stbl. Nr. 1) houdende wettelijke verzekering
van werklieden tegen geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven, en Beroepswet, wet
van den 8sten December 1902 (Stbl. nr. 208) tot uitvoering van art. 75 der Ongevallenwet 1901,
toegelicht door E. Fokker, gevolgd door de Koninklijke besluiten en ministerieele beschikkingen ter
uitvoering van beide wetten
Haarlem, 1903
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Ongevallenwet, 1901, Beroepswet, Koninklijke besluiten en ministerieele beschikkingen, bewerkt door
J.J. Breedveld
Utrecht, 1905. 92 p.
Ongevallenwet 1901, Beroepswet enz. (bijgewerkt tot 31 December 1905), door W.H.M. Werker en
J.Th. Endtz
's-Gravenhage, 1905-1916, 5 dln.
[Met: 1e Supplement (bijgewerkt tot 31 December 1907). 2e Supplement (bijgewerkt tot 31 December
1909). 3e Supplement (bijgewerkt tot 31 December 1912). 4e Supplement (bijgewerkt tot 31
December 1915) met Alphabetisch register van 1903 tot en met 1915]
Ongevallenwet 1901 en de daarbij behoorende Kon. Besluiten en Ministerieele Beschikkingen, zooals
zij luiden na de daarin aangebrachte wijzigingen
Amsterdam, 1910.
Ongevallenwet 1901. Wet van den 2den Januari 1901 (Stbl. Nr. 1) houdende wettelijke verzekering
van werklieden tegen geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven, zooals deze luidt na
de daarin aangebrachte wijzigingen, bewerkt door A.J. Fokker, gevolgd door alle Koninklijke
Besluiten en ministerieele beschikkingen van af 29 April 1901-30 November 1910 verzameld door
G.C.D. Borrias
Haarlem, 1911. 588 p.
Rapport der Commissie tot het instellen van een onderzoek naar de resultaten, waartoe de risicooverdracht bij de uitvoering der ongevallenwet 1901 heeft geleid [voorzitter A.S. Talma, opgevolgd
door D.A.P.N. Koolen, secretaris W.A. van Emden en H.W. Groeneveld]
's Gravenhage, 1917. 64 p.
Handboeken en jurisprudentie
zie ook hierna onder: Beroepswet.
Baere, L. Del
“Bijdrage tot de kennis van den stand van het ongevallenverzekeringsrecht in Nederland”, in:
De Economist, 1905, p. 597-617 en 779-794
Baere, L. Del, H.P. Berdenis van Berlekom, J.F. Brust
Tien jaren praktijk der ongevallenwet 1901: 1 februari 1903-1 februari 1913
Haarlem, 1913. 379 p.
Berg, J.C. van den
Leiddraad voor de leden der commissie, bedoeld bij art. 86 der Ongevallenwet 1901
Vlaardingen, 1903
Boas, H.H.
De rechten der verzekerden krachtens de Ongevallenwet 1901
Amsterdam, 1905. 293 p.
Driessen, A.J.
Het stelsel der Ongevallenwet 1900
's-Gravenhage, [1900]. 23 p.
[bespreking door H. Smissaert in De Economist, 1900, p. 403-408]
Drooge, J. van
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Begrippen uit de Ongevallenwet 1901, voor werkgevers en werklieden, leden der raden van beroep,
partijen en hunne gemachtigden, leden van plaatselijke commissien enz. verklaard en met voorbeelden
uit de buitenlandsche rechtspraak toegelicht
Haarlem, 1903. 92 p.
Duyl, H.L. van, en A. Heringa
Litteratuur en rechtspraak betreffende de Ongevallenwet 1901 en Beroepswet (bijgewerkt tot
September 1905)
Haarlem, 1905, 364 p.
Duyl, H.L. van, en A. Heringa
Litteratuur en rechtspraak betreffende de Ongevallenwet 1901 en Beroepswet. 1e vervolg (bijgewerkt
tot januari 1907), met een register
Haarlem, 1907, 163 p.
Ente van Gils, J.M.
Handleiding voor de meest voorkomende gevallen in de practijk voor de naleving der ongevallenwet
1901 ten behoeve van werkgever en werkman en kort uittreksel beroepswet
Amsterdam, [1905]. 48 p.
Fockema Andreae, A.D.H.
De ongevallenwet, zooals zij door de Tweede Kamer der Staten-Generaal is aangenomen.
Handleiding voor werkgever en werkman
Leiden, 1899. 48 p.
Fockema Andreae, A.D.H.
De ongevallenwet. Handleiding voor werkgever en werkman
Leiden, [1901-1903], 2 dln.
Fokker, E.
De Ongevallenwet-1901
2 delen, Haarlem, 1901-1903.
Fortuyn, J.A.
De Ongevallenwet en de Beroepswet. De hoofdbepalingen voor de werklieden
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Binnenlandse Zaken, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 7 (1906), p. 159-161
Blankenberg, J.F.L.
“Hervorming der Nederlandsche armenwetgeving”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 8 (1907), p. 571-573
[vertaling van een artikel van mr. Annie de Waal oorspronkelijk gepubliceerd in het Zeitschrift für das
Armenwesen]
+
reactie door G.H. Hintzen, p. 583-584
+
discussie tussen A.J.L. van Beeck Calkoen en J.F.L. Blankenberg, p. 607-608 en 618
Boas, Lod. S.
“Het gewijzigd Ontwerp-Collectenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 8 (1907), p. 425-426 en 435-436
Hovy, W.
“Herziening der Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 8 (1907), p. 346-348
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Muller-Lulofs, M.G.
“Onze wenschen ten opzichte eener nieuwe armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 8 (1907), p. 348-352
Schölvinck, J.G.
“Herziening der Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 8 (1907), p. 353-354
Snoeck Henkemans, J.R.
“Uit het leven. Een roepstem om verbetering der Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 8 (1907), p. 354-356
Boas, Lod. S.
“Wat moet een nieuwe Armenwet ons brengen ?”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 8 (1907), p. 356
NN
“Adres Collectenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 9 (1908), p. 176
[tekst van een adres van de Vereniging van Armbesturen te Amsterdam aan de Tweede Kamer]
Hoop Scheffer, J.G.N. de
“Verhaal van onderstand. art. 52 alinea a der Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 227-228
Wetsontwerp-armenwet van minister Heemskerk jr.
NB: verslagen van de debatten en kamerstukken zelf zoals het Voorlopig Verslag zijn niet
opgenomen, wel commentaren daarop
Ontwerp Heemskerk tot wettelijke regeling van het armbestuur ter vergelijking gedrukt naast de
overeenkomstige artikelen der armenwet (28 juni 1854, S. 100), gevolgd door de memorie van
toelichting van het ontwerp
Haarlem, 1910. 48 p.
Prae-adviezen over het wetsontwerp Heemskerk tot regeling van het armbestuur, uitgebracht door de
heeren H. Smissaert ... [et al.]
Haarlem, 1910
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid te Amsterdam, 5]
Wetsontwerp-Heemskerk tot regeling van het Armbestuur. Tekst en toelichting
Haarlem, 1910
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg, 4]
Blankenberg, J.F.L.
“Het ontwerp-Heemskerk tot herziening van de Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), 263-264, 271-272, 277-279, 285-287,
293-294, 302-303, 309-310 en
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 12 (1911), p. 1-2
Blankenberg, J.F.L.
“Opleiding der armbezoekers”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 12 (1911), p. 211-213
[Franse standpunten]
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Boas, Lod. S.
“Het ontwerp Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 11 (1910), p. 93-97
Buurman, H.
“Dubbele bedeeling”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 12 (1911), p. 81-82
Drion, F.J.W.
“Binnenlandsch overzicht”, in:
Onze Eeuw, 12 (1912), dl. II, p. 266-275
[p. 266-268 over het ontwerp-armenwet]
Duparc, A.
“De wettelijke regeling van het armbestuur in Nederland sedert 1818”, in:
De Economist, 1910, p. 773-791 en 889-906
[bespreking van het wetsvoorstel-Armenwet voorafgegaan door een historisch exposé]
Everts, J.
“Drie wijzigingen in het ontwerp-Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 13 (1912), p. 69-70
Maare, R. van Jzn.
“De rechtspersoonlijkheid van instellingen van armenzorg, volgens het ontwerp-Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 12 (1911), p. 115-116
[overgenomen uit het Diaconaal Correspondentieblad]
Meijer, W.
“Bij de aanstaande herziening der Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 257-258
[kritiek op het wetsontwerp]
Muller-Lulofs, M.G., en S. Slooten
Tekst en toelichting van het wetsontwerp-Heemskerk tot regeling van het armbestuur. Prae-adviezen
over het onderwerp: De opleiding van armbezoekers in verband met de overweging van voor- en
nadeelen, verbonden aan bezoldigde en onbezoldigde armbezoekers
Haarlem, 1910
Muller-Lulofs, M.G. mevr.
“Een stem uit de practijk. Naar aanleiding van ’t gewijzigd-ontwerp-Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 13 (1912), p. 57-59
Raaijmakers, Ch.
Het wetsontwerp-Heemskerk tot regeling van het armbestuur. Prae-advies
Haarlem, 1910.
[Overdruk uit: Geschriften der Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid te
Amsterdam]
Spiekman, H.
"Het ontwerp tot wijziging der Armenwet", in:
De Nieuwe Tijd, 15 (1910), p. 399-411
[negatief oordeel over het wetsontwerp dat het in 1912 tot wet zou brengen]
Redactie
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“Een nieuwe Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 77-84
[bespreking van het wetsontwerp]
Redactie
“Een Arnhemsch adres over het ontwerp-Heemskerk tot herziening van de Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 213-214
[tekst van het adres aan de Tweede Kamer van zes armenzorginstellingen uit Arnhem]
Redactie
“Het ontwerp-Heemskerk tot wettelijke regeling van het armbestuur in zijn beginselen getoetst,
bepaaldelijk met betrekking tot onze diaconale armenzorg”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 12 (1911), p. 3-4
[stellingen van dr. W.A. van Es te Leeuwarden verkondigd op de Friese Diaconale Conferentie der
Gereformeerde Kerken op 23 november 1910]
+
Bouman, NN
“Ontwerp-Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 12 (1911), p. 16-17
[voorstel van de synode van Friesland aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken]
+
Blankenberg, J.F.L.
“Het Belang der Armen”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 12 (1911), p. 89-91
[met de tekst van een adres van de predikanten W. Bouman en W.A. van Es aan de Gereformeerde
Kerken in Nederland gevolgd door commentaar van Blankenberg]
+
Blankenberg, J.F.L.
“Het Belang der Armen”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 12 (1911), p. 96-106
[bespreking van een publicatie van dr. J.C. de Moor, hoofdredacteur van het Diaconaal
Correspondentieblad, over de armenwet; De Moor ziet veel in het wetsontwerp]
Redactie
“Het Ontwerp-Heemskerk tot herziening der Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 12 (1911), p. 43-48
[tekst van het rapport uitgebracht door een commissie aan de Nederlandse Vereniging van
Gemeentebelangen over het wetsontwerp; samenvatting van de lezing van mr. R. van Maare B.J. zn.
voor de Anti-revolutionaire Kiesvereniging te Amsterdam; samenvatting van de lezing van mr. J.A. de
Wilde voor de Bondskiesvereniging Nederland en Oranje te Den Haag]
Redactie
“Het ontwerp-Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 12 (1911), p. 54-55
[verslag van de vergadering van de Vereeniging tot verbetering van Armenzorg te Amsterdam]
Slooten, S.
“Een machtwoord”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 12 (1911), p. 123-124
[over de dubbele bedeling]
Slooten, S.
“Theorie en practijk”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 12 (1911), p. 129-132
[over dubbele bedeling]
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+
reactie door:
Adriani, J.H.
“Nogmaals: de dubbele bedeeling”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 12 (1911), p. 143-145
+
antwoord van Slooten
“Ter overweging”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 12 (1911), p. 159-161
Smissaert, H.
“De regeling der collecten en het ontwerp-armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 11 (1910), p. 99-100
Smissaert, H.
“Het domicilie van onderstand”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 12 (1911), p. 32-33 en 35-36
Smissaert, H.
“De vooruitzichten der totstandkoming van de nieuwe Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 12 (1911), p. 209-211
Smissaert, H.
“Onmiddellijke ondersteuning vanwege het Burgerlijk Armbestuur”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 13 (1912), p. 133-135
[amendement op art. 21 van de wet betreffende ondersteuning in noodgevallen]
+
discussie waaraan deelnemen A.C.A. van Vuuren, J.R. Snoeck Henkemans en H. Smissaert, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 13 (1912), p. 147-149
Smissaert, H. en J.F.L. Blankenberg
“Mr. L. Lietaert Peerbolte over het Ontwerp-Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 12 (1911), p. 61-62
[kritische bespreking van de lezing gehouden door mr. Lietaert Peerbolte, hoofd van de afdeling
Volksgezondheid en Armwezen op het departement van Binnenlandse Zaken; schrijvers vinden dat
een ambtenaar zich zoveel mogelijk buiten de politieke discussie dient te houden]
+
reacties en discussie waaraan deelnemen J.H. Adriani, L. Lietaert Peerbolte, J.A. van Hamel, p. 67, 7173, 77
Vries, C.W. de,
“Naar aanleiding van het nieuwe Ontwerp-Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 13 (1912), p. 41-43
Wijzigingen van de Armenwet na 1912
(zie ook Staatscommissie Vervanging Armenwet 1947)
Bruinsma, N.L.J.
“Partiële wijziging der Armenwet. Verandering in het domicilie van onderstand”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 4 (1950), p. 304-306
Bruinsma, N.L.J.
“Het wetsontwerp tot wijziging van de Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 8 (1954), p. 65-70
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[met de tekst van het wetsontwerp tot wijziging van de Armenwet]
Deventer, L.W.R.
“Concentratie in het maatschappelijk hulpbetoon”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 11 (1932), p. 3222-3224
[pleidooi voor aanpassing van de Armenwet aan de huidige situatie]
+
reactie door D. Mulder, directeur van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke Steun te
Leeuwarderadeel, p. 3255-3256
Etty, W.
“De herziene Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 14 (1935), p. 4509-4511
Everts, J.
“Wijziging Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 8 (1929), p. 2048-2050
Muller-Lulofs, M.G.
“Geef rekenschap”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 12 (1933), p. 3440-3442
[schrijfster acht een geheel nieuwe armenwet noodzakelijk]
Velthuysen, G.
“De technische herziening der Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 8(1929), p. 1957-1958,
1967-1969, 1995-1999, 2044-2048 en 2117-2118.
Redactie
“Het R.K. Werkliedenverbond en de Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 8(1929), p. 2020-2021
[tekst van een adres van het Verbond aan de Tweede Kamer over de Armenwet]
Redactie
“De hulp aan slachtoffers van verkeersongevallen en de Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 11 (1932), p. 3239-3240
[tekst van een adres van de Rotterdamse Armenraad aan de minister van Binnenlandse Zaken]
Redactie
“Het ontwerp van wet tot wijziging der Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 14 (1935), p. 4272-4274
[betreft de kosten van verzorging van personen aan wie een ongeval was overkomen; met name
verkeersslachtoffers; hierover ook p. 4327-4329]
Redactie
“Het wetsontwerp ter verlaging van de openbare uitgaven”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 14 (1935), p. 4333-4336
[opheffing armenraden]
Redactie
“De wijziging der Armenwet. Betaling van verpleegkosten voor zieken en hulpbehoevenden”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 14 (1935), p. 4505-4507
[wet van 27 juni 1935 tot wijziging van de Armenwet, Staatsblad 379]
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Teksten, van onder meer wetten en wettelijke regelingen
Wet van den 27sten april 1912, S. 165, tot regeling van het armbestuur (armenwet), met
aanteekeningen, besluiten ter uitvoering en alphabetisch register door J. G. Stenfert Kroese
Zwolle, 1914, 2de druk. 116 p.
[Nederlandsche staatswetten. Editie Schuurman en Jordens, nr. 6]
Armenwet. Wet van 27 April 1912, Stb. 165, tot regeling van het armbestuur ... en 29 september 1955,
Stb. 456, met aantekeningen, besluiten ter uitvoering enz. en alphabetisch register, bewerkt door A.
Bouma en P. Krolis
Zwolle, 1961, 14de druk. 490 p.
[Nederlandsche Staatswetten, ed. Schuurman & Jordens, 6]
Redactie
“Uitvoering der Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 13 (1912), p. 245-246
[tekst van een circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken aan gedeputeerde staten van de
provinciën en aan de gemeentebesturen]
Redactie
“Eene nuttige uitgave”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 13 (1912), p. 319-320
[publicatie van formulieren die in de dagelijkse praktijk van de uitvoering van de Armenwet van pas
komen; verdeeld in A. ten dienste van gemeentebesturen; B. ten dienste van instellingen van
weldadigheid; C. ten dienste van beheerders van registers van inlichtingen en (of) Armenraden]
Redactie
“Bezoldiging van bestuursleden van instellingen van weldadigheid e.d.”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 14 (1935), p. 4237-4240
[tekst van een circulaire van de minister van Sociale Zaken aan de gemeentebesturen van 29 januari
1935]
Handboeken en jurisprudentie
Het hierna volgende is een kleine selectie aan de enorme hoeveelheid boeken en vooral artikelen over
de uitleg van de wet en artikelen van de wet. Met name het tijdschrift Social Zaken, later Sociale Zorg
bevat over dit onderwerp veel informatie.
Bruinsma, N.L.J.
“Artikel 32 der Armenwet”, in:
Sociale Zaken, 5 (1943), p. 85-90
[dit artikel regelde het verweer tegen een afwijzende beslissing van een burgerlijk armbestuur op een
verzoek om steun]
Deventer, L.W.R.
“Kan onthouding van onderstand worden opgevat als een “onrechtmatige daad” ?”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 12 (1933), p. 3447-3449
Deventer, L.W.R.
“Is een armbestuur of armlastige bij plichtsverzuim strafrechtelijk vervolgbaar ?”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 12 (1933), p. 3459-3460
Fukkink, H.
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De Armenwet 1912, in tekst en uitleg toegelicht
IJmuiden, [1947]. 479 p.
[bespreking door J. de Vries in Sociaal Maandblad, 3 (1948), p. 282-284; bespreking door W.
Schoonderbeek in Sociale Zorg 9 (1947), p. 360-361 en 376-377 en idem, 10 (1948), p. 8-10, 41-42 en
73; de laatstgenoemde schrijver staat zeer kritisch tegenover dit tussen 1940 en 1945 geschreven boek;
veel beter is volgens hem een artikel van mr. Sark uit 1932 in het Nederlands bestuursrecht]
Goeman Borgesius, H.
De nieuwe armenwet, met beknopt overzicht van stelsel en inhoud der wet, den tekst en
aanteekeningen bij de artikelen
Sneek, 1912. 234 p.
Haga [pseudoniem voor L. Lietaert Peerbolte]
De nieuwe armenwet, voor gemeentebesturen en armbesturen toegelicht
Alphen aan den Rijn, 1912
Hagen, A.J. en O.H. Wehrmeijer
“Jurisprudentie Armenwet” ,
Alphen aan den Rijn, [1960-], losbladig
[bespreking door J.C. van Dam in Sociale Zorg 23 (1961), p. 78-79]
Hagevoort, Th. en O.H. Wehrmeijer
Woonplaatsgeschillen armlastige krankzinnigen art. 39 Armenwet
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, z.j.
[bespreking door mr. W. Schoonderbeek in het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk 4(1950), p.
299]
Janssen, F.M.J.
“Het domicilie van onderstand meer in het bijzonder ten aanzien van de ongehuwde moeder en haar
kind”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 14(1935), p. 4350-4354
en 4371-4374
Jurisprudentie Armenwet
Alphen aan den Rijn, 1959-1965
[Losbladig]
Kam, P.E. van der
“Beperking verhaalsrecht armenwet”, in:
Sociale Zorg, 23 (1961), p. 73-75
[met een schematisch overzicht van de toestand voor en na de wijziging van de Armenwet]
Kroon, J.P.H.
De Armenwet, met toelichting
Groningen, 1912. 317 p.
Kroon, J.P.H.
De nieuwe armenwet
Amsterdam, 1913. 45 p.
[Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Nieuwe Serie, nr. 103]
Lietaert Peerbolte, L.
De armenwet, voor gemeentebesturen en armbesturen toegelicht
Alphen aan den Rijn, 1930, 3de vermeerderde druk. 140 p.
Alphen aan den Rijn, 1939, 5de druk
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[enkele gedeelten helemaal omgewerkt door mr. J.J. van Wermeskerken, secretaris Armenraad
Utrecht; bespreking door L.J.M. Beel in het Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en
Kinderbescherming, 19 (1940), p. 102-103]
Loenen, J.W.A.C. van
De Armenwet in vragen en antwoorden
Alphen aan den Rijn, 3de druk, 1940
[recensie in Sociale Zaken 3 (1941), p. 455-456]
Momberg, A.F. en A. Meijer
“Overzicht van de regelingen op grond waarvan door het rijk (ministerie van maatschappelijk werk)
aan gemeenten, die krachtens de bepalingen van de armenwet (kosten van verzorging) hebben
gemaakt, een subsidie kan worden verleend”, in:
Sociale Zorg, 19 (1957), p. 121-123
Pinxteren, J.A.M. van
“De problematiek rondom artikel 31 der Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 5 (1951), p. 399-401
[dit artikel was bedoeld om de samenwerking tussen overheid en het particulier initiatief te stimuleren]
Pinxteren, J.A.M.
“Artikel 31 contra artikel 14 der Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 8 (1954), p. 155-157
[reactie op een artikel van J. van Mill in “Sociale Zorg”]
+
discussie met J. van Mill (directeur Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken in Rotterdam), p. 276278
Schepel, C.J.H. en J.H. Adriani
“Welke maatstaf wordt door de instellingen van weldadigheid aangelegd bij de opgaven aan den
Burgemeester, ingevolge artikel 23 der Kieswet ?”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 14 (1913), p. 105-109
[Utrechts rapport over toepassing van het artikel dat zij die bedeeld werden van de lijst van
kiesgerechtigden werden geschrapt; deze bepaling werd echter zeer verschillend geïnterpreteerd]
+
Redactie
“Kiesrecht van bedeelden”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 14 (1913), p. 201-204
[adviezen van rechtsgeleerden over deze kwestie; geraadpleegd werden de mrs.: W.H. de Beaufort, S.
van Houten, J.A. Loeff, J. Oppenheim, jhr. A.F. de Savornin Lohman, M.W.F. Treub en P.J. Troelstra]
+
reactie door mr. H. Louis Israëls in “De Telegraaf”
p. 208-209
Smissaert, H.
De armenwet toegelicht uit de schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling tusschen regeering en
Staten-Generaal
Haarlem, 1912. 370 p.
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor armenzorg en weldadigheid te Amsterdam, 11]
Smissaert, H.
“De uitvoeringsbepalingen der Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 13 (1912), p. 254-256, 262-264, 270-272,
Snoeck Henkemans, J.R.
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De Armenwet in de praktijk. Beknopt overzicht van den inhoud der wet en der algemeene maatregelen
van bestuur, tot hare uitvoering
Haarlem, 1912. 112 p.
[Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid te Amsterdam, 12]
Vries, C.W. de
Handboek voor den armbezoeker
Haarlem, 1916. 288 p.
[in 1954 door mr. J. de Vries (Honderd Jaar Armenwet, p. 162) omschreven als “lange tijd het enige
… , dat enigszins samenvattend het terrein van de armenzorg behandelde. Men vindt hierin ook
beschouwingen over de manier, waarop de armbezoeker moet optreden.”]
Wermeskerken, J.J. van
“Het armenrecht (Kosteloos procedeeren)”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 12 (1933), p. 3465-3470
en 3487-3490
Redactie
“Commentaren van de Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 13 (1912), p. 213-214, 233-234, 243, 273, 281,
[bespreking van publicaties over de nieuwe armenwet]
Onderhoudsplicht en verhaal
Over dit onderwerp is met name in de tijdschriften Sociale Zaken en Sociale Zorg bijzonder veel
gepubliceerd. Zie ook onder Algemene Bijstandswet, Vooraf.
Alta, A.Ph.W.
“Verhaal van onderstand”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 18 (1917), p. 71
Beel, L.J.M.
“De toepassing van het recht op verhaal”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 19 (1940), p. 15-18
Blankenberg, J.F.L.
“Verhaal van onderstand volgens de nieuwe Armenwet”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 17 (1916), p. 9-10
Bouwens, W.H.A.C.M.
Onderhoudsplicht en bijstand. Een onderzoek naar de verhouding tussen overheidszorg en onderhoud
door familie- en gezinsleden
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Den Haag, 1907. 80 p.
Croesen, V.R.Y.
De komende wijziging der Ongevallenwet 1901 en de middenstand. Pre-advies
's-Gravenhage, 1920
Burger, A.
“De herziening der Ongevallenwet 1901 en de administratieve rechtspraak”, in:
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Ruim Zicht, 3 (1954/55, p. 196-197
[studie van de Stichting van de Arbeid om de kinderbijslag te beperken]
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NN
"Geen verhoging kinderbijslag, maar verlaging !", in:
Ruim Zicht, 4 (1955/56), p. 54-55
Kinderbijslag naar verhouding van het loon. Rapport van de Commissie-Aalberse
's-Gravenhage [Centrum voor Staatkundige Vorming], [1953]. 24 p.
Meer kinderbijslag voor de grote gezinnen noodzakelijk
Arnhem [Katholieke Bond "Voor het gezin"], [1955]. 16 p.

Maatregelen van de Duitse bezetter
Het betreft enkele verordeningen van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied en
besluiten van het College van Secretarissen-Generaal. Onder meer: kinderbijslag,
werkloosheidsverzekering en liquidatie daarvan, collecteverbod, zelfstandigenregeling, enz. Een deel
van deze regelgeving werd na de bevrijding ongedaan gemaakt, een ander deel waaronder het
Ziekenfondsenbesluit (zie hierna) bleef echter van kracht.
Asselberghs, Karel
De sociale verzekering tijdens de bezetting
[Z.pl.], 1981. 57 p.
[Doctoraalscriptie verzorgingssociologie, Universiteit van Amsterdam]
Asselberghs, K.
"De sociale verzekering tijdens de bezetting"
Sociologisch Tijdschrift, 9 (1982), nr. 1
Beel, L.J.M.
“De “schablone” in onze burgerlijke armenzorg”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 19 (1940), p. 263-265
[oprichting van het Rijksarbeidsbureau per 1 januari 1941; nieuwe opzet werklozensteunregeling en
ouderdomsverzekering]
Beel, L.J.M.
“Sociale verzekeringsrenten en armenzorg”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 20 (1941), p. 295-296
Everts, J.
“De zorgen der instellingen van weldadigheid en de toenemende lasten voor sociale verzekering”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 20 (1941), p. 317-318
Koornwinder, D.W.
“Rijksarbeidsbureau en maatschappelijk hulpbetoon” in:
Sociale Zaken, 3 (1941), p. 148-150
[pleidooi voor een gecentraliseerde armenzorg]
+
reacties van diverse personen: p. 417-421
Leeuw, P.N. de
“Sociaal-economische hulpverlening voor zelfstandigen”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 2 (1948), p. 365-366
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[bespreking van de sedert 1943 bestaande regelingen; regeling van de minister van Sociale Zaken van
23 juli 1948, afd. Sociale Bijstand]
Mulder, C.G.
“De verhooging van de ouderdoms- en invaliditeitsrenten”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 20 (1941), p. 279-281
Scholtens, A.L.
“Iets over de Duitse bedoelingen in 1940/41 in zake onze sociale wetgeving”, in:
Sociaal Maandblad, 2 (1947), p. 125-134
[voordracht voor de Vereniging voor Arbeidsrecht op 19 april 1947; gebaseerd op het rapport van de
leider van de Geschäftsgruppe Soziale Verwaltung, dr. Jakob; schrijver was secretaris-generaal van
Sociale Zaken tot augustus 1940; spreker was oud-secretaris-generaal van Sociale Zaken]
Redactie
“Openbare geld- en goedereninzamelingen”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 19(1940), p. 218-222
[tekst van de verordening 1940/109 van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied;
collecten e.d. zonder toestemming van het bevoegd gezag zijn verboden]
Redactie
“Aangifteplicht voor instellingen”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming, 19 (1940), p. 254-256 en
272
[tekst van de verordening van de Rijkscommissaris over de verplichte aangifte van niet-commerciële
organisaties]
Redactie
“De positie van niet-commerciële instellingen van weldadigheid”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 20 (1941), p. 84-86
[tekst van de verordening van de Rijkscommissaris van 3 maart 1941]
Redactie
“Het maatschappelijk hulpbetoon in vogelvlucht”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 21 (1942), p. 5-11, 17-20
en 29-32
[overzicht van de veranderingen in december 1941 en januari 1942]
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"Duizenden Nederlanders ontvangen Duitse renten", in:
Ruim Zicht, 16 (1967/68), nr. 4, p. 5

Ziekenfondsenbesluit (1941)
In de literatuur ook wel genaamd Ziekenfondsbesluit. Aangezien ziektekostenverzekeringen en
ziekenfondsen niet in deze gids zijn opgenomen, volgt hier alleen literatuur over dit besluit, geen
publicaties van en over ziekenfondsen.
Verslag van de Commissaris belast met het toezicht op de ziekenfondsen over het tijdvak 1 november
1941 - 31 december 1942
Den Haag, 1946
[verscheen nadien jaarlijks]
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"Ziekenfondsenbesluit", in:
Economisch-Statistische Berichten, 26 (1941), p. 710713
Blanksma, C.
"De huisarts als herverzekeringsinstituut na invoering van het Ziekenfondsbesluit 1941", in:
De Sociale Verzekeringsgids, 25 (1945), p. 26-28
Blanksma, C. en L.J. van der Mandele
De toekomstige taak der ziekenfondsen
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"Ziekenfonds en rechtspersoonlijkheid", in:
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Doorn, L.A. van
“Ziekenfondswezen en geneeskundige armenverzorging”, in:
Sociale Zaken, 2 (1940), p. 789-792, 808-812, 827-830 en 3 (1941), p. 4-7
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Sociale Zaken, 3 (1941), p. 737-741
Drogendijk, A.C.
“Het rapport van de Dr. Wiardi Beckman Stichting en de verplichte volksverzekering”, in:
Sociale Zorg, 15 (1953), p. 186-188
[bespreking van het in 1951 verschenen rapport met daarin een pleidooi voor een verplichte
ziekenfondsverzekering voor loonarbeiders en zelfstandigen; schrijver is daartegen]
Gaay Fortman, W.F. de en A.C.M. van de Ven
Wie zijn verzekerden ingevolge het Ziekenfondsbesluit ?
Alphen aan den Rijn, 1942
Hoeven, H.C. van der
Ziekenfondsen en de Duitse bezetting. De werkelijkheid over het Ziekenfondsenbesluit 1941
Den Haag, 1989. 144 p.
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Deventer, 1942
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"Ontbrekende schakels in het ziekenfondsrecht", in:
De Sociale Verzekeringsgids, 24 (1944), p. 90-91
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De Vereenigde Verzekeringspers, 2 91944), p. 176-177
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Het nieuwe ziekenfondsrecht
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Deventer, z.j. losbladig
Smael, K.
"Rondom het Ziekenfondsenbesluit", in:
De Ziekenfondsgids, 1 (1947), p. 106-108
Taconis, S.
"Artsenverordening", in:
De Sociale Verzekeringsgids, 22 (1941-1942), p. 117-119
[onder meer instelling van een Nederlandse Vereniging van Ziekenfondsartsen]
Tulp, H.
"Ziekenfondsenbesluit, ziekenhuisverpleging en ziekenfondsen", in:
De Sociale Verzekeringsgids, 24 (1943), p. 65-67
Tulp, H.
"Artikel 49 Ziektewet, de zgn. eigen-risicodragers en een onbevredigende uitspraak van den Centralen
Raad van Beroep", in:
De Sociale Verzekeringsgids, 24 (1944), p. 85-87
Varekamp, J.
"De rechten van het ziekenfonds tegen den schadeplichtigen derde", in:
De Sociale Verzekeringsgids, 24 (1943), p. 53-57
Velde, A.H. van de
"Het ziekenfondsenbesluit en de uitvoering daarvan", in:
De Sociale Verzekeringsgids, 22 (1941-1942), p. 81-83
Velden, J. van der
"Van rondschrijven nr. 5510 tot budgetteering (inzake ziekenfondsen)", in:
De Sociale Verzekeringsgids, 24 (1943), p. 68-69
Commentaar op de Ziekenfondsverzekering. Beknopte toelichting voor de practijk
Uitgave van het Overleg van Ondernemingsziekenfondsen, Den Haag, 1942.
Richtlijnen voor organisatie en administratie van ziekenfondsen
Den Haag, 1943
[Uitgegeven in opdracht van de Commissaris belast met het toezicht op de ziekenfondsen]
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"Het kraamgeld van Ziektewet naar Ziekenfondsenbesluit", in:
Ruim Zicht, 6 (1957/58), p. 382-383

Regelingen kleine zelfstandigen
Vanaf 1943 bestonden er regelingen voor kleine ondernemers die financiële problemen hadden of niet
meer rond konden komen. De belangrijkste zijn:
de regeling van 18 augustus 1943, no 1-1199
afdeling Steunverlening
de regeling van 1 september 1948
naam “Zelfstandigen-regeling”
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de regeling van 5 september 1955, no 6221
afdeling S.B. & C.A.
(Staatscourant 1955, 183)
de Zelfstandigenregeling 1962
(Staatscourant 1962, 23)
Vooraf
Schoonenbeek, H.Th.
“Steunverleening aan kleine winkeliers en handelaren”, in:
Sociale Zaken, 1 (1939), p. 192-194
+
over hetzelfde onderwerp:
W. van Dijk, p. 279-281
L.A. van Doorn, p. 477-479
S-r., p. 515-518
W. van Dijk, p. 534-536
Literatuur
Dam, J.C. van
“De evolutie van de hulpverlening aan kleine zelfstandigen”, in:
Sociale Zorg, 14 (1952), p. 338-340
[kort overzicht vanaf 1929]

Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
(Staatsblad 1947 H, nr. 155)
Teksten, van onder meer wetten en wettelijke regelingen
Ouderdomswet 1919. Wet van den 4den november 1919, S. 628, met besluiten .... Noodwet
ouderdomsvoorziening. Wet van 24 mei 1947, S. H 155, met besluiten ter uitvoering ...
Zwolle, 1950, 7de druk
[Nederlandse staatswetten, 96]
NN
Vader der ouden van dagen. Brieven aan Willem Drees
Stichting Willem Drees-lezing [Den Haag, 1998]. 55 p.
(selectie uit brieven van ouderen aan Drees persoonlijk uit dankbaarheid voor de totstandkoming van
de Noodwet)
Handboeken en jurisprudentie
Gerritse, P.L.
Heb ik recht op een nooduitkering? Drees' noodwet voor ouden van dagen toegelicht en uiteengezet
ten behoeve van belanghebbenden
Alphen aan den Rijn, 1947
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[2de herziene druk, 1953. 3de herziene druk, 1954]
Ven, A.C.M. van de
Noodregeling ouderdomsvoorziening. Handleiding voor de practijk
Alphen aan den Rijn, 1947, 1ste druk.169 p.
Alphen aan den Rijn, 1949, 2de druk. 211 p.
[bespreking van de eerste druk door F. in Sociaal Maandblad, 3 (1948), p. 141-144]
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Everts, J.
“De Noodwet Ouderdomsvoorziening en de Gereformeerde Diaconieën”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 1 (1947), p. 103-104 en 168-169
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De Noodwet ouderdomsvoorziening en de gemeentelijke sociale zorg", in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 2 (1948), p. 105-106
Eijk, N.W.A. van
"De Noodwet ouderdomsvoorziening", in:
De Sociale Zekerheidsgids, 29 (1949), p. 174-180
Hoytink, M.J.
“Commissie van onderzoek Noodwet Ouderdomsvoorziening”, in:
Sociale Zorg, 17 (1955), p. 25-27
[bespreking van de in art. 25 en 26 van de Noodwet geregelde Plaatselijke Commissie van Onderzoek]
Schröder, J.C.
“Grondslagen voor een ouderdomsvoorziening”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 1 (1946/47), p. 14-20
Suurhoff, J.G.
Oud en arm: wet-Drees
Amsterdam [Partij van de Arbeid], [1946]. 15 p.
Zwaal, P.W. van der
“Politici, ambtenaren en de verzorgingsstaat. De oudedagsvoorziening, 1945-1952”, in: W.P.
Blockmans en L.A. van der Valk red. Van particuliere naar openbare zorg, en terug ?. Sociale
politiek in Nederland sinds 1880
Amsterdam, NEHA, 1992, p. 177-194
[geschiedenis en context van de wet]
NN
“Invloed van de noodwet ouderdomsvoorziening op de uitgaven voor overheidsarmenzorg”, in:
Sociale Zorg, 10 (1948), p. 265-268
[met statistische gegevens]
Gegevens betreffende de ouden van dagen, die een uitkeering krijgen ingevolge de Noodwet
ouderdomsvoorziening
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag, 1947

Wet van 15 juli 1948 tot aanvulling van renten krachtens de Invaliditeitswet
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(Staatsblad 1948 I nr. 308)
Eijk, N.W.A. van
"Wetten tot verbetering van de positie der rentetrekkers", in:
De Socialezekerheidsgids, 28 (1949), p. 212-216

Werkloosheidswet (1949)
(Staatsblad 1949 J, nr. 423)
Vooraf
Vanaf 1945. Zie voor de tijd daarvoor onder: Werkloosheidsbesluit 1917.
Dierendonck, J.E. van
"De kans op massale werkloosheid", in:
Sociaal maandblad, 4 (1949), p. 162-172
Eijk, N.W.A. van
"De Werkloosheidswet" in:
De Sociale-zekerheidsgids, 29 (1949), p. 116-125
Nieuwenhuis, J.G.C.J.
Bestrijding der werkloosheid in haar oorzaken en gevolgen. Opmerkingen over de Voorloopige Nota
van een door het bestuur van de Stichting van den Arbeid ingestelde commissie tot bestudeering van
het vraagstuk der wettelijke regeling eener werkloosheidsverzekering
Schiedam, [1946]. 24 p.
Rhijn, A.A. van
"Het ontwerp-werkloosheidswet", in:
Economisch-Statistische Berichten, 33 (1948), p. 87-89
Smit, J.N.
"De financiering der werkloosheidsverzekering", in:
Economisch-Statistische Berichten, 34 (1949), p. 871-875
Velthuisen, A.B.,
Werkloosheidsverzekering in Nederland
Deventer, [1948]. 112 p.
[Problemen der sociale zekerheid, 5]
Teksten, van onder meer wetten en wettelijke regelingen
Werkloosheidswet. Wet van 9 september 1949, S. nr. J 423, tot verplichte verzekering van werknemers
tegen geldelijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid (Werkloosheidswet), met aantekeningen ...
door E. van Bolhuis
Zwolle, 1949. 335 p.
[Nederlandse staatswetten, 71]
Tekst der werkloosheidswet, zoals deze wet is gewijzigd bij de wet van 19 februari 1953, Stb. nr. 117
met aantekeningen aan de gewisselde stukken en de beraadslagingen ontleend, besluiten ter uitvoering
en alphabetisch register door E. van Bolhuis
Zwolle, 1953, 2de druk. 424 p.
[Nederlandse staatswetten, editie Schuurman & Jordens, 71]
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Werkloosheidswet (wet van 9 sept. 1949, Stb. J 423), zoals deze is bekendgemaakt bij beschikking van
de minister van Justitie a.i. van 14 aug. 1967 Stb. 421. Wet werkloosheidsvoorziening, (wet van 10
dec. 1964, Stb. 485) zoals deze nadien is gewijzigd. Met besluiten ter uitvoering enz. door B. Mulder
Zwolle, 1969, 4de druk. 293 p.
[Nederlandse staatswetten, 71]
Adviezen en rapporten
Rapport inzake de indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in verband met de uitvoering der
wettelijk geregelde werkloosheidsverzekering door bedrijfsverenigingen
's-Gravenhage [Stichting van den Arbeid], [1949]. 35 p.
[vergelijk: Eind-rapport inzake de indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in verband met de
uitvoering der wettelijk geregelde werkloosheidsverzekering door bedrijfsverenigingen, 's-Gravenhage
[Stichting van de Arbeid], 1950. 30 p.]
Herziening van de werkloosheidswet. Rapport van een commissie onder voorzitterschap van J. B. H.
M. Hengst
's-Gravenhage [Centrum voor Staatkundige Vorming], 1958
Advies inzake technische herziening van de werkloosheidswet door de Sociale Verzekeringsraad en het
bestuur van het Algemeen Werkloosheidsfonds
's-Gravenhage [Sociale Verzekeringsraad en het bestuur van het Algemeen Werkloosheidsfonds],
1961. 155 p.
Advies over het onderscheid tussen wachtgeld- en werkloosheidsverzekering in de werkloosheidswet
[voorz.: G.M. Verrijn Stuart]
's-Gravenhage, 1962
[Uitgave van de Sociaal-Economische Raad, 1962, nr. 5]
Advies over verlenging van de maximum-uitkeringsduur werkloosheidsverzekering uitgebracht aan de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid
's-Gravenhage [S.E.R.], [1962]. 35 p.
Advies inzake de invoering van een minimumdagloon in de werkloosheidswet en in de wet
werkloosheidsvoorziening, uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid [door
de] Sociaal-Economische Raad
's-Gravenhage, [1968]. 30 p.
Handboeken en jurisprudentie
Galen, A.G. van
“Nieuwe rechtspraak over de Werkloosheidswet”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 15 (1960), p. 341-350 en 424-437
[schrijver is griffier van de Raad van Beroep in Utrecht]
Gussenhoven, G.A.M.
De practijk der werkloosheidswet voor werkgevers en werknemers
Amsterdam, 1952. 87 p.
Haakman, A.J.,
“Artikel 1638d B.W. De verplichting van de werkgever tot doorbetaling van loon bij niet-werken, in
verband met de sociale-verzekeringswetten (in het bijzonder de Werkloosheidswet)”, in:
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Sociaal Maandblad, 8 (1953), p. 122-131 en 147-158
+
discussie met H. Versloot, p. 236-240
Koster, H.J., en W. van der Velden
De werkloosheidswet. Handleiding voor de praktijk
IJmuiden, 1950. 246 p.
[bespreking door W.J. Keuskamp in Sociaal Maandblad, 6 (1951), p. 96 en bespreking door H.
Fukkink in Sociale Zaken, 12 (1950), p. 435]
Morren, H.J.
De werkloosheidsverzekering. Grondslagen, ontwikkeling, wettelijke regeling met toelichting
Alphen aan den Rijn, 1950, 4de druk, 239 p.
[bespreking door M.G. Levenbach in Sociaal Maandblad, 5 (1950), p. 179-183]
Morren, H.J.
De werkloosheidsverzekering. Grondslagen, ontwikkeling, wettelijke regeling met toelichting.
Verzameling uitvoeringsvoorschriften
Alphen aan den Rijn, 1968-1970, 3 dln.
Schoonenberg, J.
“Een jaar rechtspraak over de werkloosheidswet”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 295-301 en 360-366
Schoonenberg, J.
“Nieuwe rechtspraak over de Werkloosheidswet”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 11 (1956), p. 81-89
[schrijver is oud-substituut-griffier van de Centrale Raad van Beroep]
Suurhoff, J.G.
Zo werkt de Werkloosheidswet
Amsterdam, 1952. 56 p.
Velthuisen, A.B.
Werkloosheidsverzekering in Nederland
Deventer, 1948. nr. 5 van de reeks Problemen der sociale zekerheid
Verwer, L.G.
“Jurisprudentie inzake passende arbeid”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 10 (1955), p. 273-278 en 345-354
[schrijver is griffier van de Raad van Beroep en secretaris van de Commissie van Scheidslieden,
beiden te Arnhem; interpretatie van art. 31 van de Werkloosheidswet]
Wekker, D.E.
Waar heb ik recht op. Wat iedere werknemer van de werkloosheidswet en het ontslagrecht moet weten
Utrecht, [1959]. 50 p.
Woude, M.V. van der
“”Doorwerking” van vrijwillige werkloosheid en de Centrale Raad van Beroep”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 301-305
Woude, M.V. van der
“Wachtgeld- en werkloosheidsverzekering”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 13 (1958), p. 618-623
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De werkloosheidswet
's-Gravenhage [Stichting van den Arbeid], 1952, 3de herziene druk. 20 p.
Het ABC van de werkloosheidswet
[Z. pl.], [1960]. 100 p.
Literatuur
Beter ten halve gekeerd! De ondeugdelijke opzet van de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering
maakt een ingrijpende herziening van deze onverantwoorde wet tot gebiedende noodzaak!
Voorburg [Comité ter Bestudering van Ordeningsvraagstukken], 1951. 23 p.
Cerutti, F.J.M.
“Tien jaar Werkloosheidswet”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 14 (1959), p. 619-629
Dam, J.C. van
“Problemen rondom de werkloosheidswet”, in:
Sociale Zorg, 13 (1951), p. 390-395
+
reactie door J.F.M. Tiemens en repliek van J.C. van Dam, in Sociale Zorg, 14 (1952), p. 8-10
Dam, J.C. van
“Nogmaals de Werkloosheidswet”, in:
Sociale Zorg, 14 (1952), p. 178-185
Kuin, J.M.G.
“Aantekeningen bij 10 jaar uitvoering Werkloosheidswet en bij het rapport technische herziening
w.w.”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 17 (1962), p. 369-379
Leede, L.J.M. de
Werkloos of onvrijwillig werkloos. Een bijdrage tot herziening van de werkloosheidswet
Zaandam, 1963. 159 p.
proefschrift Gemeente Universiteit Amsterdam
[bespreking door J. Mannoury in Sociaal Maandblad Arbeid, 18 (1963), p. 746-751]
Morren, H.J.
“Problemen der werkloosheidsverzekering”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 11 (1956), p. 353-358
Uden, C.W.A. van
“De Werkloosheidswet en de levensgebieden buiten het economisch bedrijfsleven”, in:
Sociaal Maandblad, 8 (1953)224-232
[schrijver is ertegen dat kerken en charitatieve organisaties WW-premie moeten afdragen]
Verheul, W.
“Technische herziening van de werkloosheidswet”, in:
Sociale Zorg, 24 (1962), p. 369-374
[bespreking van het advies van de Sociale Verzekeringsraad en het bestuur van het Algemeen
Werkloosheidsfonds]
Zwieten, W.C. van
“Arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering”, in:
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Sociaal Maandblad Arbeid, 13 (1958), p. 604-617
NN
“De bedrijfsvereniging der Werkloosheidswet en der Organisatiewet Sociale Verzekering”, in:
Sociaal Maandblad, 8 (1953), p. 232-236
[debat naar aanleiding van een lezing van prof. mr. W.G. Vegting op de vergadering van de
Vereniging voor Arbeidsrecht op 30 mei 1953; deelnemers: mr. M. Bosboom, mr. H.J. Morren, prof.
mr. A.M. Donner, mr. W.J. Keuskamp en mr. J. Mannoury]
NN
"Afschaffing loongrens Werkloosheidswet", in:
Ruim Zicht, 7 (1958/59), p. 218-219 en 238-239
[reactie op rede van de voorzitter van het Centraal Sociaal Werkgeversverbond]
NN
"Loongrens Werkloosheidswet. Wat gaat deze regering daarmee nu doen ?", in:
Ruim Zicht, 8 (1959/60), p. 154-155
NN
"De loongrenzen in de sociale verzekering", in:
Ruim Zicht, 8 (1959/60), p. 218-221
{bespreking van een SER-advies]
NN
"Twee adviezen van de S.E.R. over sociale verzekeringsonderwerpen", in:
Ruim Zicht, 10 (1961/62), p. 262-263
[betreft extra verhoging van het verzekeringspensioen en verlenging uitkeringsduur
Werkloosheidswet]

Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen (1951)
(Staatsblad 1951, nr. 212)
zie ook onder Algemene Kinderbijslagwet 1962
Vooraf
Oostwoud, M.
Uitbreiding der sociale verzekering tot de kleine patroons. Rapport uitgebracht in de algemene
vergadering en congres te Vlissingen 4-6 Juli 1933 van de Kon. Ned. Middenstandsbond
Den Haag, 1933
Roselaar, S.
De verzorging van den ouden dag van den middenstander. Praeadvies uitgebracht in de algemene
vergadering en congres te Vlissingen 4-6 Juli 1933 van de Kon. Ned. Middenstandsbond
Den Haag, 1933
Proeve van een Ontwerp van Wet op het verlenen van kinderbijslag aan zelfstandigen, rapport van de
Commissie-Michielsen, ingesteld door Centrum voor Staatkundige Vorming op verzoek van het
Partijbestuur der KVP. Voorzitter: A.B. Michielsen
's-Gravenhage, 1948. 46 p.
Michielsen, A.B.
“Kinderbijslag voor zelfstandigen”, in:
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Sociaal Maandblad, 3 (1948), p. 25-29
Barneveld, H. van
"Kinderbijslag voor zelfstandigen", in:
De Vereenigde Verzekeringspers, 6 (1948), p. 577-578
Veldkamp, G.M.J.
"Kinderbijslag voor zelfstandigen", in:
De Sociale-zekerheidsgids, 28 (1948), p. 185-191
Veltman, B.
"Kinderbijslag voor de zelfstandigen", in:
De Sociale-zekerheidsgids, 28 (1948), p. 71-74
Ven, A.C.M. van de
"De kindertoeslagverzekering voor zelfstandigen in België", in:
Sociaal Maandblad, 3 (1948), p. 29-44
Gaay Fortmann, W.F. de
“Bedeling, geen hervorming”, in:
Sociaal Maandblad, 5 (1950), p. 205-209
[kritische bespreking van het wetsvoorstel Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen]
Dam, J.C. van
“Kinderbijslag kleine zelfstandigen”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 5(1951), p. 283-285
Boot, G.A.A.M., en C.M. Swiebel
Noodwet kinderbijslag kleine zelfstandigen
IJmuiden, [195X]

Organisatiewet sociale verzekering 1952
(Staatsblad 1952, nr. 344 )
Vooraf
(in chronologische volgorde)
Uden, C.W.A. van
Proeve van een ontwerp van wet betreffende de organen belast met de uitvoering van de sociale
verzekeringswetten
Maastricht, 1949. 75 p.
Smit, J.N.
“Op de snede van het mes”, in:
Sociaal Maandblad, 5 (1950), p. 112-118
[pleidooi voor ‘zelf-doen’]
Uden, C.W.A. van
“Het beginsel van zelf doen in de decentralisatie van de sociale verzekering”, in:
Sociaal Maandblad, 5 (1950), p. 162-169
Molenaar, A.N.
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“Een ongevraagd advies”, in:
Sociaal Maandblad, 5 (1950), p. 364-368
[schrijver, lid van de Eerste Kamer voor de VVD, geeft een ongevraagd advies aan de Tweede Kamer
over het wetsvoorstel reorganisatie uitvoering sociale verzekering]
Haccou, J.F.
“De organisatie van de uitvoering der sociale verzekering”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 6 (1951), p. 178-188, 221-228
Molenaar, A.N.
“Unificatie”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 6 (1951), p. 210-220
[schrijver wil over de gehele lijn een omslagstelsel; pleidooi voor scheiding tussen langlopende en
kortlopende verzekeringen; de eerste uit te voeren door de RVB en de Raden van Arbeid, de laatste
door de bedrijfsverenigingen]
Teksten, van onder meer wetten en wettelijke regelingen
Organisatiewet sociale verzekering. Wet van 12 juni 1952, S. 344, tot herziening van de
uitvoeringsorganisatie der sociale verzekering, zoals die wet is gewijzigd bij de wet van 19 februari
1953, S. 120, bewerkt door A.C.M. van de Ven
Zwolle, 1953. 138 p.
[Nederlandse Staatswetten, editie Schuurman & Jordens, 133]
Organisatiewet sociale verzekering. Wet van 12 juni 1952, Stb. 334, tot herziening van de
uitvoeringsorganisatie der sociale verzekering
Zwolle, 1979, 5de druk. 161 p.
[Nederlandse staatswetten, editie Schuurman & Jordens, 133]

Literatuur
Organisatiewet sociale verzekering, toegelicht door G.A.A.M. Boot ... [et al.]
IJmuiden, 1960-…, .. dln.
[Sociale verzekeringswetten-bibliotheek, bd. 1, S. 4. Losbladig]
“De bedrijfsvereniging der Werkloosheidswet en der Organisatiewet Sociale Verzekering”, in:
Sociaal Maandblad, 8 (1953), p. 232-236
[debat naar aanleiding van een lezing van prof. mr. W.G. Vegting op de vergadering van de Ver. voor
Arbeidsrecht op 30 mei 1953; deelnemers: mr. M. Bosboom, mr. H.J. Morren, , prof. mr. A.M.
Donner, mr. W.J. Keuskamp en mr. J. Mannoury]

Coördinatiewet Sociale Verzekering (1953)
(Staatsblad 1953, nr. 577)
Teksten, van onder meer wetten en wettelijke regelingen
Coördinatiewet sociale verzekering. Wet van 24 dec. 1953, Stb. 577, met besluiten ter
uitvoering....[bewerkt door] G. Meijerink
Zwolle, 1955
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[Nederlandse staatswetten, ed. Schuurman & Jordens, nr. 140]
Coördinatiewet sociale verzekering. Wet van 24 dec. 1953, Stb. 577, houdende coördinatie van
bepalingen van sociale verzekeringswetten met die van de loonbelasting en de vereveningsheffing, met
besluiten ter uitvoering, enz. door A.J. van Santen
Zwolle, 1966, 2de druk. 115 p.
[Nederlandse staatswetten, nr. 140]
Coördinatiewet sociale verzekering. Wet van 24 dec. 1953, Stb. 577, houdende coördinatie van
bepalingen van sociale verzekeringswetten met die van de loonbelasting met besluiten ter uitvoering,
enz.
Zwolle, 1973, 3de druk. 135 p.
[Nederlandse staatswetten, nr. 140]
Literatuur
Koning, C.J.A.
“Is eenheid van rechtspraak noodzakelijk voor coördinatie van heffingen sociale verzekering en
belastingen naar het loon” in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 10 (1955), p. 22-28
[schrijver is substituut-griffier van de Centrale Raad van Beroep]

Beroepswet (1955)
(Staatsblad 1955, nr. 47)
Vooraf
Jurgens, A.M.M.
“Enige aspecten van de nieuwe Beroepswet”, in:
Katholiek Sociaal Tijdschrift, 6 (1953/1954), p. 175-182
Brom, P.G.H.G.
Persoonlijke verhoudingen bij een administratiefrechterlijke macht en andere opmerkingen (betreft
Ontwerp van Wet Beroepswet)
[Haren], [1954]
Verwer, L.G.
“Verhoogde rechtsbescherming in sociale-verzekeringszaken”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 114-129)
[bespreking wetsvoorstel nieuwe Beroepswet]
Te Winkel, A.M.E.
“De nieuwe regeling van de organisatie en procedure van de Centrale Raad en Raden van Beroep”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 178-193
Teksten, van onder meer wetten en wettelijke regelingen
Beroepswet. Wet van 2 februari 1955, Stb. 47, houdende nieuwe regeling van de organisatie en
procedure van de Centrale Raad van Beroep en de raden van beroep (Beroepswet), zoals deze wet
sindsdien is gewijzigd. Met aantekeningen ... door B.L. de Regt
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Zwolle, 1956. 135 p.
[Nederlandse staatswetten, nr. 65]
Beroepswet. Wet van 2 febr. 1955, Stb. 47, houdende nieuwe regeling van de organisatie en procedure
van de Centrale Raad van Beroep en de raden van beroep, zoals deze wet sindsdien is gewijzigd,
bewerkt door A.G. van Galen
Zwolle, 1972, 3de druk. 204 p.
[Nederlandse staatswetten, nr. 65]
Literatuur
Haan, E.E.
“Geneeskundige scheidsrechters bij de Raden van Beroep (S.V.) of niet”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 463-469
[schrijver is griffier bij de Raad van Beroep in Amsterdam]
[Kuiper, J.H.]
”44 jaar administratieve rechtspraak; uit de afscheidsrede van mr. J.H. Kuiper”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 11 (1956), p. 282-287
[mr. Kuiper was voorzitter van de Centrale Raad van Beroep]
Mannoury, J.
Hoofdtrekken van de sociale verzekering, bewerkt overeenkomstig de stand van zaken op 1 juli 1967
Alphen aan de Rijn, 1967. 244 p.
[met op p. 195-203 beschrijving van de procesgang in de rechtspraak]
Marius Gerlings, H.J.
“Het karakter der procedure”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 10 (1955), p. 704-707
[reactie op de nieuwe Beroepswet]
Marius Gerlings, H.J.
“Lekespel”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 13(1958), p. 485-488
[pleidooi tegen het lekenelement in de raden van beroep]
Schoonenberg, J.
“Een jaar rechtspraak over de werkloosheidswet”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 295-301 en 360-366
Schoonenberg, J., en H.D. Vleesch Dubois
Het administratieve procesrecht volgens de beroepswet
Amsterdam [Kring van Directeuren en Administrateurs van Bedrijfsverenigingen], 1957, 507 p.
(bespreking door E.H. Nuver in Sociaal Maandblad Arbeid, 12 (1957), p. 717-720)

Algemene Ouderdoms Wet (1956)
(Staatsblad 1956, nr. 281)
Vooraf
in chronologische volgorde
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zie voor de ouderdomsverzekering vóór 1945 zowel onder: Invaliditeitswet (1913) als onder
Ouderdomswet (1919)
zie voor de kwestie van het staatspensioen onder 1.1.2. Sociale verzekeringen
Vergouw, W.
“Hoe leven onze ouden van dagen ?”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 3 (1948), p. 52-57
[gebaseerd op een onderzoek ingesteld in september 1946 door de Raden van Arbeid onder 600
trekkers van een ouderdomsrente; de enquêteformulieren werden bewerkt door het bureau van de
Vereniging van Raden van Arbeid]
Romme, C.P.M.
Staatspensionnering en ouderdomsverzekering. Inleiding
Den Haag [Algemene R.K. Ambtenarenvereniging], 1950. 20 p.
+
Molenaar, A.N.
“Naar overeenstemming”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 7 (1952), p. 114-116
[reactie op de rede van C. Romme in april 1950 voor de subgroep “Sociale Verzekering” van de
ARKA over staatspensioen en ouderdomsverzekering; schrijver concludeert een begin van consensus]
Hoorn, J. van
“Staatspensioen tegenover ouderdomsverzekering”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 7 (1952), p. 269-281
Mastrigt, C.J. van
De ouderdomsvoorziening in Nederland. Referaat gehouden tijdens de C.H. Zomerconferentie 1953
[Z.pl.], 1953. 31 p.
Biewenga Wzn., A.W.
De komende ouderdomsvoorziening
's-Gravenhage [Antirevolutionaire partijstichting], 1954. 72 p.
[referaat gehouden op de partijconferentie van de Antirevolutionaire Partij op 13 en 14 october 1954]
Esveld, N.E.H. van
“Samenloop van pensioenen”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 247-251
[verhouding AOW ten opzichte van bedrijfspensioenen]
Schröder, J.C.
“Het S.E.R.-advies inzake de toekomstige ouderdomsverzekering. II. De financiering der
ouderdomsverzekering”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 291-294
[reactie op een advies van de SER]
Daum, S.
“Het S.E.R.-advies inzake de toekomstige ouderdomsverzekering. III Registratie der verzekerden”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 367-376
Ven, F.J.H.M. van der
“Het S.E.R.-advies inzake de toekomstige ouderdomsverzekering. IV. Drie stemmen tegen de
volksverzekering”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 9 (1954), p. 429-434
[toelichting bij de minderheidsnota van schrijver en zijn collegae Smeets en Van der Grinten]
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NN
"Nieuwe ouderdomswet naar het kabinet ?", in:
Ruim Zicht, 3 (1954/55), p. 364-365
NN
"De komende algemene ouderdomsverzekering", in:
Ruim Zicht, 4 (1955/56), p. 314-316
Brans, J.A.T.M.
"Het S.E.R. advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering", in:
Het Verzekeringsarchief, 32 (1955), p. 4-17
Rooijen, J.P. van
"Het wetsontwerp op de algemene ouderdomsverzekering", in:
Het Verzekeringsarchief, 32 (1955), p. 200-212
Extra nummer van "Ruim Zicht" (kaderblad van de KAB) van 30 mei 1956 over de juist
totstandgekomen Algemene Ouderdomswet, 16 p.
Serie artikelen in het Sociaal Maandblad Arbeid 10 (1955) en 11 (1956)
In 1955 komt het wetsontwerp nr. 4009 Algemene Ouderdomswet (AOW) in behandeling. Naar
aanleiding daarvan verschijnt in de jaargangen 1955 en 1956 een serie artikelen over het ontwerp,
waarbij de schrijvers op elkaar reageren en diverse standpunten innemen.
Levenbach, M.G.
“Ontwerp nr 4009. Geen compromis, doch een synthese”,
1955, p. 472-474
[met het wetsontwerp AOW is volgens schrijver de oude tegenstelling tussen staatspensioen en
verzekering overbrugd]
Witteveen, H.J. en Eizenga, W.
“Ontwerp nr. 4009: II. Enige critische opmerkingen”,
1955, p. 545-551
[schrijvers zijn resp. hoogleraar en hoofdassistent aan de Nederlandse Economische Hogeschool te
Rotterdam; zij pleiten voor fondsvorming]
Offerhaus, E.J.
“Ontwerp nr. 4009: III. De aanpassing van bestaande pensioenvoorzieningen”,
1955, p. 612-619
[schrijver is secretaris van het Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven]
Bakkenist, S.C.
“Ontwerp nr. 4009 IVa: De uitvoering van de wettelijke ouderdomsverzekering; speciaal het door de
Sociaal-Economische Raad voorgestane systeem der negatieve registratie”,
1955, p. 684-691
[schrijver is accountant te Amsterdam]
Daum, S.
“Ontwerp nr. 4009, IVb: De registratie”,
1955, p. 691-694
[schrijver is voorzitter van de Raad van Arbeid in Zwolle]
Dierendonck, J.E. van
“De kritiek op de financieringswijze van het wetsontwerp op de Algemene Ouderdomsverzekering”
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1955, p. 694-700
[schrijver is hoofd afd. economische aangelegenheden van het ministerie van Sociale Zaken; hij
reageert op Witteveen en Eizenga]
Holthe tot Echten, jhr. J.H. van
“Voorkeur voor omslagstelsel”,
1955, p. 701-704
[schrijver is ec. drs. te Amsterdam]
NN
"Twee zaken welke men goed uit elkaar moet houden", in:
Ruim Zicht, 4 (1955/56), p.62-63
[over de relatie tussen AOW en andere ouderdomsvoorzieningen zoals bedrijfspensioenen]
Witteveen, H.J. en Eizenga, W.
“De keuze tussen fondsvorming en omslagstelsel opnieuw getoetst”,
1956, p. 72-81
[schrijvers zijn resp. hoogleraar en hoofdassistent aan de Nederlandse Economische Hogeschool te
Rotterdam; zij reageren op Van Holthe tot Echten en Van Dierendonck]
Slotemaker de Bruïne, G.H.
“Horizontaal, verticaal en het bodempensioen”,
1956, p. 149-153
Roeleveld, L.
Ouderdomsvoorziening als verplicht volkspensioen
[Rotterdam] [Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband], [1956]. 24 p.
Amstel, Gerard van
"Algemene Ouderdomswet, goede basisvoorziening", in:
Ruim Zicht, 6 (1957/58), p. 40-41

Teksten, van onder meer wetten en wettelijke regelingen
Algemene ouderdomswet. Tekst en commentaar
's-Gravenhage [Centraal Sociaal Werkgevers-verbond], [1956]. 136 p.
Algemene Ouderdomswet. Wet van 31 mei 1956, Stb. 281, inzake een algemene
ouderdomsverzekering, zoals deze wet sindsdien is gewijzigd. Algemene weduwen- en wezenwet (wet
van 9 april 1959, Stb. 139, inzake een algemene weduwen en wezenverzekering). Interim-regeling: wet
van 9 april 1959, Stb. 140, ..... Kinderbijslagwet voor rentetrekkers. Wet van 15 juli 1948, Stb. I 309,
... met aantekeningen, uitvoeringsbesluiten door G. Meyerink
Zwolle, 1959. 449 p.
[Nederlandse Staatswetten, ed. Schuurman en Jordens, nr. 56]
Algemene Ouderdomswet. Wet van 31 mei 1956, Stb. 281, inzake een algemene
ouderdomsverzekering, zoals deze wet sindsdien is gewijzigd. Algemene Weduwen- en Wezenwet. Wet
van 9 april 1959, Stb. 139, inzake een algemene weduwen- en wezenverzekering, zoals deze wet
sindsdien is gewijzigd. Interimregeling. Wet van 9 april 1959, Stb. 140, inzake beperking van
samenloop van pensioenen en uitkeringen ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet met renten
en uitkeringen ingevolge de Ongevallenwetten, bijslagen op die renten en uitkeringen en toeslagen op
renten krachtens de Invaliditeitswet, zoals deze wet sindsdien is gewijzigd, met aantekeningen,
uitvoeringsbesluiten, jurisprudentie e.a.
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Zwolle, 1991, 9de druk. 721 p.
[Nederlandse staatswetten, editie Schuurman & Jordens, nr. 56]

Handboeken en jurisprudentie
Gussenhoven, G.A.M.
De algemene ouderdomswet. Populair boekje over de wet op de algemene ouderdomsvoorziening
Amsterdam, 1957. 44 p.
Meijerink, G.
De algemene ouderdomswet
Alphen aan den Rijn, [1956]-1975, 2 dln.
[Losbladige uitgave]
Boven de 65. Toelichting op de Algemene Ouderdomswet
[Amsterdam], [ca.1957]. 63 p.
Rapporten en adviezen
Nota inzake de toekomstige ouderdomsvoorziening van de Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid en van de Staatssecretaris van Sociale Zaken
's-Gravenhage, 1952. 63 p.
Rapport ouderdomsvoorzieningen, uitgegeven door het Centraal Sociaal Werkgevers-verbond
's-Gravenhage, 1952. 23 p.
Hulst, H. van
Naar een lichtere levensavond. Het SER-advies over de wettelijke ouderdomsverzekering
Amsterdam [Nederlands Verbond van Vakverenigingen], 1954. 39 p.
Rondom de ouderdomsvoorziening
[Rotterdam] [Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband], 1957. 66 p.
[Rapport van de Studiecommissie van het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond en het
Gereformeerd Sociaal en Economisch Verband]
Advies over een verhoging van de uitkeringen krachtens de algemene ouderdomswet per 1 juli 1962 …
uitgebr. aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
['s-Gravenhage] [SER], [1962]. 15 p.
Advies inzake het openen van de mogelijkheid in de Algemene ouderdomswet van een verhoogd
uitgesteld pensioen [namens de Raad door de Commissie Sociale Verzekeringen] uitgebracht aan de
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
['s-Gravenhage] [SER], 1963. 17 p.
Advies inzake verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd voor de ongehuwde vrouw in de
Algemene Ouderdomswet uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
['s-Gravenhage] [Sociaal-Economische Raad], [1966]. 43 p.
Verslagen
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Verslag over ...[1959-1967] aangaande de ouderdomsverzekering geregeld in de Algemene
Ouderdomswet
Amsterdam [SVB], 1961-1968
[Verscheen 1 x per jaar. Voortzetting van: Financieel en actuarieel verslag over ... aangaande de
ouderdomsverzekering geregeld in de Algemene Ouderdomswet]
Literatuur
Beuth, L.S.
"Naar het "sociale minimum" in de oudedagszorg", in:
Economisch-Statistische Berichten, 47 (1962), p. 532-533
[feitelijke en principiële bezwaren tegen optrekking van het AOW-pensioen tot het 'sociale minimum']
Beudeker, J.G., en L.J. Griffioen
Wat betekent de algemene ouderdomsverzekering voor u?
Deventer, [ca. 1957]. 60 p.
Eyk, N.W.A. van
Onze algemene ouderdomsverzekering
IJmuiden, 1957. 80 p.
[bespreking in Sociale Zorg, 19 (1957), p. 129-130
Galen, A.G. van
“Drie jaar rechtspraak over de Algemene Ouderdomswet”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 15 (1960), p. 88-96
Graafstal, R.
“Over het woonplaatsbegrip van de Algemene Ouderdomswet”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 15 (1960), p. 43-46
Langman, H.J. en Hoes, J.M.G.
"Structurele verhoging van de A.O.W. ?", in:
Economisch-Statistische Berichten, 48 (1963), p. 682-683
Mannoury, J.
"Een gouden nap voor iedereen? Achtergronden van de totstandkoming van de Algemene
Ouderdomswet"
De Gids 1989, p. 446-460
Petri, G.J.
De geschiedenis van de Algemene Ouderdomswet van 1957
[Z.pl.], 1986. 46 p.
[Doctoraalscriptie Utrecht]
Rang, J.F.
Kernproblemen van de algemene ouderdomsverzekering
Amsterdam, 1960. 186 p.
[bespreking door J. Mannoury in Sociaal Maandblad Arbeid, 15 (1960), p. 351-353]
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