
STAATSCOM^ÎISSÎE VOOR DS ZAKSN VAN DE ERSDISHSTOT 

m. 21 
OnderwerpI 
Pensioenaa 

•s'-Gravenhage, 20 December 1348 

kan Zijne Excellentie de Minister van 

nixcellentiei 
In haar op 29 Ifovember j.1. gehouden vergadering heeft 

de i n hoofde dezes genoemde f^taatscomissle de vraag behan
deld of niet, i n verband met de gestegen kosten van levenson*-
darhoud, ten opzichte van de pensioenen van kerkelijke bedie
naren en predikantswedui^eni voor zoveel deze pensioenen ten 
laste van het Rijk koiaen| i n aansluiting aan hetgeen ten deze 
i n vorige jaren i s geschied, ook voor 1943 een voorziening 
getroffen dient te worden. 

De Staatscomissie i s eens temig van oordeel^ dat het 
gelet op de nood. waarin de meesten dezer gepensionneerden 

verkeren - aanbeveling verdient hen ook over het jaar 1948 
een toeslag op hun pensioen te verlenen* 

In afwachting of z i j er i n z a l slagen voorstellen te doen^ 
'yyelke tot een bevredigende regeling van de financiële ver
houding tussen Kerk en staat zullen kannen leiden^ i s de 
etaatscomissie van oordeel, dat het aanbeveling verdient de 
reeds over de jaren 1946^ 1S46 en 1947 verleende toeslag 
voorshands to continueren. 

Ten advieze overgaandeç moge de staatscoaraiesie üwe 
Sxcallentie i n overwegiiig geven te bevorderen^ dat^ evenals 
over 1945, 1946 en 1947 geschied is» aan kerkelijke bediena
ren en predikantsweduvien, die als zodatiig een pensioen ten 
laste van 's Rijks kas genieten» voorlopig ook over de komen
de jaren een jaa r l i j k s e uitkering i n eens ^ordt verleend y ten 
bedrage van een vierde gedeelte van het pensioen^ waarop over 
ieder jaar aanspraak bestaat^ met dien verstande^ dat de u i t -
kariög een bedrag van f 500.- niet overschrijdt. 

DE STAATSCOMMSSII VOOR DE 
ZAKEN VAN BS SBEDIDurSTS^ 
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