
1*34. 1-3.] Tweede kamer, i 
Invoeging van twee artikelen tutschen de artikelen • >'• en >l <li-i Ongevallenwet 1901. 

(234 1.) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP. 

Aan de Tweede Kamer der Staten-deneraal 

MIJNE HEEREN ! 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp 
van wet tot invoeging van twee artikelen tusschen de artikelen 
50 en 51 der Ongevallenwet 1901. 

De toelichtende memorie, die het wetsontwerp vergezelt, bevat 
de gronden waarop het rust. 

En hiermede, Mn'ne Heeren, bevelen Wij U in Oodes 'leilige 
bescherming. 

's Gravenhage, den 15 Maart 1909. 

W I L H E L M I N A . 

(234. 2.) 

ONTWERP VAN WET. 

Artikel 2. 
Deze wet treedt in werking op den dag, waarop BJj wordt 

afgekondigd. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autori-
teiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Oegeven 

De Minister run Lu ut/hou ir, 
Nijverheid en Handel, 

De Minister van Financiën. 

(234. 3 ) 

MEMOKIE VAX TOELICHTING. 

W I J WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen 
te weten: 

Alzoo W\j in overweging genomen hebben, dat het nood-
zakel\jk is de invordering van premiën en interesten, ingevolge 
de Ongevallenwet 1901 verschuldigd, te vereenvoudigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Haad van State gehoord en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Ar t ike l l. 

Tusschen de artikelen 50 en 51 der Ongevallenwet 1901 «vorden 
opgenomen de volgende twee artikelen: 

.Artikel 50bis. 

De betcekening en de tenuitvoerlegging van de dwangbevelen, 
in het voorgaande artikel bedoeld, zyn opgedragen aan «ie 
deurwaarders der directe belastingen. 

Na de beteekening kan uitsluitend worden betaald ten kantore 
dier belastingen, waaraan de deurwaarder, houder van het dwang* 
bevel, verbonden is, of, bü inbeslagneming, in handen van dien 
deurwaarder. 

De kosten van vervolging worden berekend volgeus de bepa-
lingen, geldende inzake (ie vervolging wegens direct' belastingen. 
Het recht van parate executie strekt zich uit tot deze kosten. 

Artikel 50 ter. 
De toerekening en afschrijving van de betalingen der werk-

gevers geschieden in de volgende orde : 
1°. op de kosten van vervolgiug, zoo die verschuldigd zijn; 
2°. op de interesten tot den dag der betaling, indien inte-

resten verschuldigd zyn; 
3°. op de premiën." 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1908—1909. 

Herhaaldelijk heeft zich het geval voorgedaan, dat een werk-
gever, nadat een krachtens art. 50 der Ongevallenwet tegen hem 
uitgevaardigd dwangbevel hem beteekend was met bevel tot 
betaling, mede van de kosten, de premie ten postkantore gestort, 
maar daarentegen geweigerd heeft de gemaakte kosten te voldoen. 
De Bank kan in dergelijk geval op het beteekende dwangbevel 
tot tenuitvoerlegging daarvan, alléén wegens de kosten, niet 
overgaan. De kosten in rechte te vorderen, zou tot eene kostbare 
procedure leiden, waartoe de Bank, met het oog op de vaak 
geringe premie — in vele gevallen slechts enkele guldens — 
niet licht zou overgaan. De werkgevers weten dit; velen betalen 
niet vrnwillig de premie, doch wachten een dwangbevel af. Het 
gevolg is, dat de inning voornamelijk geldt het hier geringe 
premiebedragen — zeer moeilnk wordt en dat de Bank boveu-
dien de kosten van het dwangbevel — welke in vele gevallen 
de premie overtreffen — moet dragen. 

Dergeluk bezwaar wordt by de vervolging wegens directe 
belastingen niet ondervonden, omdat, naar de te dien opzichte 
geldende regeling, het recht van parate executie zich uitstrekt 
tot de vervolgingskosten, terwnl iedere betaling allereerst in 
aftrek wordt gebracht op de verschuldigde vervolgingskosten. 

Het schijnt derhalve wenschelnk, deze regeling ook voor de 
vervolging wegens de ougevallenpremie voor te schrijven en de 
vervolging zelt aan de ambtenaren die het best met die wegens 
directe belastingen vertrouwd zijn — de deurwaarders dezer 
belastingen — op te dragen. 

Tevens wordt daarmede bereikt, dat de vervolgingskosten 
welke den nalatigen werkgever in rekening gebracht worden, 
als wordende berekend naar de tarieven, voor de vervolging 
wegens directe belastingen geldende, aanmerkelijk lager en zoo-
doende meer in verhouding tot het meestal geringe bedrag der 
premie zullen zün. 

De artikelen welke aan bovenstaande gedachte uitvoering 
geven, vereischeu geen verdere toelichting. 

De Minister van Landbouw, 
Nijverheid en, Handel, 

A. S. TALMA. 

De Minister van Financiën, 

KOLKMAN. 


