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Enige voorzieningen in verband met de invoering der 

nieuwe Beroepswet 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

No. 1 

ONTWERP VAN WET 

No. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet houdende enige voorzieningen in verband met de invoe
ring der nieuwe Beroepswet. 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 6 September 1954. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wu JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

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

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is enige voorzieningen te treffen in verband met de invoering 
der nieuwe Beroepswet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemein 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 
In de Ongevallenwet 1921 worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

A. Artikel 81 wordt gelezen als volgt: 
Over het beroep, ingesteld ingevolge dit hoofdstuk, wordt 

geoordeeld door de raden van beroep en door de Centrale 
Raad van Beroep, bedoeld in de Beroepswet. 

B. Artikel 82 vervalt. 

C. Artikel 83 wordt gelezen als volgt: 
Voor de werkgever staat beroep open tegen een beslissing, 

genomen ingevolge een der artikelen 34—38 of inzake een vast
stelling van premie. 

D. Het eerste en tweede lid van artikel 85 worden gelezen 
als volgt: 

1. Beroep staat open voor de verzekerde of een zijner na
gelaten betrekkingen: 

a. indien hij vermeent, dat zijn aanspraken op schadeloos
stelling niet of slechts ten dele zijn erkend; 

b. indien hij vermeent, dat de wijze, waarop het bestuur der 
Bank de in artikel 27a, tweede lid, onder d genoemde bevoegd
heid heeft gebruikt, niet in overeenstemming is met de ernst 
van de overtreding; 

c. terzake van een beslissing, als bedoeld in het derde lid 
van artikel 80. 

2. Beroep staat open voor de werkgever, in wiens dienst een 
verzekerde een ongeval is overkomen, indien hij vermeent, dat 
wegens het ongeval aan de getroffene of een zijner nagelaten 
betrekkingen een te hoge schadeloosstelling of ten onrechte 
enige schadeloosstelling is toegekend. Geen beroep staat voor 
hern open van een beslissing, als bedoeld in het derde lid van 
artikel 80. 

E. Artikel 86 wordt gelezen als volgt: 
Het bestuur der bank is verplicht een uitspraak van de raad 

van beroep, waarbij is beslist in afwijking van de bestreden 
beslissing, onverwijld mede te delen aan degene, die ingevolge 
artikel 54 het risico draagt. Deze kan in hoger beroep komen, 
indien hij vermeent, dat een te hoge of ten onrechte enige 
schadeloosstelling is toegekend. 
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