
ZITTING 1953—1954 — 3 5 8 5 
Enige voorzieningen in verband nier de invoering der 

nieuwe Beroepswet 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

No. 3 

Algemeen deel 
Het thans aanhangig ontwerp van een nieuwe Beroepswet 

betekent onder meer een herverkaveling van de in de Beroeps
wet, onderscheidenlijk de sociale-verzekeringswetten en pen
sioenwetten geregelde stof. Tal van punten van processuele 
aard, waarvan een regeling in het genoemde ontwerp is opge
nomen, moeten nu uit de materiële wetten worden gelicht. Dit 
is in hoofdzaak de strekking van het wetsontwerp, waarop deze 
memorie betrekking heeft, en dat dus in nauw verband met het 
ontwerp-Beroepswet moet worden gezien. Waar in de sociale-
verzekerings- en pensioenwetten nog andere wijzigingen worden 
voorgesteld, zal zulks in de toelichting op de artikelen vermeld 
worden. Voorts bevat het ontwerp een aantal bepalingen van 
overgangsrecht, welke nodig zijn bij de invoering van de nieuwe 
Beroepswet. 

Al deze voorzieningen op te nemen in het slot van de Be
roepswet zelve, zou deze belasten met een wel heel groot aantal 
artikelen, welke geen blijvende plaats daarin verdienen. Daar
om is de voorkeur gegeven aan de opstelling van dit afzonder
lijke wetsontwerp, dat dus vergeleken kan worden met de „in
voeringswetten" van b.v. de Wetboeken van Strafrecht en 
Strafvordering. 

Het ontwerp heeft slechts zin in geval van totstandkoming 
der nieuwe Beroepswet, op welker aanvaarding de ondergete
kenden in deze memorie dus telkens vooruit moeten lopen. 

Toelichting op de artikelen 

Artikel I 
A. De ontworpen wijziging der Beroepswet maakt het twee

de en derde lid van artikel 81 der Ongevallenwet 1921 over
bodig. 

B. De leden van artikel 82 worden onderscheidenlijk door 
de artikelen 85, 70 en 71 der voorgestelde Beroepswet over
bodig gemaakt. 

C. Weggelaten zijn de woorden „door het bestuur der 
Bank", omdat de premiebeslissingen worden genomen door de 
raden van arbeid en met toepassing van artikel 111 der Onge
vallenwet 1921 ook tegen deze beslissingen beroep openstaat. 

Weggelaten is ook de termijn van beroep, omdat deze reeds 
wordt vastgelegd in artikel 83 der nieuwe Beroepswet. 

D. Nu artikel 83 der Beroepswet de beroepstermijn noemt, 
behoeft dit in artikel 85 der Ongevallenwet niet meer te ge
schieden. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om het eerste 
en tweede lid wat overzichtelijker te redigeren. 

De uitzonderlijke beroepstermijn van een jaar, welke in de 
tweede volzin van het geldende artikel voorkomt, wordt niet 
behouden. Voor een zo lange termijn is immers naar de mening 
der ondergetekenden niet voldoende grond aanwezig, te minder 
nu artikel 84 der Beroepswet een billijke toepassing der ter-
mijnbepaling mogelijk zal maken. 

E. In verband met hetgeen bepaald wordt in artikel 84 
der ontworpen Beroepswet kan het bestaande artikel 86 van 
de Ongevallenwet 1921 komen te vervallen. 

Voorgesteld wordt een nieuw artikel 86 om te voorzien in 

een leemte welke in de praktijk is gebleken. De risicodragende 
werkgever, vennootschap of vereniging, die in eerste aanleg geen 
beroep had ingesteld omdat hij de beslissing juist achtte, miste 
nl. het recht hoger beroep in te stellen, indien de raad van be
roep de beslissing vernietigde; dit gemis werd te ernstiger ge
voeld, indien het bestuur der Rijksverzekeringbank in de uit
spraak berustte. 

F. Ook in het zesde lid van artikel 87 der Ongevallenwet 
1921 behoeft de beroepstermijn niet meer afzonderlijk vastge
steld te worden. De in het zevende lid voorkomende verwijzing 
naar de Beroepswet moet naar het nieuwe systeem worden 
bijgewerkt. 

G. Artikel 92 der Ongevallenwet 1921 kan vervallen in 
verband met het ontworpen artikel 43 der Beroepswet. 

H. Nu de Beroepswet zoveel abstracter wordt gesteld, lijkt 
het niet meer noodfcakelijk haar werking uitdrukkelijk tot het 
geval van artikel 111 Ongevallenwet uit te breiden. 

Artikel II 
A. Zie artikel 1, onder H. 
B. Van artikel 90 der Land- en Tuinbouwongevallenwet 

1922 wordt het eerste lid redactioneel gewijzigd, het tweede lid 
geschrapt als overbodig. 

Het derde lid kan vervallen, omdat er geen reden is, voor de 
rechtspraak in eerste aanleg over de toepassing van deze wet 
tweeërlei rechtsprekende organen in stand te houden. Evenals 
dit in de nieuwe verhoudingen het geval zal zijn ten aanzien 
van de Ziektewet, Kinderbijslagwet en Werkloosheidswet, zal 
volgens het ontwerp de rechtspraak in eerste aanleg uitsluitend 
zijn gelegd in handen van de raden van beroep. 

Het vierde lid is overbodig geworden door het derde lid van 
artikel 94. 

C. Voor het verval der artikelen 91 en 92 moge worden 
verwezen naar de artikelen 85, 70, 71 en 84 der ontworpen 
Beroepswet. 

D. Zie artikel I, onder C. 
E. Zie artikel I, onder D. 
F. Zie artikel I, onder G. 
G. Zie artikel I, onder F. 

Artikel i n 
A. De hieronder voorgestelde wijzigingen hebben deze ver

korting van het artikel ten gevolge. 
B. De geschrapte woorden worden overtollig in verband 

met artikel 83 der ontworpen Beroepswet. 
C. De vervallende leden worden overtollig in verband met 

de artikelen 84 en 85 der ontworpen Beroepswet. 
D en F. De in het tweede lid van artikel 73 opgenomen 

voorschriften over de partij van rechtswege worden overbodig 
door artikel 41, tweede lid, van het ontwerp-Beroepswet. 

E. Aan het hier toegekende beroep inzake de toelating tot 
vrijwillige verzekering is in de practijk behoefte gebleken. 
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G. Aangezien vele der geschillen, welke bij de toepassing 
der Ziektewet rijzen, snel dienen te worden berecht in verband 
met de veranderlijke factor, welke in de gezondheid des arbei
ders is gelegen, is het wenselijk voor de geschillen, bedoeld in 
artikel 73 onder b, de beroepstermijn te stellen op veertien 
dagen. Deze termijn geldt thans reeds bij de berechting door een 
scheidsgerecht. 

Het tweede en derde lid van artikel 74 kunnen vervallen, 
aangezien in derzelver materie reeds wordt voorzien bij de arti
kelen 84 en 85 der ontworpen Beroepswet. 

H. De tijdelijke handhaving van de scheidsgerechten voor 
de ziekengeldverzekering kan, ingevolge artikel XLIIIa der wet 
van 12 Juni 1952 (Stb. 343), door de Kroon worden beëin
digd. Het is echter wenselijk, dat zulks door de wetgever ge
schiedt, in verband met de in artikel XXI!, tweede volzin, van 
dit ontwerp neergelegde overgangsbepaling. 

I. Volgens de voorgestelde tekst van artikel 75 zal het be
roep voortaan steeds berecht worden door de raden van beroep, 
dus op voet van de Beroepswet. De artikelen 135—144 dier 
wet, welke het instituut van de „vaste deskundige" regelen, 
worden van toepassing verklaard in het belang ener snelle be
rechting van medische geschillen over de geschiktheid tot 
werken. In zodanige geschillen wordt evenals in het thans 
geldende recht hoger beroep uitgesloten. 

Artikel IV 
A—C. De uit artikel 38 geschrapte passages zouden over

tollig zijn in verband met het onder E voorgestelde nieuwe 
artikel 40. 

D. Artikel 39 kan worden gemist in verband met de artike
len 83—85 van het ontwerp-Beroepswet. 

E. Het bestaande tweede lid kan vervallen in verband met 
artikel 81, tweede lid, van het ontwerp-Beroepswet. 

Artikel V 
A. In de praktijk is het wenselijk gebleken ook aan de 

arbeider in dit geval beroepsrecht toe te kennen. 

B. De artikelen 345—347 zouden overbodig worden door de 
artikelen 83—85, 70 en 71 der voorgestelde Beroepswet. 

Voor het handhaven van de korte beroepstermijn van artikel 
345, tweede lid, bestaat geen reden. 

Een met artikel 348 overeenkomende bepaling komt in geen 
der eerder genoemde sociale-verzekeringswetten voor en er is 
geen grond haar juist in de Invaliditeitswet te laten voort
bestaan. Bovendien heeft het voorschrift in de practijk tot 
moeilijkheden aanleiding gegeven als de rechter niet bekend 
was met het overlijden van de verzekerde in de loop der proce
dure. 

C. Mede gelet op artikel 168 der Grondwet en artikel 3 
van het ontwerp-Beroepswet, is het gewenst de gevallen, waarin 
beroep openstaat, op te nemen in de wet. Overgenomen is de 
tekst van artikel 26 van het Koninklijk besluit van 6 Septem
ber 1919, Stb. 559, welk artikel dus, evenals artikel 27 van dat 
besluit, vervallen kan. 

D. Het voorgestelde artikel 81 der Beroepswet maakt nadere 
voorschriften overbodig. 

E. In het eerste lid zijn de verwijzingen bijgewerkt. Het 
tweede lid kan vervallen in verband met het opnoemen van de 
gevallen van beroep in de wet zelve. 

Artikel VI 
Ten aanzien van de Ouderdomswet 1919 kan worden volstaan 

met wijziging van artikel 23 en van het daarnaar verwijzende 
vierde lid van artikel 33a. 

De thans voorgestelde opsomming der gevallen, waarin be
roep openstaat, is in overeenstemming met die, opgenomen in 
artikel 68 van het Koninklijk besluit van 17 April 1923, Stb. 
146, en omvat meer gevallen dan de bestaande wetstekst. 

Hetgeen overigens in die oude wetstekst en in de artikelen 
68, 69 en 70 van het genoemde Koninklijke besluit bepaald 
is, kan vervallen in verband met de algemene regeling van het 
beroep in de voorgestelde Beroepswet. Ook voor een delegatie, 
als opgenomen in het vierde lid van artikel 23 der wet, bestaat 
in dat systeem geen reden meer. 

Artikel VII 
Van de Werkloosheidswet kan artikel 43 zeer worden be

kort, daar veel van zijn inhoud reeds is te lezen in de artikelen 
81, 83, 84 en 85 der ontworpen Beroepswet. 

Artikel VIII 
A. De bepaling van de beroepstermijn, vervat in het eerste 

lid van het onderhavige artikel, kan vervallen in verband met 
artikel 83 van het ontwerp-Beroepswet; het tweede lid wordt 
door artikel 84 van dat ontwerp overbodig. 

B en C. Het derde en het vierde lid van artikel 127« wor
den, in verband met de artikelen 46 en 43 der ontworpen 
Beroepswet, overbodig; met uitzondering van de bepaling van 
de termijn van door de minister niet „in het belang der wet" 
ingesteld beroep. Deze bepaling wordt nu in het eerste lid op
genomen. 

Bovendien wordt de tekst van het eerste lid in overeenstem
ming gebracht met het Koninklijk besluit van 8 Juni 1933 (Stb. 
311) en de wet van 25 Oclober 1933 (Stb. 533), waarbij de 
pensioenrechtelijke bevoegdheden van de minister van Finan
ciën zijn overgegaan op die van de minister van Binnenlandse 
Zaken. 

D. Van het hier geschrapte artikel 128 worden de onder
scheidene leden overbodig gemaakt door de ontworpen artike
len 85, 70 en 71 der Beroepswet; terwijl de algemene opzet dier 
wet artikel 129 overbodig maakt. 

E. Evenals in het militaire pensioenrecht reeds het geval is, 
worde voortaan ook door de burger in dit geval een verklaring 
van het gemeentebestuur omtrent de stand van zijn inkomsten 
en vermogen overgelegd. 

Met opzet wordt evenwel het desbetreffende nieuwe derde 
lid zo geredigeerd, dat de voorzitter van de Pensioenraad of 
van de Centrale Raad van Beroep niet aan de verklaring ge
bonden is. 

F. Deze wijziging houdt verband met de nieuwe nummering 
van de artikelen der Beroepswet. 

Artikel IX 
A. De bepaling van de beroepstermijn kan in het eerste lid 

vervallen, gezien het voorschrift van het voorgestelde artikel 
83 der Beroepswet. De schrapping van het tweede en derde 
lid houdt verband met de artikelen 84 en 46 van het ontwerp-
Beroepswet. 

B—D. Zie artikel VIII, onder D—F. 

Artikelen X en XI 
A. Het bepaalde in de voorgestelde artikelen 83 en 84 der 

Beroepswet maakt de schrapping van deze leden mogelijk. 
B. De bedoeling van het bestaande artikel wordt met de 

voorgestelde redactie beter weergegeven. De bedoeling is im
mers, dat niet Hare Majesteit de Koningin, maar de minister 
als partij optreedt. Zulks bereikt men niet, indien de minister 
slechts als vertegenwoordiger wordt aangeduid. 

Van het eerste lid is het laatste deel van de eerste volzin en 
ook de tweede volzin niet gehandhaafd, omdat de bevoegdheid 
te procederen bij gemachtigde reeds is vervat in artikel 46 der 
ontworpen Beroepswet. 

Het bestaande tweede lid is overbodig, gegeven artikel 41 
dier Beroepswet. 

C. Het artikel 52 is overbodig in het systeem der ontworpen 
Beroepswet. welker artikel 70 meer bepaaldelijk met het tweede 
lid overeenkomt. 
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D. Van het feit, dat een verwijzing moet worden veran
derd, is gebruik gemaakt om de redactie van het eerste lid 
wat te vereenvoudigen. Ten aanzien van het derde en vierde 
lid is aansluiting gezocht bij de overeenkomstige artikelen 57 
der Ambtenarenwet 1929 en 129a der Pensioenwet 1922. 

E. De redactie wordt aangepast aan het stelsel van artikel 
70 van de ontworpen Beroepswet, volgens hetwelk de Centrale 
Raad van Beroep ook zelf een beslissing kan nemen. 

F. De vermelding van de lengte van de beroepstermijn 
wordt overbodig in verband met het ontworpen artikel 83 
Beroepswet. Uit de tweede volzin moet worden geschrapt de 
verwijzing naar vervallende bepalingen. 

G. De verwijzing naar het vervallende artikel 52 moet 
worden geschrapt. 

Artikel XII 
De wijzigingen in de Militaire Weduwenwet 1922, welke bij 

dit artikel worden voorgesteld, komen overeen met die welke 
onder de overeenkomstige letters van artikel VIII geopperd 
worden ten aanzien van de Pensioenwet 1922, Stb. 240. 

Artikelen XIII en XIV 
A. Zie de artikelen X en XI, onder G. 
B. Idem onder D. 
C. Idem onder F. 

Artikel XV 
A—D. Zie artikel VIII, onder A—D. 
E. Idem onder F. 

Artikel XVI 
A. Het tweede, derde en vierde lid kunnen vervallen in ver

band met de artikelen 83, 84 en 46 der Beroepswet. 

B—D. Zie de artikelen X en XI, onder C—E. 

Artikelen XVII—XX 
Deze wijziging houdt verband met de nieuwe nummering 

van de artikelen der Beroepswet. 

Artikel XXI 
Tenslotte dient de Ambtenarenwet 1929 te worden aange

past aan het nieuwe systeem van ambtelijke rangen en functies 
van het ontwerp-Beroepswet. 

Artikel XXII 
Het lijkt wenselijk bij de vervanging van de Beroepswet door 

een nieuwe zodanige wet, de oude uitdrukkelijk in te trekken. 

Artikel XXIII 

Bij het inwerkingtreden van de nieuwe Beroepswet en van 
de artikelen I—XXI van het onderhavige wetsontwerp, houden 
de commissies van scheidsliedcn, bedoeld in de Land- en Tuin-
bouwongevallenwet, en de scheidsgerechten voor de ziekengeld
verzekering in beginsel op te bestaan. Het is echter wenselijk, 
dat zij de op dat ogenblik bij hen aanhangige zaken blijven af
wikkelen. Evenzeer is het wenselijk dat zaken, welke bij de 
Centrale Raad van Beroep of bij een raad van beroep volgens 
de oude Beroepswet aanhangig zijn gemaakt, volgens diezelfde 
wet worden afgehandeld. 

Artikel XXIV 

Met de benoeming van de leden en plaatsvervangende leden 
van de raden van beroep op de voet der nieuwe Beroepswet 
is enige tijd gemoeid. Hangende de voorbereiding dezer be
noeming dienen de onder de oude wet benoemde functiona
rissen te worden gehandhaafd. In deze overgangsperiode wordt 
dus door leden „oude stijl" rechtgesproken volgens de nieuwe 
procedure. Zij moeten daarbij zoveel mogelijk als leden „nieuwe 
stijl" worden beschouwd. 

Artikel XXV 
De benoeming der geneeskundige scheidsrechters kan niet tot 

na de inwerkingtreding der Beroepswet worden uitgesteld, daar 
er dan niemand zou zijn om hun taak waar te nemen, en dient 
dus vóór dat tijdstip reeds te kunnen worden voorbereid door 
het horen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunst. 

De Minister van Justitie, 

L. A. DONKER. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

BEEL. 

De Minister van Oorlog en van Marine, 

C. STAF. 

De Minister van Maatschappelijk Werk, 

F. J. VAN THIEL. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 

A. A. VAN RHIJN. 
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