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EERSTE KAMER DER STATEN-G ENER AAL J 

Z i t t i n g 1954—1955 

No. 18,0 

GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET houdende enige 
voorzieningen in verband met de invoering der nieuwe 
Beroepswet. 

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 gemeen 
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 
hem open van èen 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 
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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. 

F. Het zesde en zevende lid van artikel 87 worden gelezen 
als volgt: 

6. Van de beslissingen, waarbij toelating van de werkgever 
tot de verzekering wordt geweigerd, waarbij het bedrag der 
door hem te betalen of der aan hem of zijn erfgenamen terug 
te betalen premie wordt vastgesteld of waarbij terugbetaling 
van premie geweigerd wordt, is voor de betrokkenen beroep 
toegelaten. Het vastgestelde premiebedrag wordt, indien het 
reeds is betaald, in beroep niet verhoogd. 

7. Over het beroep wordt geoordeeld door de raden van 
beroep en door de Centrale Raad van Beroep, bedoeld in de 
Beroepswet. 

G. Artikel 92 vervalt. 
H. In artikel 111, tweede lid, wordt in plaats van „dezer wet, 

der Beroepswet en van de ter uitvoering dier wetten" gelezen: 
van deze wet en van de tot haar uitvoering. 

Artikel II 
In de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 
A. In artikel 10, derde lid, wordt in plaats van „dezer 

wet, der Beroepswet en van de ter uitvoering dier wetten" 
gelezen: van deze wet en van de tot haar uitvoering. 

B. Artikel 90 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. 

C. De artikelen 91 en 92, met het daarbij behorende kant-
schrift, vervallen. 

D. Artikel 93 wordt gelezen als volgt: 
Voor de werkgever staat beroep open tegen een beslissing, 

genomen ingevolge een der artikelen 12 en 57—61, of inzake 
een vaststelling van premie. 

E. Artikel 94 wordt 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 50Ö, 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 77. 

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 
hem open van een beslissing, als bedoeld in het derde lid van 
artikel 77. 

3. De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van 
toepassing op enige beslissing omtrent een schadeloosstelling 
als bedoeld in artikel 36. 

F. Artikel 95 vervalt. 
G. Het zesde en zevende lid van artikel 99 worden gelezen 

als volgt: 
6. Van de beslissingen, waarbij toelating van de werk-

gever tot de verzekering wordt geweigerd, waarbij het bedrag 
der door hem te betalen of der aan hem of zijn erfgenamen 
terug te betalen premie wordt vastgesteld, of waarbij terug-
betaling van premie geweigerd wordt, is voor de betrokkenen 

beroep toegelaten. Het vastgestelde premiebedrag wordt, indien 
het reeds is betaald, in beroep niet verhoogd. 

7. Over het beroep wordt geoordeeld door de raden van 
beroep en door de Centrale Raad van Beroep, bedoeld in de 
Beroepswet. 

Artikel III 
In de Ziektewet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
A. In artikel 12 wordt de komma na „schadeloosstelling" 

vervangen door een punt en vervallen de daarna volgende 
woorden. 

B. In artikel 35, tweede lid, vervallen de woorden „binnen 
een maand na de dagtekening van de mededeling daarvan". 

C. Het derde en vierde lid van artikel 35 vervallen. 
D. Het cijfer vóór het eerste lid van artikel 73 vervalt. 
E. Aan het slot van het eerste lid van artikel 73 wordt de 

punt vervangen door een kommapunt en wordt toegevoegd het 
volgende: 

d. van de beslissing, waarbij een verzoek tot toelating tot het 
sluiten van een vrijwillige verzekering, als bedoeld in artikel 64, 
eerste lid, of artikel 65, is afgewezen. 

F. Het tweede lid van artikel 73 vervalt. 

G. Artikel 74 wordt gelezen als volgt: 
In de gevallen, genoemd in het voorgaande artikel onder b, 

wordt het beroep ingesteld binnen veertien dagen na de dag-
tekening van de mededeling der bestreden beslissing. 

H. De tijdelijke tekst van artikel 75, vastgesteld bij artikel 
XLIIIa der wet van 12 Juni 1952 (Stb. 343), vervalt. 

I. Artikel 75 wordt gelezen als volgt: 
1. Over het beroep wordt geoordeeld door de raden van 

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

2. De artikelen 135—144 der Beroepswet vinden toepassing 
in geschillen van geneeskundige aard omtrent het al dan niet 
bestaan of voortbestaan van de ongeschiktheid tot werken. 
Voorzover bij een uitspraak van een raad van beroep is beslist 
omtrent zulk een geschil, staat daarvan geen hoger beroep 
open. 

Artikel IV 
In de Kinderbijslagwet worden de volgende wijzigingen aan-

gebracht: 
A. In artikel 38, tweede lid, eerste volzin, vervallen de 

woorden „bij de Raden van Beroep, bedoeld in artikel 1 der 
Beroepswet". 

B. In artikel 38, tweede lid, tweede en derde volzin, ver-
vallen de woorden „bij de Raden van Beroep". 

C. Het derde lid van artikel 38 vervalt. 
D. Artikel 39 vervalt. 
E. Artikel 40 wordt gelezen als volgt: 
Over het beroep wordt geoordeeld door de raden van beroeo 

en door de Centrale Raad van Beroep, bedoeld in de Beroeps-
wet. 

F. Artikel 41 vervalt. 
Artikel V 

In de lnvaliditeitswet worden de volgende wijzigingen aan-
gebracht: 

A. In artikel 344, onder h, wordt in plaats van „voor den 
werkgever" gelezen: voor de arbeider en de werkgever. 

B. De artikelen 345—348, met de daarbij behorende kant-
schriften, vervallen. 

C. Na artikel 344 wordt ingevoegd een nieuw artikel 345, 
luidende als volgt: 
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Betreffende de vrije verzekering staat voor de verzekerde 

beroep open: 
a. van de beslissing op een verzoek om rente; 
b. van de beslissing, waarbij een rente ingetrokken of ver-

minderd wordt, waarbij bevolen wordt een rente aeheel of voor 
een gedeelte niet aan de rentetrekker uit te keren of uit te keren 
in verstrekkingen in natura of aan een ander persoon ten be-
hoeve van de rentetrekker, of waarbij geweigerd wordt zodanig 
bevel in te trekken of te wijzigen, of een rente te verhogen; 

c. tegen de vereffening van een rentekaart of tegen de wei-
gering om te vereffenen. 

D. Artikel 349 wordt gelezen als volgt: 
Over het beroep wordt geoordeeld door de raden van be-

roep en door de Centrale Raad van Beroep, bedoeld in de 
Beroepswet, 

E. Artikel 352 wordt gelezen als volgt: 
De artikelen 349 en 351, eerste lid, zijn op de vrije verzeke-

ring toepasselijk. 
Artikel VI 

In de Ouderdomswet 1919 worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

A. Artikel 23 wordt gelezen als volgt: 
1. Beroep staat open: 
a. van de beslissingen omtrent het weigeren om een ver-

zekering te sluiten, het vaststellen van het bedrag der premie, 
het beëindigen der premiebetaling en het herstel of het weigeren 
van herstel der verzekering, voor de persoon, wiens toelating 
tot de verzekering wordt gevraagd, of de verzekerde; 

b. van de beslissing omtrent het toekennen of weigeren ener 
rente, voor de verzekerde of de persoon, te wiens behoeve een 
overlevingsrente is gevestigd; 

c. van de beslissing omtrent het toekennen of weigeren ener 
uitkering bij overlijden, als bedoeld in artikel 10, tweede lid. 
of in artikel 12, voor degene die vermeent aanspraak op be-
doelde uitkering te hebben. 

2. Over het beroep wordt geoordeeld door de raden van 
beroep en door de Centrale Raad van Beroep, bedoeld in de 
Beroepswet. 

B. Het vierde lid van artikel 33a wordt gelezen als volgt: 
4. Van de beslissingen, ingevolge de voorgaande leden ge-

nomen, staat beroep open voor degene, wiens rente is ingetrok-
ken. Over het beroep wordt geoordeeld door de raden van be-
roep en door de Centrale Raad van Beroep, bedoeld in de 
Beroepswet. 

Artikel VII 
In de Werkloosheidswet worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 
A. Het tweede lid van artikel 43 wordt gelezen als volgt: 
2. Over het beroep wordt geoordeeld door de raden van 

beroep en de Centrale Raad van Beroep, bedoeld in de Be-
roepswet. 

B. Het derde tot en met het negende lid van artikel 43 
vervallen. 

Artikel VIII 
In de Pensioenwet 1922, Stb. 240, worden de volgende wijzi-

gingen aangebracht: 
A. Artikel 127 wordt gelezen als volgt: 
Hij die bezwaar heeft tegen de beslissing op een bezwaar-

schrift als in de beide vorige artikelen bedoeld, kan daarvan in 
beroep komen bij de Centrale Raad van Beroep. 

B. In artikel 127a, eerste lid, wordt in plaats van „Onze 
Minister van Financiën kan" gelezen: Onze Minister van Bin-
nenlandse Zaken kan binnen drie maanden na de dagtekening 
van mededeling. 

C. Het derde en vierde lid van artikel 127a vervallen. 
D. De artikelen 128 en 129 vervallen. 

E. Het derde lid van artikel 129a wordt gelezen als volgt: 
3. Onvermogenden zijn van het betalen van zodanig recht 

vrijgesteld. Zij leggen over een verklaring, als bedoeld in artikel 
857 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De 
voorzitter van de Pensioenraad of van de Centrale Raad van 
Beroep beslist over het geldelijk onvermogen. 

F. In artikel 130, tweede lid, wordt in plaats van „artikelen 
127—132 der Beroepswet" gelezen: artikelen 153—158 der Be-
roepswet. 

Artikel IX 
In de Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 1925, Stb. 

294, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
A. Artikel 74 wordt gelezen als volgt: 
Hij die bezwaar heeft tegen de beslissing op een bezwaar-

schrift als in de beide vorige artikelen bedoeld, kan daarvan 
in beroep komen bij de Centrale Raad van Beroep. 

B. De artikelen 75 en 76 vervallen. 
C. Het tweede lid van artikel 77 wordt gelezen als volgt: 
Onvermogenden zijn van het betalen van zodanig recht vrij-

gesteld. Zij leggen over een verklaring, als bedoeld in artikel 
857 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De 
Directie of de voorzitter van de Centrale Raad van Beroep 
beslist over het geldelijk onvermogen. 

D. In artikel 78, tweede lid, wordt in plaats van „artikelen 
127—132 der Beroepswet" gelezen: artikelen 153—159 der 
Beroepswet. 

Artikel X 
In de Pensioenwet voor de zeemacht 1922 worden de vol-

gende wijzigingen aangebracht: 
A. Artikel 50 wordt gelezen als volgt: 
Een ieder wiens belangen rechtstreeks betrokken zijn bij een 

door Ons genomen beslissing op een verzoek, als bedoeld in het 
eerste lid, of bij een ministeriële beslissing, genomen op een 
verzoek als aangeduid in het tweede lid van artikel 49, kan 
beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep. 

B. Artikel 51 wordt gelezen als volgt: 
Bij de behandeling van het beroep tegen een door Ons ge-

nomen beslissing treedt als verweerder op de Minister van 
Marine. 

C. Artikel 52 vervalt. 
D. Het eerste, tweede, derde en vierde lid van artikel 53 

worden gelezen als volgt: 
1. Van hem, die een herhaling van het militair genees-

kundig onderzoek, als in artikel 29, vierde lid, bedoeld, aan-
vraagt, of die herziening van een beslissing verzoekt ingevolge 
artikel 49, eerste of tweede lid, dan wel beroep instelt ingevolge 
artikel 50 of 57, wordt ten behoeve van het Rijk een recht ge-
heven van onderscheidenlijk zeven gulden vijftig cent, zeven 
gulden vijftig cent en vijftien gulden. 

2. Door een publiekrechtelijk lichaam is zodanig recht niet 
verschuldigd. 

3. Onvermogenden zijn van het betalen van zodanig recht 
vrijgesteld. Zij leggen over een verklaring, als bedoeld in arti-
kel 857 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De 
Minister van Marine of de voorzitter van de Centrale Raad 
van Beroep beslist over het geldelijk onvermogen. 

4. Het verzoek of het beroep van hem, die het verschul-
digde recht niet voldoet, is niet-ontvankelijk. 

E. Het tweede en derde lid van artikel 55 worden gelezen 
als volgt: 

2. Wij behouden Ons voor een bij of krachtens uitspraak 
van de Centrale Raad van Beroep genomen of een door deze 
Raad bevestigde beslissing inzake pensioen, op daartoe door 
of vanwege de belanghebbende gedane aanvrage, te herzien in 
het voordeel van de betrokkene. 
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3. Een bij of krachtens uitspraak van de Centrale Raad 
van Beroep genomen of door deze Raad bevestigde beslissing 
inzake pensioen kan door Ons in het nadeel van de betrokkene 
worden herzien, doch alleen aan de hand van een nadere uit-
spraak van die Raad ingevolge de artikelen 153—159 der Be-
roepswet. 

F. Artikel 57 wordt gelezen als volgt: 
Tegen een beslissing, door Ons genomen ingevolge artikel 4, 

derde lid, of artikel 64, derde lid, kan de belanghebbende 
beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep. Op dit be-
roep is artikel 51 van toepassing. 

G. In artikel 73, eerste lid, wordt in plaats van „50, 51 en 
52" gelezen: 50 en 51. 

Artikel XI 
In de Pensioenwet voor de landmacht 1922 worden de vol-

gende wijzigingen aangebracht: 
A. Artikel 50 wordt gelezen als volgt: 
Een ieder wiens belangen rechtstreeks betrokken zijn bij een 

door Ons genomen beslissing op een verzoek, als bedoeld in het 
eerste lid, of bij een ministeriële beslissing, genomen op een 
verzoek als aangeduid in het tweede lid van artikel 49, kan 
beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep. 

B. Artikel 51 wordt gelezen als volgt: 
Bij de behandeling van het beroep tegen een door Ons ge-

nomen beslissing treedt als verweerder op de Minister van 
Oorlog. 

C. Artikel 52 vervalt. 
D. Het eerste, tweede, derde en vierde lid van artikel 53 

worden gelezen als volgt: 
1. Van hem, die een herhaling van het militair genees-

kundig onderzoek, als in artikel 29, vierde lid, bedoeld, aan-
vraagt, of die herziening van een beslissing verzoekt ingevolge 
artikel 49, eerste of tweede lid, dan wel beroep instelt inge-
volge artikel 50 of 57, wordt ten behoeve van het Rijk een 
recht geheven van onderscheidenlijk zeven gulden vijftig cent, 
zeven gulden vijftig cent en vijftien gulden. 

2. Door een publiekrechtelijk lichaam is zodanig recht niet 
verschuldigd. 

3. Onvermogenden zijn van het betalen van zodanig recht 
vrijgesteld. Zij leggen over een verklaring, als bedoeld in arti-
kel 857 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De 
Minister van Oorlog of de voorzitter van de Centrale Raad 
van Beroep beslist over het geldelijk onvermogen. 

4. Het verzoek of het beroep van hem, die het verschuldig-
de recht niet voldoet, is niet-ontvankelijk. 

E. Het tweede en derde lid van artikel 55 worden gelezen 
als volgt: 

2. Wij behouden Ons voor een bij of krachtens uitspraak 
van de Centrale. Raad van Beroep genomen of door deze Raad 
bevestigde beslissing inzake pensioen, op daartoe door of van-
wege de belanghebbende gedane aanvrage, te herzien in het 
voordeel van de betrokkene. 

3. Een bij of krachtens uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep genomen of door deze Raad bevestigde beslissing in-
zake pensioen kan door Ons in het nadeel van de betrokkene 
worden herzien, doch alleen aan de hand van een nadere uit-
spraak van die Raad ingevolge de artikelen 153—159 der Be-
roepswet. 

F. Artikel 57 wordt gelezen als volgt: 
Tegen een beslissing, door Ons genomen ingevolge artikel 4, 

derde lid, of artikel 64, derde lid, kan de belanghebbende be-
roep instellen bij de Centrale Raad van Beroep. Op dit beroep 
is artikel 51 van toepassing. 

G. In artikel 73, eerste lid, wordt in plaats van „50. 51 
en 52" gelezen: 50 en 51. 

Artikel XII 
In de Militaire Weduwenwet 1922 worden de volgende wij-

zigingen aangebracht: 
A. Artikel 49 wordt gelezen als volgt: 
Hij die bezwaar heeft tegen de beslissing op een bezwaar-

schrift als in het vorige artikel bedoeld, kan daarvan in beroep 
komen bij de Centrale Raad van Beroep. 

B. In artikel 49a, eerste lid, wordt in plaats van „1. Onze 
Minister van Oorlog of van Marine kan" gelezen: Onze Minis-
ter van Oorlog of van Marine kan binnen drie maanden na 
de dagtekening van mededeling. 

C. Het tweede en derde lid van artikel 49n vervallen. 

D. De artikelen 50 en 51 vervallen. 

E. Het derde lid van artikel 51 a wordt gelezen als volgt: 
3. Onvermogenden zijn van het betalen van zodanig recht 

vrijgesteld. Zij leggen over een verklaring, als bedoeld in arti-
kel 857 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De 
voorzitter van de Pensioenraad of van de Centrale Raad van 
Beroep beslist over het geldelijk onvermogen. 

F. In artikel 52, tweede lid, wordt in plaats van „artikelen 
127—132 der Beroepswet" gelezen: artikelen 153—159 der Be-
roepswet. 

Artikel XIII 
In de Pensioenwet voor het personeel der Koninklijke 

marinereserve 1923 worden de volgende wijzigingen aange-
bracht: 

A. In artikel 41, derde en vierde lid, wordt in plaats van 
„51, 52 en 55" gelezen: 51 en 55. 

B. Het derde en vierde lid van artikel 42 worden gelezen 
als volgt: 

3. Onvermogenden zijn van het betalen van zodanig recht 
vrijgesteld. Zij leggen over een verklaring, als bedoeld in arti-
kel 857 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De 
Minister van Marine of de voorzitter van de Centrale Raad 
van Beroep beslist over het geldelijk onvermogen. 

4. Het verzoek of het beroep van hem, die het verschuldigde 
recht niet voldoet, is niet-ontvankelijk. 

C. Artikel 45 wordt gelezen als volgt: 
Tegen een beslissing, door Ons ingevolge het bepaalde bij 

artikel 3, tweede lid, genomen, kan de belanghebbende beroep 
instellen bij de Centrale Raad van Beroep. Op dit beroep vindt 
artikel 51 van de Pensioenwet voor de zeemacht 1922 overeen-
komstige toepassing. 

Artikel XIV 
In de Pensioenwet voor het reserve-personeel der landmacht 

1923 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
A. In artikel 41, derde en vierde lid, wordt in plaats van 

„51, 52 en 55" gelezen: 51 en 55. 
B. Het derde en vierde lid van artikel 42 worden gelezen 

als volgt: 
3. Onvermogenden zijn van het betalen van zodanig recht 

vrijgesteld. Zij leggen over een verklaring, ais bedoeld in arti-
kel 857 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De 
Minister van Oorlog of de voorzitter van de Centrale Raad 
van Beroep beslist over het geldelijk onvermogen. 

4. Het verzoek of het beroep van hem, die het verschuldigde 
recht niet voldoet, is niet-ontvankelijk. 

C. Artikel 45 wordt gelezen als volgt: 
Tegen een beslissing, door Ons ingevolge het bepaalde bij 

artikel 3, tweede lid, genomen, kan de belanghebbende beroep 
instellen bij de Centrale Raad van Beroep. Op dit beroep vindt 
artikel 51 van de Pensioenwet voor de landmacht 1922 over-
eenkomstige toepassing. 
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Artikel XV 
In de Wet buitengewoon pensioen 1940—1945, Stb. H 313, 

worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
A. Artikel 38 wordt gelezen als volgt: 
Hij die bezwaar heeft tegen de beslissing op een bezwaar-

schrift als in het vorige artikel bedoeld, kan daarvan in beroep 
komen bij de Centrale Raad van Beroep. 

B. In artikel 39, eerste lid, wordt in plaats van „1. Onze 
Minister kan" gelezen: Onze Minister kan binnen drie maanden 
na de dagtekening van mededeling. 

C. Het tweede en derde lid van artikel 39 vervallen. 
D. Artikel 40 vervalt. 
E. In artikel 42, tweede lid, wordt in plaats van „artikelen 

127—132 der Beroepswet" gelezen: artikelen 153—159 der 
Beroepswet. 

Artikel XVI 
In de Wet op de noodwachten worden de volgende wijzi-

gingen aangebracht: 
A. Artikel 71 wordt gelezen als volgt: 
Hij die bezwaar heeft tegen de beslissing van Onze Minister 

van Binnenlandse Zaken op een verzoek, als in het vorige 
artikel bedoeld, kan in beroep komen bij de Centrale Raad 
van Beroep. 

B. Artikel 72 vervalt. 
C. Het derde en vierde lid van artikel 73 worden gelezen als 

volgt: 
3. Onvermogenden zijn van het betalen van zodanig recht 

vrijgesteld. Zij leggen over een verklaring, als bedoeld in arti-
kel 857 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De 
Minister van Binnenlandse Zaken of de voorzitter van de Cen-
trale Raad van Beroep beslist over het geldelijk onvermogen. 

4. Het verzoek of het beroep van hem, die het verschuldigde 
recht niet voldoet, is niet-ontvankelijk. 

D. Artikel 74 wordt gelezen als volgt: 
Een bij of krachtens uitspraak van de Centrale Raad van Be-

roep genomen of door deze Raad bevestigde beslissing inzake 
een uitkering kan door Onze Minister in het nadeel van de 
betrokkene worden herzien, doch alleen aan de hand van een 
nadere uitspraak van die Raad ingevolge de artikelen 153— 
159 der Beroepswet. 

Artikel XVII 
Tn de wet van 9 Juli 1842, Stb. 20, op het Notarisambt, arti-

kel 50e, zesde lid, wordt in plaats van „artikel 57" gelezen: 
artikel 54. 

Artikel XVIII 
In de Wet op het Levensverzekeringbedrijf, Stb. 1922, 716, 

artikel 30, elfde lid, wordt in plaats van „artikel 57" gelezen: 
artikel 54. 

Artikel XIX 
In de Pensioen- en spaarfondsenwet, artikel 21, negende lid. 

wordt in plaats van „artikel 57" gelezen: artikel 54. 

Artikel XX 
In de wet van 16 Augustus 1951, Stb. 386, tot openstelling 

van rechterlijke betrekkingen, advocatuur en notariaat voor 
bepaalde groepen van Indische juristen, notarissen en candidaat-
notarissen, artikel 1, onder b, wordt in plaats van „44" ge-
lezen: 34. 

Artikel XXI 
In de Ambtenarenwet 1929 worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 
A. Het eerste en tweede lid van artikel 5 worden gelezen 

als volgt: 
1. Een Ambtenarengerecht bestaat uit: 
a. een voorzitter; 

b. zo nodig een of twee ondervoorzitters; 
c. eer; of meer plaatsvervangende voorzitters; 
d. leden. 
2. De voorzitter, de ondervoorzitter en de plaatsvervangen 

de voorzitters van de Raad van Beroep, alsmede de personen, 
bedoeld in artikel 4, tweede en derde lid, der Beroepswet, treden 
tevens bij het Ambtenarengerecht ter standplaats op in de-
zelfde hoedanigheid. 

B. In artikel 20, eerste lid, wordt tot aan de dubbele punt 
gelezen als volgt: 

1. Hun die deel uitmaken van een Ambtenarengerecht is 
het verboden. 

Artikel XXII 
De thans geldende Beroepswet (wet van 8 December 1902, 

Stb. 208, tot uitvoering van artikel 81 der Ongevallenwet 1921) 
wordt ingetrokken. 

Artikel XXIII 
De voorgaande artikelen treden in werking tegelijk met de 

nieuwe Beroepswet (wet van 2 Februari 1955, Stb. 47). De 
alsdan voor een college aanhangige twistgedingen worden even-
wel afgedaan op de voet der vervallen bepalingen. Komen, 
binnen een door Ons te bepalen termijn, nog klaagschriften in 
bij een opgeheven college, dan zal dit onverwijld de datum van 
ontvangst aantekenen op de klaagschriften en de daarbij over-
gelegde afschriften en ze doorzenden naar de bevoegde raad 
van beroep; zij worden geacht aldaar te zijn ontvangen op 
evenbedoelde datum. 

Artikel XXIV 
De adviezen en aanbevelingen, bedoeld in de artikelen 9, 

10 en 132 der nieuwe Beroepswet, kunnen reeds worden uit-
gebracht voordat die wet en de desbetreffende algemene maat-
regel van bestuur in werking zijn getreden. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten. 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

De Minister van Oorlog en van Marine, 

De Minister van Maatschappelijk Werk. 


