
De Bijzondere Commissie, in welker handen het onderhavige 
wetsontwerp is gesteld, heeft de eer daaromtrent als volgt te 
rapporteren. 

Gevraagd werd, of de Minister zich inmiddels beraden heeft 
over de suggestie van mr. Waslander in het Nederlands Juris-
tenblad (jaargang 1954, blz. 942), in de Ongevallenwet 1921 
een bepaling op te nemen, ingevolge welke een beroep tegen 
een beslissing nopens schadeloosstelling niet ontvankelijk zou 
zijn, in zoverre dezelfde partij, niet verzekerde zijnde, reeds 
eerder op dezelfde gronden tegen een voorgaande beslissing, 
dezelfde verzekerde en hetzelfde ongeval betreffende, in beroep 
zou hebben kunnen gaan zonder dat in feite te hebben gedaan, 
dan wel in beroep tegen zodanige voorafgaande beslissing bij 
in kracht van gewijsde gegane uitspraak van een raad van 
beroep of de Centrale Raad van Beroep is beslist. Evenge-
noemde schrijver oppert de mogelijkheid, dit door een wijzi-
ging van het tweede lid van artikel 85 van de Ongevallenwet 
1921 te bewerkstelligen (t.a.p., blz. 944). 

Artikel I, sub D. Enige leden achtten het, waar nagenoeg 
onbeperkt beroep en hoger beroep mogelijk is, gewenst, te 
trachten door de heffing van een gering bedrag aan griffiegeld 
het instellen van lichtvaardige beroepen tegen te gaan. In dit 
verband dachten zij aan een griffiegeld voor eerste aanleg ten 
bedrage van f 2,50 en voor hoger beroep van f 5. 

Een dergelijk griffierecht zou dan huns inziens voor alle 
sociale verzekeringswetten ingevoerd dienen te worden. De 
hiergenoemde bedragen kwamen hun niet te hoog voor: im-
mers dienen zij voor betrokkenen een zodanige uitgave te 
betekenen, dat men zich er ernstig rekenschap van zal gaan 
geven of het instellen van beroep, c.q. hoger beroep gerecht-
vaardigd zal zijn. 

Wordt betrokkene geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, 
dan ware naar het gevoelen dezer leden het griffierecht te 
restitueren. 

Onvermogenden zouden uit de aard der zaak van het be-
talen van griffiegeld vrijgesteld moeten kunnen worden. 

Deze leden vestigden er de aandacht op, dat ook de Ambte-
narenwet 1929 en de verschillende pensioenwetten, welke tot 
de jurisdictie van de Centrale Raad van Beroep behoren, een 
griffierecht kennen, en wel tot hogere bedragen dan de hier 
geopperde, te weten in het algemeen f7,50 en f 15. 

Andere leden merkten op, dat de salarissen van ambtenaren 
belangrijk hoger plegen te zijn dan die van hen, die onder de 
sociale verzekeringswetten vallen. Voor het heffen van enig 
griffiegeld waren deze leden vooralsnog niet zeer geporteerd. 
Zij zouden gaarne het standpunt van de Minister hieromtrent 
vernemen. 

Artikel III, sub I. Enige leden merkten op, dat in het tweede 
lid van h d voorgestelde artikel 75 van de Ziektewet twee zaken 
geregeld worden: 

a. in welke gevallen de inschakeling van vaste deskundigen, 
als bedoeld in de Beroepswet, kan geschieden; 

b. in welke gevallen hoger beroep is uitgesloten. 
Indien men de regeling van deze twee aangelegenheden aan 

elkaar koppelt door, gelijk wordt voorgesteld, voor beide als 
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uitgangspunt te nemen „geschillen van geneeskundige aard 
omtrent het al dan niet bestaan of voortbestaan van de onge-
schiktheid tot werken", is, naar de hier aan het woord zijnde 
leden meenden te moeten veronderstellen, over het hoofd ge-
zien, dat onder deze omschrijving ook vallen de geschillen, 
voortvloeiende uit de toepassing, door besturen van bedrijfs-
verenigingen en van afdelingskassen van bedrijfsverenigingen, 
van artikel 44, eerste lid, sub a, der Ziektewet, houdende de 
bevoegdheid de uitkering van ziekengeld geheel of ten dele 
te weigeren, indien de ongeschiktheid tot werken bestond 
op het tijdstip, dat de verzekering een aanvang nam. Op 
deze geschillen wordt op het ogenblik de snelle berechtings-
methode van de enkelvoudige kamers niet toegepast — en dient 
ook in de toekomst de mogelijkheid van afdoening alleen door 
de voorzitter van een raad van beroep met behulp van een 
medisch advies niet toepasselijk te worden, aangezien deze 
geschillen niet zuiver van geneeskundige aard zijn —, doch 
is krachtens het huidige artikel 75, vijfde lid, der Ziektewet het 
recht van hoger beroep terecht niet van toepassing. 

De hier aan het woord zijnde leden gaven de Minister in 
overweging, het onderhavige artikel zodanig te redigeren, dat 
onomstotelijk vaststaat, dat de huidige regeling voor de hier-
bedoelde geschillen geen verdere verandering zal ondergaan 
dan ten gevolge van de invoering van de nieuwe Beroepswet 
noodzakelijk is. Wellicht ware de laatste zinsnede van het 
thans voorgestelde artikel 75 der Ziektewet te schrappen en 
het artikel aan te vullen met een derde lid, luidende: 

„Voor zover bij een uitspraak van een raad van beroep is 
beslist omtrent het al dan niet bestaan of voortbestaan van de 
ongeschiktheid tot werken, staat daarvan geen hoger beroep 
open". 

Artikel VII. Enige leden vroegen, of het nog zin heeft de 
hierbedoelde beperking van de mogelijkheid tot het instellen 
van hoger beroep krachtens de Werkloosheidswet onverkort te 
handhaven, gezien het feit, dat de andere sociale verzekerings-
wetten een dergelijke belangrijke beperking niet kennen. 

Artikel VIII, sub E. Gevraagd werd, of niet een voorzie-
ning dient te worden getroffen voor gevallen van minver-
mogen, waarin derhalve niet van onvermogen sprake is, doch 
niettemin bedragen van f 7,50 en f 15 voor de betrokkenen 
gevoelige offers betekenen. Verdient het in het algemeen geen 
aanbeveling, in alle pensioenwetten voor dergelijke gevallen 
de mogelijkheid van een gedeeltelijke vrijstelling van griffie-
recht te openen? 

Van andere zijde werd hiertegen aangevoerd, dat de voor-
zitter van de Pensioenraad of van de Centrale Raad van Be-
roep bij kennelijk minvermogen waarschijnlijk spoedig geneigd 
zal blijken, onvermogen in de zin van het nieuwe derde lid 
van artikel 129n aan te nemen. Voorts meende men te weten, 
_dat het z.g. halve tarief bij de civiele procedure in de praktijk 
weinig pleegt te worden toegepast. 

De leden, die een bijzondere regeling voor minvermogenden 
voorstonden, merkten naar aanleiding hiervan op, dat gelijk-

vormigheid met het civile procesrecht hun vooralsnog be-
geerlijk bleef voorkomen. 

Artikelen XXII, XXIII en XXV. Sommige leden merkten 
op, dat artikel XXIII bepaalt, dat „de artikelen I—XXI" 
(bedoeld zal zijn „I tot en met XXI") tegelijk met de nieuwe 
Beroepswet in werking treden. Is daarmede echter, zo vroe-
gen zij, ook buiten twijfel gesteld, dat eerst op dat tijdstip 
ook de thans geldende Beroepswet (wet van 8 December 
1902, Stb. 208, tot uitvoering van artikel 81 der Onge-
vallenwet 1921) wordt ingetrokken? Zij achtten dit allerminst 
zeker. Ten einde elke twijfel dienaangaande weg te nemen, leek 
het hun aanbevelenswaardig, de eerste zin van artikel XXIII als 
volgt te lezen: „De artikelen I tot en met XXII treden in 
werking tegelijk met de nieuwe Beroepswet". 

Voorts vroegen zij zich nog af, of het wel een elegante 
formulering is, indien in het onderhavige wetsontwerp ter aan-
duiding van de wet van 2 Februari 1955 (Stb. 47) telkens 
van „de nieuwe Beroepswet" gewaagd wordt. 

Tenslotte vroegen deze leden, wanneer dan die „nieuwe" 
Beroepswet in werking zal treden en wat daaraan nog meer 
vooraf zou dienen te gaan dan alleen het tot wet verheffen 
van dit ontwerp. 

Van andere zijde meende men te moeten veronderstellen, dat 
bij de huidige redactie van artikel XXIII de artikelen XXII 
en XXV tegelijkertijd in werking zullen treden, te weten bij de 
inwerkingtreding van het onderhavige ontwerp. Indien zulks 
juist ware, was de samenhang van de artikelen XXII en XXV 
aan de hier aan het woord zijnde leden niet duidelijk, immers, 
bij het eerste artikel wordt de huidige Beroepswet ingetrokken, 
terwijl het laatste artikel er van uitgaat, dat — op dat zelfde 
ogenblik — de nieuwe Beroepswet nog niet in werking zal zijn 
getreden. Deze leden zouden het op prijs stellen, indien de 
Minister ten aanzien van dit schijnbare vacuüm klaarheid zou 
willen verschaffen. 

Aldus vastgesteld 23 Februari 1955. 
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