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De beschouwingen der Bijzondere Commissie, in welker 
handen het wetsontwerp is gesteld, geven de ondergetekenden 
aanleiding tot de volgende opmerkingen. 

Aan een voorziening, als voorgesteld door mr VVaslander 
(N.J.B. 1954. blz. 942), tegen het eerst in een later twistgeding 
opwerpen van geschilpunten, welke reeds in een eerder geding 
betreffende hetzelfde ongeval hadden kunnen worden aange-
voerd, zijn naast voordelen ook wel bezwaren verbonden. 
Tegen de beslissingen, waarbij de Rijksverzekeringsbank aan 
een verzekerde een voorlopige rente toekent, komt de risico-
drager meestal niet op. Deze beslissingen zijn immers zeer tal-
rijk en er zijn geen grote geldelijke bedragen mede gemoeid, 
zodat de risicodrager ze niet aan een grondig onderzoek 
onderwerpt. 

Dat aldus de risicodrager zich bij vele beslissingen in zake 
voorlopige rente zonder beroep neerlegt, is natuurlijk van groot 
belang voor een vlotte gang van zaken. Zij zouden dit echter 
niet meer kunnen doen, wanneer zij daarmede weren zouden 
verwerken, welke zij in de zeldzame gevallen, dat het tot toe-
kenning ener z.g. vaste rente komt, alsnog zouden willen aan-
voeren tegen laatstbedoelde toekenning. Een wijziging van 
artikel 85, tweede lid, der Ongevallenwet 1921 in de door mr 
Waslander bedoelde zin lijkt de ondergetekenden daarom niet 
raadzaam. 

Artikel I, sub D. De heffing van een griffierecht ware in-
derdaad aantrekkelijk als middel om lichtvaardig beroep tegen 
te gaan. Zoals echter in het Voorlopig Verslag terecht wordt 
opgemerkt, zouden onvermogenden van deze heffing moeten 
kunnen worden vrijgesteld, wat weer een administratieve com-
plicatie betekent. De ondergetekenden zijn dan ook niet over-
tuigd, dat bij het voorgestelde geringe bedrag aan griffiegeld 
(lager dan volgens de Ambtenarenwet en de pensioenwetten) 
de voordelen der heffing zouden opwegen tegen de nadelen. 

Artikel III, sub I. Met betrekking tot artikel 44, eerste lid. 
onder a, der Ziektewet zijn tweeërlei geschilpunten denkbaar, 
te weten: Wanneer nam de verzekering een aanvang? Wanneer 
bestond de ongeschiktheid tot werken? 

De eerstgenoemde vraag is kennelijk van niet medische aard 
en niet vatbaar voor verwijzing naar de vaste deskundige. Zij 
is, volgens het voorgestelde artikel 75, dus wel vatbaar voor 
hoger beroep. De ondergetekenden zien ook niet in, waarom 
men het hoger beroep ten aanzien van deze vraag zou willen 
uitsluiten. 

De tweede vraag wordt door enige leden der Kamer niet van 
geneeskundige aard geacht; nochtans willen deze leden het 
hoger beroep uitgesloten zien, waartoe zij een nieuwe slotzin van 
artikel 75 voorstellen. Naar de mening der ondergetekenden is 
deze vraag echter wel van geneeskundige aard. zodat het hoger 
beroep ook volgens de door hen voorgestelde tekst reeds uit-
gesloten is. Indien het punt niet van geneeskundige aard ware. 
zou .aan de uitsluiting van het hoger beroep ook geen behoefte 
bestaan. 

Artikel VII. Bij de ondergetekenden bestaat geen bezwaar 
de beperking van het hoger beroep in zaken van wcrkloos-

II 3585 5—6 



2 

heidsverzekering te laten vallen. Aldus geschiedt bij neven-
gaande Nota van Wijzigingen. 

Artikel VIII, sub E. Ten aanzien van het hierbedoelde 
griffierecht delen de ondergetekenden de mening der leden, die 
vertrouwen, dat de bevoegde colleges bij kennelijke minver-
mogendheid al spoedig geneigd zullen zijn, onvermogen in de 
zin der wet aan te nemen. Zo is ook de huidige praktijk. Aan 
het scheppen van de mogelijkheid, tegen half tarief te proce-
deren, bestaat minder behoefte dan bij het burgerlijk proces, 
waar de kosten veel hoger kunnen zijn. 

Artikelen X en XI, sub A. Ook het eerste lid van artikel 50 
der militaire pensioenwetten moet worden gewijzigd, aangezien 
daarin een verwijzing naar een artikel der Beroepswet voor-
komt, welke niet meer juist is. 

Artikelen XXII, XXIII en XXV. In artikel XXIII, eerste 
volzin, is de vermelding „artikelen I—XXI" inderdaad een 
drukfout voor „artikelen I—XXII". Het is dus de bedoeling, 
dat de oude Beroepswet eerst op het in artikel XXIII bedoelde 
tijdstip buiten werking treedt. De redactie van artikel XXIII 
wordt bij de Nota van Wijzigingen dienovereenkomstig ver-
beterd, waarbij tevens de uitdrukking „nieuwe Beroepswet" ver-
duidelijkt wordt door toevoeging van datum en vindplaats 
der wet. 

Wanneer de Beroepswet en de artikelen I t /m XXII der 
Invoeringswet in werking zullen treden, kan nog niet worden 

vastgesteld. Vóór die inwerkingtreding zal behalve de invoe-
ringswet ook de algemene maatregel van bestuur tot uitvoe-
ring der Beroepswet tot stand moeten komen, welke thans in 
voorbereiding is. Ook zullen er benoemingen moeten worden 
voorbereid. 

De ondergetekenden vertrouwen, dat, na de verbetering van 
artikel XXIII, de laatste twee alinea's van het Voorlopig Ver-
slag niet meer behoeven te worden beantwoord. 

De Minister van Justitie, 

L. A. DONKER. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 

A. A. VAN RHIJN. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

BEEL. 

De Minister van Oorlog en van Marine, 

C. STAF. 

De Minister van Maatschappelijk Werk, 
F. J. VAN THIEL. 


