
NADER VERSLAG VAN DE COMMISSIE VOOR DE VER-
ZOEKSCHRIFTEN omtrent het adres van A.H.F. Fonteijn, 
te Amsterdam, houdende o.m. verzoek, een diepgaand on-
derzoek in te stellen naar de gronden van een in 1935 door 
een geneeskundige commissie van Marineartsen te zijnen 
aanzien afgegeven verklaring van ongeschiktheid voor de 
verdere waarneming van de dienst bij de Koninklijke Ma-
rine wegens bronchiaal astma, welke ongeschiktverklaring 
voor adressant grote nadelige gevolgen heeft gehad. 

Op 20 november 1956 werd van de agenda der Kamer afge-
voerd de voor openbare behandeling bestemde conclusie van 
het verslag van de toenmalige Commissie voor de Vcrzoek-
schriften (Gedrukt stuk der zitting 1956—1957, nr. 4) , om-
trent het bovengenoemde adres van A. H. F. Fonteijn. 

Op 29 januari 1957 werd die conclusie opnieuw van de 
agenda afgevoerd, nadat enige leden de Voorzitter der Kamer 
hadden verzocht de behandeling ervan nogmaals uit te stellen. 

Mede in verband met de omstandigheid, dat de tegenwoor-
dige Commissie voor de Verzoekschriften sindsdien, wat haar 
samenstelling betreft, belangrijk is gewijzigd, heeft zij het nodig 
geacht de zaak-Fonteijn opnieuw grondig te bezien. O.a. heeft 
zij daartoe de adressant persoonlijk gehoord, een en andermaal 
besprekingen gevoerd met de Staatssecretaris van Marine, met 
enkele Marineartsen, enz. Bovendien heeft de commissie ge-
tracht —• zij het ten slotte tevergeefs — alsnog in het bezit te 
komen van sommige op de onderhavige zaak betrekking heb-
bende stukken, waaromtrent het departement van de aanvang 
af had aangenomen, dat zij door oorlogshandelingen verloren 
waren gegaan. Nog heeft een onderhoud plaatsgehad met de 
Minister van Defensie, tijdens wiens bewind het ontslag aan 
adressant werd verleend. Dit alles heeft ertoe geleid, dat het 
hernieuwde onderzoek in de zaak-Fonteijn veel tijd heeft ge-
vorderd. 

Als resultaat van haar nader onderzoek biedt de commissie 
de Kamer thans het volgende verslag aan, dat strekt ter ver-
vanging van het eerdergenoemde verslag, gedrukt onder nr. 4 
der zitting 1956—1957. 

De commissie, kennis genomen hebbende: 
a. van het verslag en de daarin opgenomen conclusie van de 

Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer ten 
aanzien van een adres van adressant betreffende het hem met 
ingang van 16 maart 1935 verleende eervol ontslag uit de 
dienst der Koninklijke Marine (vgl. Gedrukt stuk-Tweede 
Kamer, zitting 1954—1955, 3783, nr. 3, sub VI), met welke 
conclusie die Kamer zich heeft verenigd in haar vergadering 
van 21 juni 1955 (vgl. Handelingen, blz. 1091); 

b. van het verslag en de daarin vermelde conclusie van de 
Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede Kamer met 
betrekking tot een adres van betrokkene, houdende verzoek 
een commissie van onderzoek te doen instellen naar de gronden 
van zijn ontslag (vgl. Gedrukt stuk-Tweede Kamer, zitting 
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1955—1956, 4122, nr. 2, sub XXI), met welke conclusie die 
Kamer zich heeft verenigd in haar vergadering van 13 maart 
1956 (zie Handelingen, blz. 916); 

heeft overwogen: 
dat de adressant heeft nagelaten ter zake tijdig een uitspraak 

te vragen van het Ambtenarengerecht te 's-Gravcnhage; 
dal de Centrale Raad van Beroep in zijn beslissing van 23 

juli 1936 de uitspraak van het Ambtenarengerecht te 's-Gravcn-
hage — waarbij adressant in het door hem ingestelde beroep 
tegen het aan hem eervol verleende ontslag uit de zeedienst 
niet ontvankelijk werd verklaard — heeft bevestigd; 

dat ook de Hoge Raad der Nederlanden een afwijzende 
beslissing ter zake heeft gegeven; 

dat de Tweede Kamer gelijk gezegd ten laatste aan de bij die 
Kamer ingekomen adressen van betrokkene uitvoerig aandacht 
heeft gewijd; 

dat adressant o.m. verzoekt, na te gaan of zijn ongeschikt-
verklaring al dan niet in overeenstemming is met het gestelde in 
artikel 10 van het indertijd geldende Militair Keuringsreglement 
(Sth. 1918, 209); 

dat adressant zich tot staving van zijn betoog beroept op be-
doeld artikel 10, voor zover het gaat om een ongeneeslijke 
ziekte, of een. waarvan de genezing vruchteloos is beproefd en 
waardoor de uitoefening van de opgedragen dienst schadelijk 
voor de gezondheid van de betrokkene zou zijn; 

dat bedoeld artikel 10 bovendien vereist, dat die ziekte be-
trokkene buiten staat moet stellen de hem opgedragen dienst 
naar eis te verrichten; 

dat uit de onderhavige keuringen van geneeskundige com-
missies van Marine-artsen, welke telkens uit andere personen 
Aaien samengesteld, is komen vast te staan, dat de ziekte, 
waaraan adressant lijdende was, hem voor de uitoefening van 
de dienst, welke krachtens vastgestelde regelen ook, en zelfs 
geregeld in de tropen en vaak onder voor een lijder aan de bij 
hem geconstateerde ziekte ongunstige omstandigheden onge-
schikt maakte; 

dat adressant in het tijdvak van 1921 tot zijn afkeuring in 
1935 geregeld onder doktersbehandeling en opgenomen is 
geweest in verschillende militaire ziekenhuizen, zonder dat ge-
nezing heeft plaatsgevonden; 

dat artikel 6 van het Koninklijk besluit van 11 mei 1922 
(Sib. 279) bepaalde, dat de beoordeling aangaande de ongc-
schiktheid voor de waarneming van de militaire dienst geschiedt 
met inachtneming van de bepalingen, vervat in het Militair 
Kcuringsreglement, dus o.m. van artikel 10, door adressant 
aangehaald: 

dat, behoudens bewijs van het tegendeel, de commissie ervan 
dient uit te gaan. dat de verschillende geneeskundige com-
missics. welke adressant gekeurd en herkeurd hebben, zich ge-
dragen hebben overeenkomstig het hierboven aangehaalde ar-
tikcl 6 van het Koninklijk besluit van 11 mei 1922; 

dat derhalve bij het vaststellen van de ongeschiktheid voor 
de waarneming van de militaire dienst door deze commissies 

rekening gehouden zal zijn met het bepaalde in artikel 10 van 
het Kcuringsreglement ten aanzien van een ongeneeslijke 
ziekte en/of het vruchteloos beproeven van de genezing van 
adressant; 

dat bij het verlenen van het ontslag wegens ziekte, waardoor 
adressant niet meer geschikt was voor de dienst, de reden van 
het ontslag op grond van de ongeneeslijkheid der ziekte of de 
vruchteloze beproeving van de genezing bezwaarlijk nauwkeu-
rig kon worden omschreven, en 

dat uit de herhaalde verzoeken om herkeuring duidelijk blijkt, 
dat adressant geenszins in het onzekere verkeerde omtrent de 
reden zijner afkeuring en het daaruit voortvloeiende ontslag 
uit de militaire dienst. 

Een lid der commissie kon zich met de overwegingen van 
dit verslag niet verenigen, althans in zoverre die overwegingen 
niet of niet geheel tegemoet komen aan zijn hierna volgende 
formele bezwaren: 

dat uit de ter beschikking zijnde gegevens niet valt af te 
leiden, dat de ziekte, waaraan adressant lijdende was, onge-
necslijk werd geoordeeld dan wel dat de genezing van die 
ziekte vruchteloos is beproefd; 

dat integendeel uit de bedoelde gegevens zou kunnen worden 
afgeleid, dat de vraag omtrent een en ander — dit in strijd 
met artikel 10 van het Kcuringsreglement — te bevoegder 
plaatse nimmer aan de orde is geweest, omdat men blijkbaar 
de mening was toegedaan, dat slechts ter toetse was de vraag, 
of de bewuste ziekte adressant ongeschikt maakte voor de 
verdere waarneming van zijn dienst; 

dat met het oog op de rechtszekerheid van adressant bij 
diens ontslag van de juiste grond daartoe had moeten blijken, 
als hoedanig niet had mogen gelden de vermelding ,.wegens 
gebreken". 

De commissie acht het naar aanleiding van het laatstge-
noemde bezwaar noodzakelijk, de aandacht van de Regering 
voor dit probleem in het algemeen te vragen. 

Intussen is de commissie van oordeel, dat de Eerste Kamer 
der Statcn-Generaal ten aanzien van het onderhavige adres 
verder geen taak heeft. Mitsdien heeft zij de eer aan de Kamer 
voor te stellen, met betrekking tot het adres over te gaan tot 
de orde van de dag. 

Aldus vastgesteld 26 mei 1959. 
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