
STAATSBLAD 
- VAN HET 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 

\ ^ % . 4 : I l ) i j mr M T van den . SOsten October 1930, tot 
regeling van het toegepast-natuurweten-
schappelijk onderzoek. 

W I J WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 

NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut 1 doen te 
•weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat .het wen
schelijk is bepalingen vast te stellen ten einde te bevorderen, 
dat 'het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op de 
doelmatigste wijze dienstbaar gemaakt wordt aan het algemeen 
belang; 

Zoo is het, dat Wij, den Eaad van State gehoord, en met 
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:. 

HOOFDSTUK I. 

Van de centrale organisatie voor toegepast-natuurweten-
schappclijk onderzoek. 

Artikel 1. 

1. Er is eene centrale organisatie voor • toegspast-natuur-
wetenschappelijk onderzoek, die tot taak heeft te bevorderen, 
dat dit onderzoek op de doelmatigste wijze dienstbaar gemaakt 
wordt aan het algemeen belang. 

2. Ds centrale organisatie is rechtspersoon; zij draagt den 
'naam ,,Nederlandsche Centrale Organisatie voor toegepast-
natuurwstensehappelijk onderzoek" en heeft haren zetel te 
's-Gravenhage. 

Artikel 2. ' 

1. De centrale organisatie dient Onze Ministers desgevraagd 
of eigener beweging van advies op het gebied van. het toegepast-
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natuurwetenschappelijk onderzoek. Zij bevordert ds ssnheid in 
de bemoeiing van het Eijk met het toegepast-natuurweten-
schappelijk onderzoek benevens de algemeene samenwerking op 
dit gebied en verricht voorts de -werkzaamheden, die haar bij 
wet, algemeenen maatregel van bestuur of op andere wijze van 
Eegeeringswege worden opgedragen. 

2. Zij is bevoegd op dit gebied vraagstukken te bestudeeren 
of te doen bestudeeren, bijzondere personen of lichamen voor 
te lichten en in het algemeen het' toègepast-natuurwetenschap-
pelijk onderzoek en" de toepassing van de resultaten daarvan 
te bevorderen en te steunen. 

8. Zij vermijdt rechtstreeks werkzaam te zijn ten aanzisn 
van een onderwerp, dat geacht kan worden te behooren tot den 
werkkring van eene organisatie, die krachtens artikel 14 in het 
leven is geroepen. 

4. Hst bsstuur van ds centrale organisatie kan, al dan niet' 
uit zijne leden, commissiën van één of meer personen instellen 
ten einde het in eenig ondsrdssl van zijne werkzaamheden bij 
te staan. 

Artikel 3. , 

1. Aan de centrale organisatie wordt jaarlijks van Eijkswsge 
een subsidie verleend. 

2. Zij dient jaarlijks bij Onzen Minister van Financiën 
een niet redenen omkleed voorstel in omtrent het Eijkssubsidie 
voor het eerstvolgend jaar en omtrent de verdeeling daarvan 
over de daarvoor in aanmerking komende hoofdstukken van de 
Eijksbegrooting. 

"8. Onze Minister van Financiën bepaalt het bedrag, dat ten 
hoogste op het ontwerp van de Eijksbegrooting voor het eerst
volgend jaar als Eijkssubsidie zal worden uitgetrokken, en doet, 
zoo noodig na overleg met de centrale organisatie, aa,n zijne 
ambtgenooten een voorstel tot verdeeling van dit subsidie .over 
de daarvoor in aanmerking komende hoofdstukken der Eijksbe
grooting. 

4. Hare geldmiddelen worden verder verkregen door het 
aanvaarden van andere subsidiën, het vorderen van vergoedingen' 
wegens voor bijzondere personen of lichamen gedane onder
zoekingen of aan hen uitgebrachte adviezen, het. opnemen van 
gelden-, het aannemen van schenkingen, het aanvaarden van 
erfstellingen en legaten en uit anderen hoofde. 

^ 
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Artikel 4. 

Het bestuur van de centrale organisatie bestaat uit de navol
gende leden: 

a. de voorzitters van de organisaties, welke krachtens arti
kel 14 in het leven zijn geroepen; 

b. de krachtens artikel 5 benoemde gewone leden; 
c. de krachtens artikel 6 benoemde tijdelijke leden. 

Artikel 5. 
1. Wij benoemen en ontslaan de gewone leden op voordracht 

van Onze Ministers ondsrscheidsnlijk van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, van Binnenlandsche Zaken en Land-, 
bouw, van Arbeid, Handel en Nijverheid, van Waterstaat, 
van Defensie en van Koloniën. Ds helft yan de gewone 
leden wordt benoemd uit personen, die geacht worden des
kundig te zijn op natuurwetenschappelijk gebied, en de helft 
uit personen, die geacht worden deskundig te zijn hetzij in zake 
de economische verhoudingen in het algemeen, hetzij in zake 
de economische belangen; die door de natuurwetenschappen 
worden gediend. 

2. Wij bepalen bij algemeenen maatregel van bestuur het 
aantal gewone leden, dat door ieder Onzer voornoemde Ministers 
wordt voorgedragen. 
• 3. Voor iedere voordracht van personen, die geacht worden 
deskundig te zijn op natuurwetenschappelijk gebied, wordt de 
Afdeeling Natuurkunde van de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen uitgenoodigd eene aanbeveling in te dienen. 

4. - Voor iedere voordracht van personen, die geacht worden 
deskundig te zijn hetzij in zake de economische verhoudingsn-
in het algemeen, hetzij in zake de economische belangen, die 
door de natuurwetenschappen worden gediend, worden de door 
Ons bij algemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen per
sonen,- colleges of lichamen uitgenoodigd eene aanbeveling in 
te dienen. 

Artikel 6. 
Wanneer bijzondere omstandigheden dit wenschelijk maken, 

kunnen Wij, op voordracht van Onzen Ministsr van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, tot tijdelijke leden benoemen per
sonen als in het eerste lid van artikel 5 bedoeld, die door het 
bestuur van de centrale organisatie bij een met redenen omkleed 
voorstel zijn aanbevolen. 
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Artikel 7. 

Behalve de voorzitters kunnen geen leden van de besturen 
der organisaties, die krachtens artikel 14 in het leven zijn ge
roepen, lid zijn van het bestuur van de centrale organisatie. 

Artikel 8. 

1. Het bestuur kiest uit de leden, bedoeld in artikel 4 onder 
b en c, een voorzitter en een ondervoorzitter. 

2. De voorzitter en ondervoorzitter hebben als zoodanig 
zitting tot het einde van het tijdvak, waarvoor zij als lid be
noemd zijn. Zij zijn bij herbenoeming tot gewoon of tijdelijk lid 
terstond herkiesbaar. 

3. Het bestuur kan den voorzitter eene -vergoeding toeken
nen, waarvan het bedrag door het bestuur onder goedkeuring 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
-wordt vastgesteld. 

Artikel 9. 
1. Het bestuur benoemt een secretaris en een penning

meester en zoo noodig een of meer personen, die den secretaris 
en den penningmeester bijstaan en hen bij verhindering, af
wezigheid of ontstentenis vervangen. Zij kunnen geen lid van 
het bestuur zijn. 

2. Het bestuur stelt hunne instructie vast, regelt hunne 
bezoldiging en verlssnt hun ontslag. 

Artikel 10. 

1. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben : 
• a., de gedelegeerden van Onze Ministers bij de krachtens 
artikel 14 dn het leven geroepen bijzondere organisaties; 

b. een gedelegeerde van ieder Onzer in het eerste lid van 
artikel 5 genoemde Ministers, dis niet krachtens 'artikel 14 
bijzondere organisaties in het leven hebben geroepen; 

c. een gedelegeerde«van,-Onzen Minister van Financiën; 
d. de secretaris en de penningmeester van de centrale 

organisatie; 

e. personen, wier tegenwoordigheid, hetzij door een Onzer 
in het eerste lid van artikel 5 genoemde Ministers, hetzij door 
den voorzitter, in verband met de behandeling" van eenig onder
werp wenschelijk geacht wordt. 
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2. Op voordracht van ieder Onzer in het eerste lid' van dit 

artikel onder b bedoslds Ministsrs, ^wijzen Wij ssn ambtenaar 
als diens gedelegeerde bij decentrale organisatie aan; de Thesau
rier-Generaal van het departement van Financiën is ambtshalve 
gedelegeerde van Onzen Minister van Financiën. Op voordracht 
van ieder dezer Ministers wijzen Wij ambtenaren aan, die 
diens gedelegeerden bij verhindering, afwezigheid of ontstente
nis vervangen. 

Artikel 11. 

1. Isdsr dsr in het eerste lid van artikel 10 onder a, b en c 
bedoelde gedelegeerden kan verzet aantssksnsn tsgen een be
sluit van het bestuur van de 'centrale organisatie, hetwelk be
trekking heeft op. de bestemming van het van Eijkswege ver
leend subsidie. 

2. Onze Minister, wiens gedelegeerde verzet hssft aangs-
teekend tegen een besluit, beslist over de tenuitvoerlegging 
daarvan, na de centrale organisatie gehoord te hebben. Wanneer 
gedelegeerden van meer dan één Minister verzet hebben aange
teekend, kan het besluit slechts ten uitvoer gelegd worden, 
indien geen dier Ministers anders beslist. 

3. Wij geven bij algemssnen maatregel van bestuur regelen 
omtrent de wijze, waarop vsrzst wordt aangeteekend, de centrale 
organisatie wordt gehoord en de beslissing van Onze Ministers 
wordt verkregen. 

Artikel 12. 

1. Hst bestuur brengt Ons jaarlijks verslag uit over zijne 
werkzaamheden en bevindingen en over den geldelijken toestand 
van de centrale organisatie en voegt daarbij de balans en de 
winst- en verliesrekening over het afgeloopen kalenderjaar, als
mede de bescheiden, bedoeld in artikel 27, vergezeld van de 
beschouwingen, waartoe deze het bsstuur aanlsiding hsbben 
gegeven. 

2. Wij brengen deze stukken ter kennis van' de Staten-
Generaal. 

Artikel 13. 

Wij geven bij algemeenen maatregel van bestuur voorschriften' 
betreffende den zittingstijd en de wijze van aftreden van de ge
wone en tijdelijks Isdsn; de vsrgadsringsn sn ds stsmmingen; 
de bevoegdheden van den voorzitter; de samenstelling en 
de bevoegdheid van het dagelijksch bestuur; de vaststelling 
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van de begrooting; de goedkeuring van de rekening en verant
woording van den penningmeester; de vaststelling van de ver
slagen, de balans en de winst- en verliesrekening; het tijdstip, 
waarop het in het tweede lid van artikel 3 bedoeld voorstel en 
de in artikel 12 bedoelde bescheiden moeten zijn ingediend; 
de vaststelling van het reglement van orde; de verplichting tot 
geheimhouding over bspaalde onderwerpen; de woonplaats van 
den secretaris en den penningmeester en wat verder regeling 
behoeft: 

HOOFDSTUK II . 

Van de bijzondere orgariisaties voor toegepast-natuur-
wetenschappelijk onderzoek. 

Artikel 14. 
1. Onze Ministers kunnen, op voordracht van de centrale 

organisatie of na haar gehoord te hebben, al dan niet in samen
werking met anderen, bijzondere organisaties in het leven 
roepen, dis tot taak hsbbsn ts bevorderen, dat het toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek op de doelmatigste wijze 
dienstbaar wordt gemaakt aan senig volksbelang of eenigen tak 
van volkswelvaart. De door hen vast te steUen statuten bshoeven 
Onze goedkeuring en worden door plaatsing in de Nederlandsche 
Staatscourant ter algemeene kennis gebracht. 

2. Deze organisaties zijn rschtspsrsonen en hebben haren 
zetel te 's-Gravenhage. 

Artikel 15. . 
Op deze organisaties zijn, ieder voor zooveel haren werkkring 

betreft, het eerste, tweede en vierde lid van artikel 2 van toe
passing. 

Artikel 16. 
1. Aan ds bijzondsre organisaties wordt jaarlijks door de 

centrale organisatie een subsidie verleend. 
2. De besturen doen jaarlijks vóór een door het bestuur van 

de centrale organisatie te bepalen tijdstip aan haar ontwerpen 
van hunne werkplannen sn van hunne' begrootingen voor het 
volgend jaar toskomsn. 

• 3. Ds geldmiddelen van de bijzondere organisaties worden 
verder verkregen door het. aanvaarden van andere subsidiën, 
het vorderen van vergoedingen wegens voor bijzondere personen 
of: lichamen gedane' onderzoekingen of aan hen uitgebrachte 



' 416 
adviezen, het opnemen van gelden, het aannemen van schen
kingen, het aanvaarden van erfstellingen en legaten en uit 
anderen hoofde. 

Artikel 17. 

Het bestuur van iedere bijzondere organisatie bestaat uit de 
navolgende leden: 

a. de krachtens artikel 18 aangewezen gedelsgserde van ieder 
Onzer Ministers, die de organisatie in het leven hebben ge
roepen ; 

b. de krachtens artikel 20 benoemde gewone leden; 
c. de krachtens artikel 21 benoemde tijdelijke leden. 

' Artikel 18. 

Op voordracht van ieder Onzer Ministers, die de organisatie 
in het leven hebben geroepen, wijzen Wij een ambtenaar als 
diens gedelegeerde bij de bijzondere organisatie aan,, zoomede 
ambtenaren, die deze bij verhindering, afwezigheid of ontstente
nis vervangen. 

Artikel 19. 

1. Ieder gedelegeerde kan verzet aantsekenen tegen een 
besluit van het bestuur. Dit recht geldt niet ten aanzien van 
besluiten betreffende de besteding van gelden, die bijzondsre 
personen of lichamen voor éen bepaald omschreven doel ter 
beschikking van de organisaties hebben gesteld en' die het -be
stuur voor dit doel wsnscht te gebruiken. 

2. Onze Minister, wiens gedelegeerde verzet heeft aange
teekend tegen een besluit, beslist over de tenuitvoerlegging 
daarvan, na de bijzondere organisatie gehoord te hebben. Wan
neer gsdslegeerden van meer dan één Minister verzet hebben 
aangeteekend, kan het besluit slechts ten uitvoer gslsgd worden 
indien geen dier 'Ministers anders besUst. 

3. Bij de statuten wordt geregeld de wijze, waarop verzet 
wordt aangeteekend, de bijzondere organisatie wordt gehoord en 
de beslissing van Onze Ministers wordt verkregen. 

Artikel 20. 
1. Wij benoemen en ontslaan de gewone leden op voordracht 

van Onze Ministers, die de organisatie in het leven hebben ge
roepen. De helft van de gewone leden wordt benoemd uit per-
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sonen, die geacht worden. in natuurwetenschappelijk opzicht 
deskundig te zijn op het gebied, waarover de werkkring .van .de 
bijzondere organisatie zich uitstrekt, en de helft uit personen, die 
geacht worden overigens deskundig ts zijn op dat gsbied. 

2. Voor iedere voordracht worden de personen, collsges of 
lichamen, die bij de statuten worden aangewezen, uitgenoodigd 
eene aanbeveling ' in te dienen. De centrale organisatie wordt 
omtrent deze aanbevelingen gehoord. 

Artikel 21. 
Wanneer bijzondere omstandigheden dit wenschelijk maken, 

kunnen Wij, op voordracht van Onze Ministers, dis de organisa
tie in het leven hebben geroepen, tot tijdelijke leden benoemen 
personen als in hst ssrsts lid van artikel 20 bedoeld, die door 
het bestuur van de bijzondere organisatie bij een met redenen 
omklssd voorstsl zijn aanbevolen. De centrale organisatie wordt 
omtrent deze aanbevelingen gehoord. 

Artikel 22. 
1. Het bestuur van iedere bijzondere organisatie kiest uit de 

leden, bsdosld in artikel 17 onder b en c, een voorzittsr en 
een ondervoorzitter. 

.2. De voorzitter en ondervoorzitter hebben als zoodanig 
zitting tot het einde van het tijdvak, waarvoor zij als lid be
noemd zijn. Zij zijn bij herbenoeming tot gewoon of tijdelijk lid 
terstond herkiesbaar. 

3. Het bestuur kan den voorzitter eene vergoeding toeken
nen, waarvan het bedrag door het bestuur onder goedkeuring 
van het bestuur van de centrale organisatie wordt vastgesteld. 

Artikel 23. ' 
In het secretariaat en de geldelijke administratie van eene 

bijzonders organisatis wordt voorzien door-den secretaris en den 
penningmssstsr van de centrale organisatie. Het bestuur van 
laatstgenoemde organisatie stelt jaarlijks het bedrag vast, dat 
de bijzondere organisatie deswege aan de centrale organisatie 
dient te voldoen. 

Artikel 24. - ' 
1. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur van eene 

bijzondere organisatie-hebben:" 
a. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van. de 

centrale organisatie; • •> 



9 416 
b. personen, wier tegen-woordigheid, hetzij door den voor

zitter der bijzondere organisatie, hetzij door de in artikel 18 be
doelde gedelegeerden, in verband mst de behandeling van eenig 
onderwerp wenschelijk geacht wordt. 

2. De secretaris en de penningmeester van ds centrale 
organisatie hebben toegang tot de vergaderingen van het in 
artikel 28 bedoeld dagelijksch bestuur yan eene bijzondere 
organisatie. 

Artikel 25. 
Het bestuur van eene bijzonders organisatie verstrekt aan het 

bestuur van de centrale organisatie alle gevraagde inlichtingen. 

Artikel 26. 
Onze Ministers dragen de onder hunne departementen rsssor-

teerende diensten, laboratoria sn dergelijke instellingen of ge
deelten daarvan, die daarvoor naar hun oordeel in aanmerking 
komen, aan eene bijzondere organisatie in beheer over bij 
regelingen, waaromtrent zoowel hec bestuur van ds bijzondsre 
organisatie als dat van de centrale organisatie wordt gehoord. 

Artikel 27. 
Het bestuur van eene bijzondere organisatie brengt jaarlijks 

aan het bestuur van de centrale organisatie vóór een door dit 
bestuur te bepalen tijdstip verslag uit over zijne werkzaamheden 
en bevindingen en over den geldelijken toestand van de organi
satie en voegt daarbij de balans en de winst'- sn vsrliesrekening. 

Artikel 28. 
De statuten van eens bijzondere organisatie bevatten, behalve 

hetgeen ovsrsenkomstig het derde lid van artikel 19 en het twee
de lid van artikel 20 geregeld dient te worden, bepalingen betref
fende het aantal gswons Isdsn; den zittingstijd en de wijze van 
aftreden van de gewone en tijdelijke leden; de vergaderingen en 
de stemmingen; de bevoegdheden van den voorzitter; de samen
stelling en de bevoegdheid van hst dagslijksch bestuur; de vast
stelling van de begrooting; de goedkeuring van ds rskening en 
verantwoording van den penningmeester; de vaststelling van de 
verslagen, de balans en de winst- en verliesrekening; de vast
stelling van het reglement van orde; de verplichting tot geheim
houding over bepaalde onderwerpen; de wijziging of aanvulling 
van de statuten; de opheffing van de organisatie en wat verder 
regeling behoeft. 
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Slotbepaling. 

Artikel 29. 
Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen 

tijdstip. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle ministerieels departementen, autoriteiten, 
colleges en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven ten Palsize hst Loo, den SOsten October 1930. 

W I L H E L M I N A . ' 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . T E R P S T R A . 

De Minister van Staat, 
Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
R U Ï S D E B B E B E N B R O U C K . 

De Minister van Arbeid, * 
Handel en Nijverheid, 

T. J . V E R S C H U U R . 

De Minister van .Waterstaat, 
P . J . R E Y M E B . 

De Minister van Defensie, 
L . N . D E C K E R S . 

De Minister van Koloniën, 
D E G R A A F F . 

De Minister van Financiën, 
D E G E E R . 

Uitgegeven den twaalfden November 1930. 

De Minister van Justitie, 
3 . D o N N E R. V 


