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STAATSBLAD 

VAN HET 

^ KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 

\dS I 4 : U l « j B E S I J U I T van den 16den September 1931, 
ter uitvoering van de artikelen 5, 11 en 13 
van de wet van den Susten October 1930 
(Staatsblad w«. 416), tot regeling van het 
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. 

W I J WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

• Op de gemeenschappelijke voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Onzen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, en 
Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid, van Water
staat, van Defensie, van Koloniën en van Financiën van 
3 Maart 1931 n°. 1062', afdeeling Kunsten en Wetenschappen; 

Gelet op de artikelen 5, 11 en 13 van de wet van 30 October 
1930 {Staatsblad n". 416) tot regeling van het t.oegepast-natuur-
wetenschappelijk onderzoek; 

. Den Eaad van State gehoord (advies van 28 Juli 1931, n". 22); 

' Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 
17 Augustus 1931 n°. 4982^, afdeeling Kunsten en Weten
schappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen als volgt : 

Artikel 1. 
Waar in dit besluit gesproken wordt van ,,de wet" wordt 

bedoeld de wet van 30 October 1930 {Staatsblad n". 416) tot 
regeling van het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. 

Artikel 2. 
- 1. Ieder Onzer in het eerste lid van artikel 5 van de wet 
genoemde Ministers draagt aan Ons voor ter benoeming tot ge
woon lid van het bestuur van de Nederlandsche Centrale Organi
satie voor toegepast-natuurwetensehappelijk onderzoek één per
soon, als bedoeld in het derde lid, en één persoon, als bedoeld 
in het vierde lid van dat artikel. Ten behoeve van de voor-
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drachten voor personen, als bedoeld in het vierde lid van dat 
artikel, worden aanbevelingen gevraagd aan de Commissie voor 
de Economische Poli,tiek, ingesteld bij Ons besluit van 26 Octo
ber 1917 n». 74, laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 12 April 
1929 n°. 77. 

2. Wij vermelden bij de benoeming van ieder gewoon lid, 
of hij behoort tot de personen, bedoeld in het derde dan wel in 
het vierde lid van artikel 5 van de wet. 

Artikel 3. 
1. De gewone leden hebben, behoudens het in het tweede 

lid van dit artikel bepaalde, zitting voor een tijdvak van,zes 
jaar en zijn aanstonds herbenoembaar.' 

2. Van de leden, die de eerste maal het Ibestuur van de 
centrale organisatie vormen, treden af zij, die Op voordracht van 
Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw benoemd zijn, op 1-
Januari 1934, zij, die op voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van Waterstaat benoemd zijn, 
op 1 Januari 1936 en zij, die op voordracht van Onze Ministers 
van Defensie en van Koloniën 'benoemd zijn, op 1 Janitari 1938. 

3. Van vacatures.in het bestuur geeft de voorzitter onver
wijld kennis aan Onzen Minister, op wiens voordracht het lid, 
dat de opengevallen plaats innam, is benoemd.- Deze Minister 
dient bij Ons eene voordracht in ter vervulling van de vacature. 
Zoolang in eene vacature niet is voorzien, vormen de overblijven
de leden het hestuur. 

4. Zij, die tot lid benoemd zijn ter vervulling van tusschen-
tijds opengevallen plaatsen, treden af op het tijdstip, waarop 
degenen, in wier plaats zij benoemd zijn, zouden hebben moeten 
aftreden. 

Artikel 4. 
Bij benoeming van tijdelijke leden van het bestuur vermel

den Wij gedurende welk tijdvak zij als zoodanig zitting zullen 
hebben. Indien na afloop van dat tijdvak de bijzonders om
standigheden, die tot hunne benoeming aanleiding hebben ge
geven, nog aanwezig zijn, zijn zij aanstonds als zoodanig her
benoembaar. 

Artikel 5. 
1. De voorzitter heeft de leiding van en het toezicht op de 

werkzaamheden van de centrale organisatie; hij leidt de verga
deringen. 
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2. Bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis van den 

voorzitter treedt de ondervoorzitter in zijn plaats en bij diens 
verhindering, afwezigheid of ontstentenis het lid, dat het oudst 
is in leeftijd. 

3. Indien de voorzitter of de ondervoorzitter na afloop van 
hvui zittingstijd wederom zijn benoemd tot lid van het bestuur, 
blijven zij hunne functies waarnemen, totdat de nieuwe ver-
iciezingen voor deze functies hebben plaats gehad. 

Artikel 6. 
1. De voorzitter roept de vergaderingen van het bestuur 

schriftelijk bijeen en doet mededeeling van de onderwerpen, die 
behandeld zullen worden. 

2. Het bestuur vergadert ten minste twee maal 's jaars en 
verder zoo dikwijls als de voorzitter dit noodig acht of ten minste 
drie leden vaä. het bestuur hem daartoe schriftelijk hun verlangen 
te kennen geven met opgave van de punten, welke zij zouden 
willen zien behandeld. Wanneer in dit laatste geval de voor
zitter niet binnen een maand, nadat het hiertoe strekkend ver
zoek gedaan is, eene vergadering heeft bijeengeroepen, kunnen 
de verzoekers zelf de verlangde vergadering uitschrijven. 

Artikel 7. 
1. Ieder ter vergadering aanwezig lid brengt één stem uit. 
2. De in artikel 10 van de wet genoemde personen hebben 

eene raadgevende. stem. 
8. Ovor voorstellen, welke op zaken betrekking hebben, wordt 

beslist met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn 
verworpen. 

4. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meer
derheid van de uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt deze 
meerderheid niet aanstonds verkregen, dan wordt eene herstem
ming gehouden over de beide- personen, dis in de eerste stem
ming het grootst aantal stemmen hebben verkregen en is hij 
verkozen, op wien bij herstemming de meeste stemmen zijn 
uitgebracht. Indien bij herstemming de stemmen staken, be
slist het lot. Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende 
briefjes. 

5. Indien het een uit te brengen advies betreft, vindt hetgeen 
in het derde en vierde lid van dit artikel ten aanzien van staking 
van stemmen bepaald is geen toepassing, doch wordt volstaan 
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met het mededeelen van den uitslag van de stemming aan den-
gene, die het advies gevraagd hesft. Heeft het advies op zaken 
betrekking, dan kan het bestuur deze mededeeling vergezeld 
doen gaan van eene uiteenzetting van de beweegredenen van 
hen, die zich vóór, en van hen, die zich tegen het voorstel hebben-
uitgesproken. 

Artikel 8. 
1. De vergadering kan slechts besluiten nemen, wanneer ten 

minste de helft van het aantal leden van het bestuur tegen
woordig is. 

2. Wannssr niet ten minste de helft van het aantal leden 
van het bestuur is opgekomen, wordt eene nieuwe vergadering 
belegd. Deze vindt plaats op een tijdstip, dat meer dan 24. uur, 
doch minder dan 14 dagen na de eerst bijeengeroepen vergade
ring valt. De in de nieuwe vergadering aanwezige leden zijn, 
ongeacht hun aantal, bevoegd besluiten te nemen over onder
werpen, die vermeld zijn op de agenda voor de eerste vergade
ring. 

Artikel 9. 
1. Ds voorzitter kan eens schriftelijke stemming over nauw

keurig geformuleerde' voorstellen uitschrijven zonder eens ver
gadering bijeen te roepen. Hij brengt dit ter kennis van de in 
het eerste lid van artikel 10 van ds wet bedoelde gedelegeerden, 
die den voorzitter schriftelijk mededeeling kunnen doen van hun 
gevoelen ten aanzien van die voorstellen. . 

2. Bij schriftelijke stemming is een voorstel slechts aange
nomen, wanneer de mesrdsrhsid van het aantal leden van het 
bestuur daarvóór heeft gestemd. De voorzitter doet aan de leden 
van het bestuur en aan de gedelegeerden onverwijld mede
deeling van den uitslag van de ' stemming. . 

3. Wanneer de • voorzitter uiterlijk op den derden dag na 
dien, waarop de in het vorig lid bedoelde mededeeling werd 
gedaan, bij nadere overweging behandeling in eene vergadering 
van het bestuur wenschelijk acht'of ten minste een vierde ge
deelte van het aantal leden dan wel een van ds gedelegeerden 
zulks uiterlijk op, dien dag aan den voorzitter verzoeken, wordt 
de tenuitvoerlegging van een op déze wijze genomen besluit 
aangehouden. De voorzitter doet hiervan onverwijld mede
deeling, aan de leden van het bestuur en aan de gedelegeerden 
en.plaatst het voorstel op de agenda van de eerstvolgende ver
gadering van het' bestuur. 



Artikel 10. 
1. . Een gedelegeerde oefent het in artikel 11 van de wet 

bedoeld recht van verzet uit door uiterlijk op den vijfden-dag 
na dien, waarop het besluit genomen is, en ten aanzien van bij 
schriftelijke stemming genomen besluiten uiterlijk op den zesden 
dag na dien, waarop de in het tweede lid van artikel 9 bedoelde 
mededeeling gedaan is, bij den voorzitter eene nota ïn te dienen, 
waarin hij te-vens de beweegredenen van zijn verzet mededeelt. 
Het besluit wordt hierdoor geschorst. 

'2. De voorzitter verzoekt ieder Onzer Ministers, wiens' ge
delegeerde verzet heeft aangeteekend, met overlegging van het 
besluit, vergezeld van eene toelichting en van de in het vorige 
lid bedoelde nota, te beslissen, of het besluit ten uitvoer kan 
worden gelegd. 

3. Onze Ministers worden geacht tegen tenuitvoerlegging van 
het bssluit gssn bezwaar te hebben, wanneer zij op den dertig
sten dag na dien, waarop het verzoek gedaan is, niet eene 
andere beslissing ter kennis van den voorzitter hebben gebracht. 

Artikel 11. 
1. De dagelijksehe leiding berust bij het dagelijksch bestuur. 
2. Het dagelijksch bestuur bestaat uit den voorzitter en den 

ondervoorzitter van het bestuur, die tevens voorzitter en onder
voorzitter van het dagelijksch bestuur zijn, en de voorzitters van 
de bijzondere organisaties, die ingevolge het in artikel 14 van 
de wet bepaalde in het leven'zijn geroepen. 

3. Zoolang nog niet eene bijzondere organisatie in het -leven 
is geroepen, kiest liet bestuur een gewoon of tijdelijk lid tot derde 
lid van het dagelijksch bestuur. Zoodra eene bijzondere organi
satie is tot stand gebracht en een voorzitter van haar bestuur 
is gekozen, treedt dit derde lid als zoodanig af. Overigens 
treedt hij af op den dag, óp welken hij aftreedt als lid van het 
bestuur; indien hij wedsrom tot lid van het bestuur is benoemd, 
in welk geval het derde lid van artikel 5 overeenkomstige toe
passing vindt, is hij aanstonds tot lid van het dagelijksch be
stuur herkiesbaar. 

4. Zoolang in eene vacature in het dagelijksch bestuur niet 
js voorzien, vormen de overblijvende leden het dagelijksch 
bestuur. 

Artikel 12. 
1. Het 'dagelijksch bestuur vertegenwoordigt de centrale 

organisatie in en buiten rechten; het bereidt de vergaderingen 
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van het bestuur voor en is belast met de uitvoering van de 
besluiten van het bestuur. 

2. Om de centrale organisatie te binden behoeven bescheiden 
de onderteekening van den voorzitter en van den secretaris. 

3. Het dagelijksch bestuur bshosft ds bijzondere machtiging 
van het bestuur voor : 

a. het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van 
onroerend goed; 

b. het aangaan van geldelijke verplichtingen, welke niet in 
de in artikel 16 bedoelde begrooting van uitgaven voorzien zijn; 

c. het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen óf legaten; 
d. het instellen van, het zich verweren tegen en het berusten 

in rsehtsvorderingen of het aangaan van dadingen. 
4. Het in het derde lid bepaalde ontheft het dagelijksch 

bestuur niet van de verplichting tot het nemen van alle conser
vatoire maatregeien. 

5. Het dagelijksch bestuur beslist in alle gevallen, waarin 
niet is voorzisn. 

6. Het dagelijksch bestuur is wegens zijne handelingen aan 
het bestuur verantwoording verschuldigd en verstrekt te dien 
aanzien alle gevraagde inlichtingen. 

Artikel 13. 
1. De voorzittsr roept de vergaderingen van het dagelijksch 

bestuur bijeen zoo dikwijls als hij dit wenschelijk acht of een lid 
van het dagelijksch bestuur hem daartoe het verlangen te ken
nen geeft. Het in het eerste, derde, vierde en vijfde lid van 
artikel 7 en in het eerste lid van artikel 8 bepaalde vindt over
eenkomstige toepassing. 

2. Tenzij de voorzitter anders beslist hebben de secretaris 
en de penningmeester van de centrale organisatie toegang tot 
de. vergaderingen, waarin zij eene raadgevende stem hebben. De 
secretaris is tevens secretaris van het dagelijksch bestuur. 

Artikel 14. 
Uiterlijk op den dag na dien, waarop het dagelijksch bestuur 

een besluit heeft genomen, kan de voorzitter bezwaar maken 
tegen de tenuitvoerlegging daarvan; hetzelfde kan geschieden 
door twee andere leden van het dagelijksch bestuur gezamen
lijk. Het besluit wordt daardoor geschorst en wordt door den
voorzitter aan de beslissing van het bestuur onderworpen. 
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Artikel 15. 

Het bestuur dient het voorstel, bedoeld in hst tweede lid van 
artikel 3 van de wet, vóór den eersten April in en doet afschrift 
daarvan toekomen aan ieder Onzer bij den inhoud daarvan 
betrokken Ministers. 

Artikel 16. 
1. Het bestuur stelt jaarlijks ds begrooting van inkomsten 

en uitgaven vast. 
2. Het boekjaar loopt van den eersten Januari tot en met 

den een en dertigsten December. Het eerste boekjaar loopt tot 
en met een en dertig December 1981. 

Artikel 17. 
Het bestuur stelt jaarlijks een beredeneerd verslag over zijne 

werkzaamheden en bevindingen in het afgeloopen jaar vast en 
dient dit vóór den eersten Juli bij Ons in. 

Artikel 1.8. 
1. De penningmeester dient jaarlijks bij het bestuur vóór 

een door dit college te bepalen tijdstip ssne rekening en verant
woording over zijn geldelijk beheer in het afgeloopen jaar in. ' 
Hij voegt daarbij ontwerpen van ssns balans sn eene winst
en verliesrekening benevens van een verslag van den geldelijken 
toestand van de centrale organisatie. 

2. Het dagelijksch bestuur doet deze bescheiden onderzoeken 
door den deskundige, dien het bestuur onder goedkeuring van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
hiertoe aanwijst. Het legt diens rapport met zijn prae-advies aan 
het bestuur over. 

8. Goedkeuring van de rekening en verantwoording van den 
penningmeester door het bestuur ontheft den penningmeester 
van de verantwoordelijkheid voor het door hem gevoerd beheer, 
behoudens in gevallen van na ds goedkeuring gebleken bedrog. 

4. Het bestuur stelt jaarlijks een verslag omtrent den gelde
lijken toestand, eene balans en eene winst- en verliesrekening 
vast en dient deze bsschsidsn tsgslijk mst hst in artikel 17 
bedoeld verslag bij Ons in. 

Artikel 19. 
1. Het bestuur, het dagelijksch bestuur of eene door het 

bestuur ingestelde commissie kan aan allen,' die bij een zijner 
vergaderingen tegenwoordig waren, geheimhouding opleggen 
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omtrent onderwerpen, wslks in dis vsrgadsring zijn behan-
ideld. Zij wordt in acht genomen, totdat het bestuur, het dage
lijksch bestuur of de commissie haar opheft. 

2. De leden van het bestuur, het dagslijksch bestuur of eene 
door het bestuur ingestelde commissie sn alls anders psrsonen, 
die bij een zijner vergaderingen tegenwoordig waren, zijn tot 
geheimhouding verplicht ten aanzien van eenig onderwerp, 
waaromtrent Onze" daarbij' betrokken Minister geheimhouding 
heeft opgslsgd. Zij wordt in acht genomen, totdat zij door Onzen 
Minister, die haar 'heeft opgelegd, wordt opgeheven. 

3. De in de voorgaande .twee"leden bedoelde verplichting tot 
geheimhouding bestaat niet voor een gedelegeerde ten aanzien 
van Onzen Minister, op wiens voordracht hij benoemd is. 

Artikel 20. 
Het bestuur stelt een reglement van orde vast, dat aan ide 

goedkeuring van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is onderworpen. Weigert hij dszs, dan dsslt hij 
de redsnsn hisrvan mede. 

Artikel 21. 
De sscrstaris sn de penningmeester van de centrals organisatie 

-hébben hunne vasts woonplaats te 's-Gravenhage. Het bestuur 
kan hiervan ontheffing verleenen. 

Artikel 32. 
1. Behoudens de vergoeding, die aan den voorzitter kan 

worden toegekend, genieten de leden van het bestuur geene be
zoldiging. Echter kan aan de leden een vacatiegeld worden toe
gekend, waarvan het bedrag door het bestuur onder goedkeuring 
van Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
en van Financiën wordt vastgesteld. Zij genisten vergoeding van 
reis- en verblijfkosten ter /zake van reizen buiten hunne woon
plaats, die zij ten behoeve -van -de centrale organisatie doen,, -op 
•den vost van .de twesde klasse van het Eeisbesluit 1916. 

2. De leden van het bestuur mogen' geen rechtstrssksek 
geldelijk belang hsbbsn bij opdrachten, die de centrale organi
satie of de bijzondere organisaties, welke ingevolge het in arti
kel 14 van de wet bepaalde in het leven geroepen zijn, verleenen. 
f-n bijzondere gevalden kan Onze Minister van -Ondsrwijs, Kun
sten en Wetenschappen op voorstel van hst bestuur hiervan 
ontheffing verleenen. 
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Artikel 23. 

Dit besluit treedt in werking op een nader door Ons te bepalen 
tijdstip. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten sn Wstensohappen,' 
van Binnenlandsehe Zaken en Landbouw, van Arbeid, Handel 
en Nijverheid, van Waterstaat, van Defensie, van Koloniën en 
van Financiën zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en in afschrift aan den 
Baad vaïi State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 16den September 1931. 

W I L H E L M I N A . 

Do 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 Y S D E B E E R E N B B O U C K . 

De Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, 

T. J . V E R s o H U ü R. 

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

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 een en tiointigsten Septsmbsr 1931. 

De Minister van Justitie, 
3 . D O N N E R . 


