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STATUTEN

RIJKSVERDEDIGINGSORGANISATIE ÏNO

De Rijksverdedigingsorganisatie TNO werd met ingang van 1 juli 1946

in het leven geroepen bij gemeenschappelijke Beschikking van de Mi-
nisters van Oorlog en van Marine van 6 juli 1946 waarbij tevens de

Statuten werden vastgesteld.

De Koninklijke goedkeuring op deze Statuten werd verleend bij Konin-
klijk Besluit van 1B oktober 1946 no. 58.

De Statuten werden gewijzigd (artikel 29) en aangevuld (artikel 29bis)
bij gemeenschappelijke Beschikking van de Ministers van Oorlog en

van Marine van B november 1949.

De Koninklijke goedkeuringopdeze wijzigingen der Statuten werd ver-
Ieend bij Koninklijk Besluit van 7 februari 1950 no. 46.

De Statutenwerdententweedemale gewijzigd als gevolg van de samen-
voegingvande departementen van Oorlog en van Marine tot één depar-
tement van Defensie bij beschikking van de Minister van Defensie van
14 juli 1966.

De Koninklijke goedkeuringopdeze wijzigingen der Statuten werd ver-
leend bij Koninklijk Besluit van 24 augustus 1966 no. 69.

De gewijzigde tekst van de Statuten luidt aIs volgt:

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel L

lMaar in deze statuten gesproken wordt van:

"de wet" wordtbedoelddeWet van 30 oktober 1930 tot regeling van het
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (Stb. nr. 416);

" de Minister" wordt bedoeld de Minister van Defensie;
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"de Centrale Organisatie TNOIr wordtbedoeld de Nederlandse Centrale

Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek.

NAAM, ZETEL EN DUUR

Ariikel 2.

1. De bijzondereorganisatiedraagtde naam: "Nederlandse Organisa-

tie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van

de Rijksverdediging" (verder indeze statuten genoemd de "Ri;ksverde-
digingsorganisatie TNO") en is gevestigd te 's-Gravenhage.

2, Zij bestaat voor onbepaalde tijd.

TAAK

Artikel 3.

De Rijksverdedigingsorganisatie TNO heeft tot taak te bevorderen dat

het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op de doelmatigste

wijze dienstbaar wordt gemaakt aan de Rijksverdediging.

Artikel 4.

1, Zij vervult die taak door op het gebied van het toegepast-natuur-

wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de Rijksverdediging:

a. de Minister desgevraagd of eigenerbeweging van advies te dienen;

b. de eenheid in de bemoeiing van het Rijk benevens de algemene sa-

menwerking te bevorderen;

c. werkzaamheden te verrichten, die haar bij wet, algemene maatre-
ge1 van bestuur of op andere wijze door of vanwege de Minister wor-
den opgedragen;

d, vraagstukken te bestuderen of te doen bestuderen;

e. instellingen te beheren, instellingen op te richten en te beheren,

medewerking te verlenen aan het oprÍchten van of deel te nemen in
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zelfstandige instellingen, zelfstandige instellingen of op dat gebied

werkzame personen te steunen en aan zodanige instellingen of perso-

nen opdrachten tot onderzoekingen te geven en daaromtrent eventueel

reglementen vast te stellen;

f, in het algemeen het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op

het gebied van de Rijksverdediging en de toepassing van de resultaten

daarvandoor a1le geoorloofde en wettige middelen te bevorderen en te

steunen.

2. De Minister kan opdracht geven aan het bestuur tot het bij voor-
rang verrichten vanwerkzaamhedenen onderzoekingen; hij is bevoegd

de prioriteit der te verrichten werkzaamheden en onderzoekingen bin-
dend vast te stellen.

3. De reglementen omtrent oprichting en beheer van instellingen,

waarbij het Rijk financië1e medewerking verleent, vereisen vooraf de

goedkeuring van de Minister.

4. Hetbestuurverstrekt aan de Centrale Organisatie TNO onverwijld

alle door haar gevraagde inlichtingen omtrent de werkzaamheden van

de Rijksverdedigingsorganisatie TNO, voorzover zulks niet in strijd
is met de door of vanwege de Minister opgelegde geheimhouding.

GELDMIDDELEN

Artikel 5.

1. De geldmiddelenvan de Rijksverdedigingsorganisatie TNO bestaan

ten eerste uit het jaarlijks subsidie, dat aan haar ingevolge artikel 16

van de wet door de Centrale Organisatie TNO wordt verleend.

2. Zij worden voorts verkregen door het aanvaarden van andere sub-

sidies, het vorderen van vergoedingen wegens voor bijzondere perso-

nenof lichamen gedane onderzoekingen of aan hen uitgebrachte advie-

zen, het opnemen van gelden, het aannemen van schenkingen, het aan-

vaarden van erfstellingen en legaten en uit anderen hoofde.
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BESTUUR

Artikel ó.

Het bestuur van de Rijksverdedigingsorganisatie TNO bestaat uit de

navolgende leden:

a. de overeenkomstig artikel 7 aangewezen gedelegeerde van de Mi-
nister;

b. de krachtens artikel 9 benoemde gewone leden;

c. de krachtens artikel 11 benoemde tijdelijke leden.

DE GEDETEGEERDE VAN DE MINISTER

Artikel 7.

De ambtenaar, die als gedelegeerde van de Minister lid is van het be-

sfuur, zomede de ambtenaren, die de gedelegeerde bij verhindering,
afwezigheid, of ontstentenis vervangen (plaatsvervangend gedelegeer-

den), worden aangewezen op de wijze, als in artikel 18 van de wet is
bepaald.

Artikel 8.

1. De gedelegeerde van de Minister kan verzet aantekenen tegen een

besluit van het bestuur.
Dit recht geldt niet ten aanzien van besluiten betreffende de besteding

van gelden, diebijzondere personen of lichamen voor een bepaald om-
schreven doel ter beschikking van de Rijksverdedigingsorganisatie
TNO hebbengesteldendiehetbestuurvoor dit doel wenst te gebruiken,

2. De gedelegeerde oefent het in hetvoorgaande lidbedoelde rechtvan
verzetuitdooruiterlijk op de vijfde dag na die, waarop het besluit ge-

nomen is, en, ten aanzien van bij schriftelijke stemming genomen be-
sluiten, uiterlijk op de zesde dag na die, waarop de in het tweede 1id

van artikel 20 bedoelde mededeling gedaan is, bij de voorzitter een

notainte dienen, waarin tevens de beweegredenen van het verzet wor-
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den medegedeeld. Het besluit wordt hierdoor geschorst.

3. De voorzitter verzoelct de Minister, indien zijn gedelegeerde verzel
heeft aangetekend, met overlegging van het besluit, vergezeld van een

toelichting en van de in het voorgaande lid bedoelde nota, te beslissen
of het besluit ten uitvoer kan worden gelegd.

4, De Minister wordt geacht tegen ten uitvoerlegging van het besluit
geen bezwaar te hebben, v/anneer hij op de dertigste dag na die, waar-
op het verzoek gedaan is, niet een andere beslissing ter kennis van de

voorzitter heeft gebracht.

DE GEWONE TEDEN VAN HEÏ BESTUUR

Artikel 9.

1. Op de wijze a1s bepaald in artilel 20 van de wet worden tot gewone

leden van het bestuur benoemd:

a. eenambtenaarvanelkder krijgsmachtdelen, niet zijnde het krijgs-
machtdeel waartoe de gedelegeerde van de Minister behoort;

b. drie personen, die geacht worden in natuurwetenschappelijk opzicht
deskundig te zijn op het gebied van de Rijksverdediging;

c. een persoon, die geacht wordt overigens deskundig te zijn op dat

gebied.

2. Ten behoeve van de voordracht voor de benoeming van de in 1id 1

sub b en c van dit artikelbedoelde personen nodigt de Minister het be-
stuur van de Rijksverdedigingsorganisatie TNO uit,aanbevelingen in te
dienen. Omtrent deze aanbevelingen wordt de Centrale Organisatie
TNO gehoord.

3, Tenbehoevevande voordracht voor de benoeming van de twee ove-
rige in 1id 1 bedoelde personen nodigt de Minister de Materieelraad uit
aanbevelingen in te dienen. Omtrent deze aanbevelingen worden het
Comité Verenigde Chefs van Staven en de Centrale Organisatie TNO
gehoord.
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Artikel 10.

1. Gewone leden hebben, behoudens het in het tweede lid van dit arti-
ke1 bepaalde, zitting voor een tijdvak van zes jaar en zijn aanstonds

herbenoembaar. Op voordracht van de Minister kan het lidmaatschap

te allen tijde beeindigd worden.

2. Van vacatures in het bestuur geeft de voorzitter onverwijld kennis

aan de Minister. Zolang in een vacature niet is voorzien, vormen de

overblijvende leden het bestuur.

3. Zíj, dietot lid benoemd zijn ter vervulling van tussentijds openge-

va11en plaatsen, treden af op het tijdstip, waarop degenen, in wier
plaats zij benoemd zijn, zouden hebben moeten aftreden.

TIJDEI.IJKE TEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel ll.

1. Wanneer bijzondere omstandigheden zulks wenselijk maken, kun-

nen op de wijze, alsbepaald in artikel 21 van de wet, personen, als in

het eerste lid van artikel I dezer statuten bedoeld, die daartoe door

het bestuur bij een met redenen omkleed voorstel zijn aanbevolen, tot

tijdelijke leden van het bestuur worden benoemd.

2. De Centrale Organisatie TNO wordt omtrent deze aanbevelingen

gehoord.

3. De tijdelijke leden hebben dezelfde rechten a1s de gewone leden.

Artikel 12.

Bij de benoeming van tijdelijke leden wordt vermeld gedurende welk

tijdvak zij als zodanig zitting zu11en hebben. Indien na afloop van dat

ti.jdvak de bij zondere omstandigheden, die tot hun benoeming aanleiding

hebben gegeven, nogaanwezig zíjn, ziin zij aanstonds als zodanig her-
benoembaar.
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VOORZITTER

Artikel 13.

1. Hetbestuurkiestuit de gewone en tijdetijke leden een voorzitter en
een ondervoorzitter,

2. De voorzitter ende ondervoorzitterhebben a1s zodanig zitting tot het
einde van het tijdvak, waarvoor zij als 1id benoemd zíjn. Zij zijn bij
herbenoeming tot gewoon of tijdelijk lid terstond herkiesbaar.

3. Hetbestuurkan de voorzitter en de ondervoorzitter een vergoeding
toekennen, waarvan het bedrag door het bestuur, onder goedkeuring
van het bestuur der Centrale Organisatie TNO,wordt vastgesteld.

Artikel 14.

1. de voorzitter heeft de leiding van en het toezicht op de werkzaam-
heden van de Ri.jksverdedigingsorganisatie TNO; hij leidt de vergade-
ringen.

2. Bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter
treedt de ondervoorzitter in zijn plaats en bij diens verhindering, af-
wezigheid of ontstentenis het 1id, dat het oudst is in leeftijd.

3. Indiendevoorzitterofde ondervoorzitter na afloop van hun zittings-
tijdwederomzijn benoemd tot lid van het bestuur, blijven zij hun func-
ties waarnemen, totdat de nieuwe verkiezingen voor deze functies heb-
ben plaats gehad.

SECREÍARIS EN PENNINGMEESTER

Artikel 15.

1. In het secretariaat en de geldelijke administratie van de Rijksver-
dedigingsorganisatie TNO wordtvoorzienopde wijze, als in de wet ge-
regeld. Hetsecretariaatmaakt een afzonderlijk deel uit van het secre-
tariaat van de Centrale Organisatie TNO. Het bestuur van laatstge-
noemde organisatie stelt jaarlijks het bedrag vast, dat de Rijksverde-
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digingsorganisatie TNO deswege aan de Centrale Organisatie TNO dient

te voldoen.

2. Desverlangd is het bestuur verplicht ten aanzien van de waarbor-

genvoorgeheimhouding voor het secretariaat en de geldelijke admini-

stratie eenbijzondere regeling te treffen, ten genoegen van de Minister.

VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel ló.

1. De voorzitter roept de vergaderingen van het bestuur schriftelijk
bijeen en doet daarbij mededeling van de onderwerpen, die behandeld

zu1len worden. Hij geeft van de bijeenroeping en van de onderwerpen,

die behandeld zullen worden, kennis aan de voorzitter, de secretaris
en de penningmeester van de Centrale Organisatie TNO en aan de

ambtenaren, die overeenkomstig artikel 7 zijn aangewezen om de ge-

delegeerde bij verhinderÍng, afwezigheid of ontstentenis te vervangen,

alsmede de ambtenaren, die door de Minister zijn aangewezen als

plaatsvervangers van de in artikel 9, eerste 1id sub a genoemde amb-

tenaren.

2. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal rs jaars en verder zo

dikwijls a1s de voorzitter dit nodig acht of de voorzitter van de Cen-

trale Organisatie TNO of ten minste 3ledenvan het bestuur der Rijks-
verdedigingsorganisatie TNO hem daartoe schriftelijk hun verLangen

te kennen geven, met opgave van de punten, welke zij behandeld zou-

den willen zien. Wanneer de voorzitter niet binnen een maand, nadat

het vorenbedoelde verlangen te kennen is gegeven, een vergadering

heeft bijeengeroepen, kunnen de verzoekers zelf de verlangde verga-

dering uitschrijven.

Artikel l7

Toegang tot de vergadering van het bestuur hebben:

a. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Centra-
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Ie Organisatie TNO.

b. de ambtenaren, die overeenkomstig artikel 7 zijn aangewezen om

de gedelegeerde bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te ver-
vangen, alsmede de ambtenaren, die door de Minister zijn aangewezen

a1s plaatsvervangers van de in artikel 9, eerste 1id sub a genoemde

ambtenaren.

c. personen, wier tegenwoordigheid, hetzij door de voorzitter van de

Rijksverdedigingsorganisatie TNO, hetzij door de gedelegeerde van de

Minister in verband met de behandeling van enig onderwerp wenselijk
geacht wordt.

Artikel 18.

1. Ieder ter vergadering aanwezig lid brengt één stem uit.

2. De in artikel 1? genoemde personen hebben een raadgevende stem.

3. Over voorstellen, welke op zaken betrekking hebben, wordt beslist
met gewone meerderheid van stemmen, Bij staking van stemmen wordt
het voorstel geacht te zijn verworpen.

4. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen vereist. Wordt deze meerderheid niet aan-
stonds verkregen, dan wordt een herstemming gehouden over de beide
personen, die inde eerste stemming het grootste aantal stemmen heb-
ben verkregen, en is hij verkozen, op wie bij herstemmÍng de meeste
stemmen zijn uitgebracht. Indienbij herstemming de stemmen staken,
beslist het lot. Stemming over personen geschiedt op ongetekende

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 stem-
men bepaald is, geen toepassing, dochwordt volstaan met het medede-
len van deuitslagvande stemming aan degene, die het advies gevraagd
heeft. Heeft het advies op zaken betrekking, dan kan het bestuur deze

mededeling vergezeld doen gaan van een uiteenzetting van de beweeg-
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redenen van hen, die zich v66r en van hen, die zich tegen het voorstel
hebben uitgesproken,

Artikel 19.

1. Wanneerinde vergadering minder dan de helft van het aantal leden

van het bestuur tegenwoordig is, kan we1 beraadslaagd, doch kunnen

geen besluiten genomen worden.

2. Wanneer minder dan de helft van het aantal leden van het bestuur is

opgekomen, wordt, tenzij een schriftelijke stemming wordt uitgeschre-

ven op de voet van artikel 20, een nieuwe vergadering belegd. Deze

vindt plaats op een tijdstip, dat meer dan 24 uur, doch minder dan 14

dagen na de eerste bijeengeroepen vergadering va1t. De in de nieuwe

vergadering aanwezige leden zijn, ongeacht hun aantal, bevoegd beslui-

ten te nemen over onderwerpen, die vermeld zijn op de agenda voor de

eerste vergadering.

Ariikel 20.

1. De voorzitter kan een schriftelijke stemming over nauwkeurig ge-

formuleerde voorstellen uitschrijven zonder een vergadering bijeen te

roepen. Hijbrengtdit ter kennis van de voorzitter van de Centrale Or-

ganisatie TNO, die de voorzitter schriftelijk mededeling kan doen van

zijn gevoelen ten aanzien van die voorstellen.

2. Bij schriftelijke stemming, als in het voorgaande lid bedoeld, is

een voorstel slechts aangenomen, wanneer de meerderheid van het aan-

tal leden van het bestuur daarv66r heeft gestemd. De voorzitter doet

aan de leden van het bestuur en aan de voorzitter van de Centrale Or-
ganisatie TNO onverwijld mededeling van de uitslag van de stemming.

3. Wanneer de voorzitter uiterlijk op de derde dag na die, waarop de

in het voorgaande 1id bedoelde mededeling werd gedaan, bij nadere

overweging behandeling in een vergadering van het bestuur wenselijk

acht of ten minste 2 leden van dat bestuur, dan wel de voorzitter van

de Centrale Organisatie TNO zulks uiterlijk op die dag aan de voorzlt-
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ter verzoeken, wordt de tenuitvoerlegging van een op deze wijze geno-

men besluit aangehouden. De voorzitter doet hiervan onverwijld mede-
deling aande leden van het bestuur en aan de voorzitter van de Centra-
Ie Organisatie TNO en plaatst het voorstel op de agenda van de eerst-
volgende vergadering van het bestuur.

HET DAGETIJKSE BESTUUR

Artikel 21.

1. De Dagelijkse leiding berust bij het dagelijks bestuur.

2. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, De voorzitter en de

ondervoorzitter van het bestuur zijn resp. voorzitter en ondervoorzit-
ter van het dagelijks bestuur, terwijl daarvan tevens Iid zijn de gede-
legeerde van de Minister, alsmede de in artikel g, eerste lid sub a
genoemde ambtenaren.

3. Lid 2 van artikel 14 is van toepassing bij verhindering, afwezig-
heid of ontstentenis van de voorzitter.

4. Zolang in een vacature in het dagelijks bestuur niet is voorzien,
vormen de overblijvende leden het dagelijks bestuur,

Artikel 22.

1. Het dagelijks bestuur vertegenv/oordigt de Rijksverdedigingsorga-
nisatie TNO in en buiten rechten.

2. Om de Rijksverdedigingsorganisatie TNO te binden, behoeven be-
scheiden de ondertekening van de voorzitter en van de secretaris.

3. Het dagelijks bestuurbehoeft de bijzondere machtiging van het be-
stuur voor:

a. het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroe-
rend goed;

b. het aangaan van geldelijke verplichtingen, die niet in de in artikel
26 bedoelde begroting van uitgaven voorzien zijn;
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c, het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen of legaten;

d. het instellenvan, het zichverwerentegen en het berusten in rechts-
vorderingen of het aangaan van dadingen.

4, Het in het derde lid bepaalde ontheft het dagelijks bestuur niet van
de verplichting tot het nemen van alle conservatoire maatregelen.

5. Het dagelijks bestuur is wegens zijn handelingen aan het bestuur
verantwoording verschuldigd en verstrekt te dien aanzien alle gevraag-
de inlichtingen.

Artikel 23.

1. De voorzitterroeptde vergadering van het dagelijks bestuur bijeen
zo dikwijls hij dit wenselijk acht of een 1id van het dagelijks bestuur
hem daartoe het verlangen te kennen geeft. Hij geeft van de bijeenroe-
ping kennis aan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van
de Centrale OrganisatÍe TNO en aan de ambtenaren, die overeenkom-
stigartikel? zijnaangewezen om de gedelegeerde bij verhindering, af-
wezigheid of ontstentenis te vervangen, alsmede de ambtenaren, die
door de Minister zijn aangewezen als plaatsvervangers van de in arti-
kel 9, eerste lid sub a genoemde ambtenaren. Het in het eerste, derde,

vierde en vijfde lidvan artikel 1B bepaalde vÍndt overeenkomstige toe-
passing.

2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Centrale
Organisatie TNO en de ambtenaren, die overeenkomstig artikel 7 zijn
aangewezen om de gedelegeerde bij afwezigheid, verhindering of ont-
stentenis te vervangen, alsmede de ambtenaren, die door de Minister
zijn aangewezen als plaatsvervangers van de in artikel 9, eerste lid
sub a genoemde ambtenaren hebbentoegangtotde vergaderingen waar-
in zij een raadgevende stem hebben.

Artikel 21.

Uiterlijk op de dag na die, waarop het dagelijks bestuur een besluit
heeft genomen, kan de voorzitter bezwaar maken tegen de tenuitvoer-
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leggi.ng daarvan; hetzelfde kan geschieden door de gedelegeerde van de

Minister, Het besluit wordt daardoor geschorst en wordt door de voor-
zitteraande beslissing van het bestuur onderworpen. Op deze besli.s-
sing is artikel 8 van toepassing.

COMMISSIES

Artikel 25.

Het bestuur kan, a1 dan niet uit zijn leden, één of meer personen aan-
wi.jzen, ten einde het in het algemeen bij de vervulling van zijn taak of
in enig onderdeel van zijn werkzaamheden bij te staan.

BEGROTING

Artikel 2ó.

1. Hetbestuurdoetjaarlijksvooreen door het bestuur van de Centra-
Ie Organisatie TNO tebepalentijdstipaan dit lichaam een ontwerp van
het werkplan en van de begroting voor het volgend jaar toekomen.

2. Nadat door het bestuur van de Centrale Organisatie TNO aan het
bestuur is medegedeeld over welk subsidie overeenkomstig het bepaal-
de in lid I van artikel 5 voor het in het voorgaande lid bedoetde jaar
kan worden beschikt, stelt het bestuur de begroting van inkomsten en

uitgaven voor dit jaar vast.

3. Wanneer de in het voorgaande 1id bedoelde mededeling niet v66r
I januari van het jaar, waarop het subsidie betrekking heeft, plaats
vindt, ishetbestuur, omdewerkzaamheden gaande te houden, bevoegd
te beschikkenoverten hoogste vier twaalfde gedeelten van het bedrag,
dat laatstelÍjk voor een geheel jaar a1s subsidie werd verleend.

4. Het boekjaarlooptvan 1 januari tot en met 31 december. Het eer-
ste boekjaar loopt tot en met 31 december 1946.
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VERSLAG

Artikel 27.

1. Het bestuurbrengt jaarliiks aan het bestuur van de Centrale Orga-

nisatie TNO vó6r een door dit bestuur te bepalen tijdstip verslag uit
over zijn werkzaamheden en bevindingen.

2. Hetbestuurdientelk halfjaar bij het bestuur van de Centrale Orga-

nisatie TNO een kort overzicht in van zijn werkzaamheden en bevin-
dingen.

3. Hetbestuurbrengteveneens jaarlijks een verslag uit aan de Minis-
ter over de werkzaamhedenenbevindingen, alsmede over de werkzaam-

heden, onderzoekingenenverrichtingen, welke het in de toekomst denkt

te doen.

GELDELIJKE VERANTWOORDING

Arlikel 28.

1. Hetbestuurbepaaltinoverlegmethet dagelijks bestuur van de Cen-

trale Organisatie TNO de wijze, waarophet geldelijk beheer wordt ge-

voerd en het toezicht op de penningmeester wordt uitgeoefend.

2. Behoudens het bepaalde in het voorgaande lid, dient de penning-

meester jaarlijks bij het bestuur v6ór een door dit college te bepalen

tijdstip een rekening en vérantwoording over zijn geldelijk beheer in het

afgelopen jaar in. Hij voegt daarbij ontwerpen van een balans en een

winst- en verliesrekening, benevens van een verslag van de geldelijke

toestand van de Rijksverdedigingsorganisatie TNO.

3. Het dagelijks bestuur doet deze bescheiden onderzoeken door de

deskundige, die het bestuur van de Centrale Organisatie TNO onder

goedkeuringvan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aanwijst

voor het onderzoekvan de overeenkomstige bescheiden van de Centra-

le Organisatie TNO.

Het legt diens rapport met zijn prae-advies aan het bestuur over.
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4. Goedkeuringvande rekeningenverantwoordingvande penningmees-

ter door het bestuur ontheft de penningmeester van de verantwoordelijk -
heid voor het door hem gevoerde beheer, behoudens in gevallen van na

de goedkeuring gebleken bedrog.

5. Het bestuur stelt jaarlijks een verslag omtrent de geldelijke toe-
standvande Rijksverdedigingsorganisatie TNO benevens een balans en

een winst- en verliesrekening vast en dient deze bescheiden tegelijk
met het in artikel 27 bedoelde verslag bij het bestuur van de Centrale
Organisatie TNO in.

GEHEIMHOUDING

Artikel 29.

1. Het bestuur, het dagelijks bestuur of een door het bestuur ingestel-
de commissie kan aan al1en, die bij een der vergaderingen tegenv/oor-

dig zijn of waren, geheirnhouding opleggen omtrent onderwerpen, welke

in die vergadering worden of werden behandeld.

2. De leden van het bestuur, het dagelijks bestuur of van een door het

bestuur ingestelde commissie en a1le andere personen, die bij een der
vergaderingen tegenwoordig waren, zijn tot geheimhouding verplicht
ten aanzien van enig onderwerp, waaromtrent de Minister geheimhou-

ding heeft opgelegd.

3. De in de voorgaande twee leden bedoelde verplichting tot geheim-
houding bestaat niet ten aanzien van de Minister voor de gedelegeerde

van de Minister en de ambtenaren, die overeenkomstig artikel 7 zijn
aangewezen om de gedelegeerde bij verhindering, afwezigheid of ont-
stentenis te vervangen, zomede de ambtenaren, bedoeld in artikel 9,

eerste lid sub a hun door de Minister aangewezen plaatsvervangers.

4. Het bestuur zal aan personen, werkzaam bij, of ressorterende on-
der de Rijksverdedigingsorganisatie TNO geheimhouding opleggen, ten
aanzien van al hetgeen hun uit hoofde van hun werkzaamheden voor de

Rijksverdedigingsorganisatie TNO ter kennis is gekomen.
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Artikel 29 bis

1. De voorzitter legt in handen van de Minister een eed (verklarÍng
en belofte) af volgens de onder 4a vermelde tekst.

2. De overige gewone ledenen de tijdelijke leden van het bestuur, met

uitzonderingvandeinartikel 9, eerste lid sub a genoemde ambtenaren

en hun door de Minister aangewe zen plaatsvervangers, leggen eenzelf-
de eed (verklaring en belofte) - behoudens de onder 4b genoemde af-
wijking - af in handen van de voorzitter.

3. Het bestuur stelt vast:

a. welke leden van de in artikel 25 genoemde commissies,

b. welke personen, werkzaam bij of ressorterende onder de Rijks-
verdedigingsorganis atie TNO,
een eed (verklaring en belofte) zullen afleggen en in handen van wie dÍt
zal geschieden.

4. a. De tekst van de onder I bedoelde eed (verklaring en belofte)
luidt als volgt:

"Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan de grondwet en aan de

overige wetten des Rijks.
Ik zweer (verklaar), dat ik onmiddellijk íoch middeltijk, onder welke

vorm of voorwendsel ook, tot het verkrijgen mijner functie van voor-
zitter der Rijksverdedigingsorganisatie TNO aan iemand, wie hij ook

zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.

Ik zweer (beloof), dat ik om iets, hoegenaamd in mijn functie te doen

of te laten, van niemand hoegenaamd, hetzij onmiddellijk, hetzij mid-
dellijk, enige belofte of geschenken zal aannemen, en dat ik mij a1s

nauwgezet en ijverig voorzitter der Rijksverdedigingsorganisatie TNO

za1 gedragen, de mij verstrekte opdrachten zal volbrengen en de zaken,

waarvan ik kennis draag, en welke mij a1s geheim zijn toevertrouwd,
of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, niet zal

openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of
ambtshalve tot mededeling verplicht ben.
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Zo waarlijk helpe mij God almachtig (dat verklaar.en beloof ik). "

b. In de tekst van de eed (verklaring en belofte), af te leggen door de

onder 2 bedoelde personen, wordt "voorzitter" vervangen door "lid
van het bestuur. "

c. De tekst van de eed (verklaring en belofte), af te leggen door de

onder 3 bedoelde personen, wordt door het bestuur vastgesteld.

5. Van de aflegging van de eed (verklaring en belofte), ingevolge het
bepaalde in dit artikel onder 2 en 3, wordt een proces-verbaal opge-
maakt, hetwelk wordt opgelegd bij het secretariaat der Rijksverdedi-
gingsorganisatie TNO,

REGLEMENT VAN ORDE

Artikel 30.

1. Het bestuurstelteen reglement van orde vast, dat geen bepalingen
mag bevatten, die met deze statuten in strijd zijn.

2. Het reglement van orde wordt aan de goedkeuring van de Centrale
Organisatie TNO onderworpen. Weigert zij deze, dan deelt zij de re-
denen hiervan mede.

VERGOEDING

Artikel 31.

1. Behoudens vergoeding, dieaan de voorzitter en de ondervoorzitter
kan wordentoegekend, genieten de leden van het bestuur geen bezoldi-
ging. Echterkan aan de leden een vacatiegeld worden toegekend, waar-
van het bedrag door het bestuur, onder goedkeuring van de Minister
wordt vastgesteld. Zij genieten vergoeding voor reis - en verblijÍkosten
ter zake van reizen buiten hun woonplaatsen, die zij ten behoeve van
de Rijksverdedigingsorganisatie TNO doen, op de voet van de catego-
rie A van het Reisbesluit 1956.

2. De leden van het bestuur mogen geen rechtstreeks belang hebben
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bij opdrachten, die de Rijksverdedigingsorganisatie TNO verleent. In

bijzondere gevallen kan het bestuur van de Centrale Organisatie TNO,

op voorstel van het bestuur van de Rijksverdedigingsorganisatie TNO,

hiervan ontheffing verlenen.

WIJZIGING OF AANVULLING VAN DE STATUTEN

Artikel 32.

1. De Minister kan, gehoorddeCentraleOrganisatie TNO en deRijks-
verdedigingsorganisatie TNO, deze statuten wijzigen of aanvullen. De

aldus gewijzigde of aangevulde statuten zijn van kracht van de dag, die

volgtopdie, waaropzijop voordracht van de Minister door de Koningin

zijn goedgekeurd.

2. Hetbestuurkandoor tussenkomst van de Centrale Organisatie TNO

aan de Minister voorstellen doen tot wijziging of aanvulling dgzer sta-
tuten.

3. De behandeling dezer voorstellen geschiedt in een opzettelijk daar-

toe ten minste één maand te voren bijeengeroepen vergadering.
Bij de oproeping wordt mededeling gedaan van de voorgestelde wijzi-
gingen of aanvullingen, die uitvoerig worden toegelicht. Het bestuur kan

alleenvoorstellendoen tot wijziging of aanvulling, die geplaatst ziin in
de oproepingsbrief.

OPHEFFING VAN DE ORGANISATIE

Artikel 33.

1. De Rijksverdedigingsorganisatie TNOkandoorde Minister, gehoord

de Centrale Organisatie TNO en de Rijksverdedigingsorganisatie TNO

worden opgeheven, Het hiertoe strekkende besluit regelt de wijze van

vereffening en stelt de bestemming van een eventueel batig saldo vast.

2. Hetbestuurkandoor tussenkomst van de Centrale Organisatie TNO

een voordracht doen tot opheffing der Rijksverdedigings organisatie TNO

in een opzettelijk daartoe ten minste 3 maanden te voren bijeengeroepen
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vergadering. De hiertoe strekkende voordracht regelt tevens de wijze
van vereffening en stelt de bestemming van een eventueel batig saldo

vast. De oproepingsbrief bevat omtrent deze punten uitgewerkte voor-
stellen. De vergadering kan tot het doen dezer voordracht besluiten
met een aantal stemmen, dat ten minste 2f 3 van het aantal leden be-
draagt.

3. De vereffenaars doen doortussenkomstvande Centrale Organisatie
TNO rekeningenverantwoordingaande Minister. De goedkeuring daar-
van ontheft hen van de verantwoordelijkheid voor hun handelingen.

STOTBEPALING.

In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het dage-

lijks bestuur.





Richiliinen met betrekking tot de verlegenwoordiging in het Besluur
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RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT DE

VERTEGENWOORDIGING IN HET BESTUUR DER

R IJ KS V E RDE DIGING SO R GA NIS AT IE T NO

Bij beschikking van de Minister van DefensÍe van 14 juli 1966,

nr. 215. WBl12Y, is het volgende bepaald:

Artikel l.

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. de statuten: de statuten van de Rijksverdedigingsorganisatie TNO;

b. de gedelegeerde: deambtenaar, diealsgedelegeerdevande Minis-
ter 1id is van het bestuur van de Rijksverdedigingsorganisatie TNO.

Artikel 2.

1. De Materieelraad zal met instemming van het Comité Verenigde

Chefs van Staven als gedelegeerde van de Minister in het bestuur van

de Rijksverdedigingsorganisatie TNO bij voorkeur aanbevelen voor een

voordracht, alsbedoeldinartikel ? van de statuten, de ambtenaar, die,
bij het krijgsmachtdeel waartoe hij behoort, is belast met de coördi-
natie van het wetenschappelijk onderzoek.

2. De Materieelraad zal, eveneens met instemming van het Comité

Verenigde Chefs van Staven, aIs plaatsvervangend gedelegeerden voor
een voordracht, a1s bedoeld in artikel 7 van de statuten, aanbevelen

ambtenaren, werkzaam bij hetzelfde krijgsmachtdeel a1s dat, waartoe

de gedelegeerde behoort.

3. De gedelegeerde, zomede de plaatsvervangend gedelegeerden zul-
len voor een periode van maxirnaal drie jaren worden benoemd.

4, De functie van gedelegeerde zal bij toerbeurt worden vervuld door

een ambtenaar van de Koninklijke Mariae, de Koninklijke Landmacht
en de Koninklijke Luchtmacht.

5. Als gedelegeerde, die voor de eerste maal na de inwerkiagtreding
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van deze beschikking a1s zodanig za1 optreden, zal een ambtenaar van

de Koninklijke Landmacht worden voorgedragen.

Artikel 3.

De gedelegeerde, ofbij diens verhÍndering, afwezigheid of ontstentenis

de plaatsvervangend gedelegeerde, is gehouden het verzet, a1s bedoeld

in artikel 11 van de wet van 30 oktober 1930 tot regeling van het toe-
gepast-natuurwetenschappelijkonderzoek (Stb. 416) en in artikel 8 van

de statuten, aan te tekenen, zodra een van de ambtenaren, bedoeld in

artikel 9, eerste 1id, sub a, van de statuten, of diens plaatsvervanger

zulks adviseert.

Arlikel 4.

De gedelegeerde, of bij diens verhindering, afwezigheid of ontstente-

nis de plaatsvervangend gedelegeerde, zaleroptoezien, dat e1k krijgs-
machtdeel zich kan doen vertegenwoordigen bij elke vergadering van

het bestuur van de Centrale Organisatie voor toegepast-natuurweten-

schappelijk onderzoek, bedoeld in artikel 10 van de wet van

30 oktober 1930 (Stb, 416), toiregeling van het toegepast-natuurweten-

schappelijk onderzoek.

Arlikel 5.

1, De Materieelraad zal met instemming van het Comité Verenigde

Chefs van Staven ten behoeve van de benoeming van ambtenaren, be-

doeld in artikel 9,lid 1, sub a, van de statuten, bij voorkeur aanbeve-

len de ambtenaar, die, bij het krijgsmachtdeel waartoe hij behoort, is

belast met de coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek.

2. Bi.j die aanbeveling zalop overeenkomstige wi.jze de Materieelraad

tevens adviserenomtrent de aanwijzing van de plaatsvervanger van de

ambtenaar, bedoeld in het eerste Iid.
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Artikel ó.

Deze beschikking kan worden aangehaald a1s: Richtlijnen met betrek-
king tot de vertegenwoordiging in het bestuur van de RVO/TNO.





RIJKSVERDEDIGINGSORGANISATIE TNO

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET BESTUUR

(bedoeld in artikel 30 van de statuten dezer Organisatie)
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VAN DE VOORZITTER

Artikel l.
1. De voorzitter draagt zorg voor:

a. het bijhouden van de ranglijst voor de aftreding van de gewone le-
den,

b. mededeling aan de leden van het bestuur van benoemingen en ont-
slagen van bestuursleden en hun eventuele plaatsvervangers.

c. toezending aan de Centrale Organisatie TNO van stukken, a1s dit
in overleg met en naar het oordeel van de voorzitter van de Centrale
Organisatie TNO nodig is, ter waarborging van de eenheid in de werk-
zaamheid op verschillend gebied van de gehele bij of ingevolge de \Met

in het leven geroepen Organisatie TNO, voor zover zulks niet in strijd
is met het bepaalde onder d,

d. het nakomen van de, door of namens de Minister van Defensie ge-
geven, aanwijzingen ten aanzien van de geheimhouding,

e. het onverwijld kennisgeven van vacatures in het bestuur aan de

Minister van Defensie, voor zoverhet de leden van het bestuur betreft,
die volgens artikel 9, lid 1, sub b en c en artikel 11, lid 1 van de sta-
tuten zijn benoemd.

2. Indien de voorzitter zijn betrekking tijdefijk niet kan \ry'aarnemen,
geeft hij daarvan kennis aan de ondervoorzitter.

VAN DE LEDEN

Artikel 2.

1. Een gewoon of een tijdelijk lid, dat voornemens is ontslag aan te
vragen, geeft daarvan kennis aan de voorzitter.

2. De leden zijn gehouden tot geheimhouding van a1 datgene, dat hun
uit hoofde van hun bestuursfunctie ter kennis is gekomen met betrek-
king tot onderwerpen, die inhetbijzonder de aandacht van de Rijksver-
dedigingsorganisatie TNO hebben of moeten hebben,
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Deze verplichting tot geheimhouding bestaat niet ten aanzien van

de Minister van Defensie voor de gedelegeerde van de Minister en de

ambtenaren die overeenkomstigartikel 7 vande statuten zijn aangewe-

zen, om de gedelegeerde bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis

te vervangen zomede voor de ambtenaren bedoeld in artikel 9, lid 1

sub a van de statuten en hun door de Minister aangelrezen plaatsver-
vangers.
Opheffing vandeplichttot geheimhouding kan alleen geschieden bij be-

sluit van het bestuur, genomen met volstrekte meerderheid van stem-
men en slechts voor onderrrerpen, niet bedoeld in artikel 1, Iid 1,

sub d.

De leden zullenalle gerubriceerde stukken, betrekking hebbende op de

Rijksverdedigingsorganisatie TNO, behandelen op de wijze a1s voorge -
schreven in het Rubriceringsvoorschrift der Rijksverdedigingsorgani-
satie TNO.

VAN DE VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 3.

1. De oproeping tot de vergadering van het bestuur geschiedt schrif-
telijk en zoveelmogelijk tenminste veertien dagen vó6r de dag, waar-

op de vergadering gehouden zal worden.

2. De vergaderingen van het bestuurworden te rs-Gravenhage gehou-

den. In bijzondere gevallen kan de voorzitter hieromtrent anders be-

slis sen.

VAN HET DAGETIJKS BESTUUR

Artikel 4.

1. De oproeping tot de vergadering van het dagelijks bestuur geschiedt

op zodanige wijze en op zodanige termijn a1s de voorzitter geschikt

oordeelt.

2. De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden te rs-Graven-

hage gehouden, tenzij de voorzitter anders beslist.

3. Hetdagelijks bestuurdoet jaarlijks aan de leden van het bestuur en
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aan de voorzitter van de Centrale Organisatie TNO toekomen:

a. v6ór de 1e Februari een ontwerp van het werkplan en de begroting
voor het eerstvolgend jaar, bedoeld in het eerste lid van artikel 26 van
de statuten,

b. zospoedigmogelijk na ontvangst van de mededeling van de Centra-
1e Organisatie TNO, over welke subsidie over enig jaar kan worden be-
schikt, a1s bedoeld in het tweede Iid van artikel 26 van de statuten, de

nodige voorstellen ter vaststelling van de begroting van inkomsten en
uitgaven van dat jaar,

c. vóór 1 April een ontwerp voor het in het eerste lid van artikel 2?

van de statuten bedoelde verslag over de werkzaamheden en bevindingen
in het afgelopen jaar, zomede ontwerpenvoor de in lid 5 van artikel 28

vande statutenbedoelde balans en winst- en verliesrekening en verslag
van de geldelijke toestand, vergezeld van een afschrift van het rapport
vande deskundige envaneenprae-advies als bedoeld in iid 3 van laatst-
genoemd artikel.
Inbijzondere gevallen kan van de sub a en c genoemde data worden af-
geweken.

4. Het dagelijks bestuur verricht de werkzaamheden, welke het door
het bestuur worden opgedragen.

5. De voorzitter is bevoegd om bij afwezigheid, verhindering of ont-
stentenis van de andere leden van het dagelijks bestuur in spoedeisen-
de gevallen beslissingen te nemen en uit te voeren, die anders aan het
dagelijks bestuur zijn voorbehouden. Hij geeft daarvan dadelijk kennis
aandeledenvan het dagelijks bestuur en aan de voorzitter van de Cen-
trale Organisatie TNO.

VAN HET BUREAU

Artikel 5.

Het bureau van de Centrale Organisatie TNO staat in overleg met de

voorzitter dier Organisatie ter beschikking van het bestuur en het da-
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gelijks bestuur van de Rijksverdedigingsorganisatie TNO.

VAN DE NOÍULEN

Artikel ó.

1. De notulen van. de vergadering zullen een beknopt resumé van de

gevoerdebesprekingen, dochvolledige mededeling van de genomen be-

sluiten bevatten.

2. Zij worden, na voorlopige goedkeuring door de voorzitter, aan de

personen, die tot de desbetrefÍende vergadering toegang hadden, toe-
gezonden.

3. Inde eerstvolgendevergadering worden de voorlopig door de voor-
zitter goedgekeurde notulen gearresteerd; van eventuele wijzigingen

za1 in de notulen van deze vergadering melding worden gemaakt.

4, Onverminderd het bepaalde in artikel B van de statuten worden de

genomen besluiten ten uitvoer getegd ook zonder voorafgaande arres-
tering van de notulen van de vergadering, waarin zij ziin genomen,

zullende de genomen besluiten staande de vergadering in het kort wor-
den geformuleerd.

5. Behandelde stukken, vvaarvan de inhoud, ter beoordeling van de

voorzitter, van bijzonder belang is, kunnen als bijlagen bij de notulen

worden gevoegd.

Vastgesteld in de vergadering vanhet bestuur
der Rijksverdedigingsorganisatie TNO, d. d. 25 no-

vember 194?. Gewijzigd ingevolge besluit van de ver-
gadering van het bestuur der Rijksverdedigingsorga-
nisatie TNO d.d. 22 februari 196?.

Goedgekeurd door de Centrale Organisatie
TNO op 8 october 1947. Wiiziging goedgekeurd door

de Centrale Organisatie TNO op 14 maart 1967.


