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CENTRALE ORGANISATIE TNO

W Ë T van den 3Osten October 1930, tot regeling van het
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (S. 416).

Wij Wl LHELMINA, Bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses
van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk 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 Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goed-
vinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I

Van de centrale organisatie voor toegepast-natuur-
wete nscha ppe I ij k o nde rz oek.

Artikel 1.

1. Er is eene centrale organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek, die tot taak heeft te bevorderen, dat dit onderzoek op de
doelmatigste wijze dienstbaar gemaakt wordt aan het algemeen belang.
2. De centrale organisatie is rechtspersoon; zij draagt den naam
" Nederlandsche Central e Organ isatie voor toegepast-natuurwetenschappe-
lijk onderzoek" en heeft haren zetel te's-Gravenhage.

Artikel 2.

1. De centrale organisatie dient Onze Ministers desgevraagd oÍ eigener
beweging van advies op het gebied van het toegepast-natuurwetenschappe-
lijk onderzoek. Zij bevordert de eenheid in de bemoeiing van het Rijk met
het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek benevens de algemeene
samenwerking op dit gebied en verricht voorts de werkzaamheden, die haar



bij wet, algemeenen maatregel van bestuur of op andere wiize van

Regeeringswege 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 toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek en de toe-
passing van de resultaten daarvan te bevorderen en te steunen,
3. Zij vermijdt rechtstreeks werkzaam te zijn ten aanzien 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. Het bestuur van de centrale organisatie kan, al dan niet uit zijne leden,

commissiën van één of meer personen instellen ten einde het in eenig

onderdeel van zijne werkzaamheden bij te staan.

Artikel3.

1. Aan de centrale organisatie wordt iaarliiks van Riikswege een subsidie
verleend.
2. Zij dient jaarlijks bii Onzen Minister van Financiën een met redenen

omkleed voorstel in omtrent het Rilkssubsidie voor het eerstvolgend iaar
en omtrent de verdeeling daarvan over de daarvoor in aanmerking
komende hoofdstukken van de Rijksbegrooting.
3. Onze Minister van Financiën bepaalt het bedrag, dat ten hoogste op
het ontwerp van de Rijksbegrooting voor het eerstvolgend jaar als Rijks-
subsidie zal worden uitgetrokken, en doet. zoo noodig na overleg met de

centrale organisatie, aan zijne ambtgenooten een voorstel tot verdeeling
van dit subsidie over de daarvoor in aanmerking komende hoofdstukken
der Rijksbegrooting.
4. Hare geldmiddelen 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
adviezen, het opnemen van gelden, het aannemen van schenkingen, het

aanvaarden van erfstellingen en legaten en uit anderen hoofde.

Artikel 4.

Het bestuur van de centrale organisatie bestaat uit de navolgende leden:
I
a. de voorzitters van de organisaties, welke krachtens artikel 14 in het

leven zijn geroepen;
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ö. 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 onderscheidenlijk van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van Arbeid, Handel erí
Nijverheid, van'Waterstaat, van Defensie en van Koloniën. De helft van de
gewone leden wordt benoemd uit personen, die geacht worden deskundig
te zijn op natuurwetenschappelijk gebied, en de heltt uit personen, die
geacht worden deskundig te zijn hetzij in zake de economische verhoudin-
gen 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 1 de economische verhoudingen in het algemeen, hetzii
in zake de economische belangen, die door de natuurwetenschappen
worden gediend, worden de door Ons bil algemeenen maatregel van
bestuur aan te wijzen personen, colleges of lichamen uitgenodigd eene
aanbeveling in te dienen.

Artikel 6.

Wanneer bijzondere omstandigheden dit wenschelijk maken, kunnen Wij,
op voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen. tot tijdelijke leden benoemen personen 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.



Artikel 7.

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

Artikel 8.

1. Het bestuur kiest uit de leden, bedoeld in artikel 4 onderÓ 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 benoemd zijn. Zii zijn bii
herbenoeming tot gewoon of tijdeliik lid terstond herkiesbaar.
3. Het bestuur kan den voorzitter eene vergoeding toekennen, 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 penningmeester en zoo
noodig een of meer personen, die den secretaris en den penningmeester
bijstaan en hen bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis vervangen. Zij
kunnen geen lid van het hstuur zijn.
2. Het bestuur stelt hunne instructie vast, regelt hunne bezoldiging en

verleent hun ontslag.

Artikel 10.

1. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben:
a. de gedelegeerden van Onze Ministers bij de krachtens artikel '14 in het

leven geroepen bi jzondere organisaties;
b. een gedelegeerde van ieder Onzer in het eerste lid van artikel 5

genoemde Ministers. die niet krachtens artikel 14 biizondere organi-
saties in het leven hebben geroepen;

c. een gedelegeerde van Onze Minister van Financiën;
d. de secretaris en de penningmeester van de centrale organisatie;
e. personen, wier tegenwoordigheid, hetzij door een Onzer in het eerste
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lid van artikel 5 genoemde Ministers, hetzij door den voorzitter, in
verband met de behandeling van eenig onderwerp wenschelijk geacht
wordt.

2. Op voordracht van ieder Onzer in het eerste lid van dit artikel onderb
bedoelde Ministers, wiizen Wij een ambtenaar als diens gedelegeerde bij de
centrale organisatie aan; de Thesaurier-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 ontstentenis ver-
vangen.

Artikel 11.

1. leder der in het eerste lid van artikel 10 onder4 b en c bedoelde
gedelegeerden kan verzet aanteekenen tegen een besluit van het bestuur
van de centrale organisatie, hetwelk betrekking heeft op de bestemming
van het van Rijkswege verleend subsidie.
2. Onze Minister, wiens gedelegeerde verzet heeft aangeteekend tegen een
besluit, beslist over de tenuitvoerlegging daarvan, na de centrale organisatie
gehoord te hebben. Wanneer gedelegeerden van meer dan één Minister
verzet hebben aangeteekend, kan het besluit slechts ten uitvoer gelegd
worden. indien geen dier Ministers anders beslist.
3. Wij geven bij algemeenen maatregel van bestuur regelen omtrent de
wijze, waarop verzet wordt aangeteekend, de centrale organisatie wordt
gehoord en de beslissing van Onze Ministers wordt verkregen.

Artikel 12.

1. Het 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, alsmede de bescheiden, bedoeld in artikel 27,
vergezeld -van de beschouwingen, waartoe deze het bestuur aanleiding
hebben 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 gewone en tijdelilke leden;
de vergaderingen en de stemmingen; de bevoegdheden van den voorzitter;
de samenstelling en de bevoegdheid van het dagelijksch bestuur; de vast-

stelling van de begrooting; de goedkeuring van de rekening en verant-
woording van den penningmeester; de vaststelling van de verslagen. 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 ziln ingediend; de vaststelling van het reglement van

orde; de verplichting tot geheimhouding over bepaalde onderwerpen; de

woonplaats van den secretaris en den penningmeester en wat verder
regeling behoeft.

HOOFDSTUK II.

Van de bijzondere organisaties voor toegepast-natuur-
wetenscha ppel ij k o nde rz oek.

Artikel 14.

1. Onze Ministers kunnen. op voordracht van de centrale organisatie oÍ na

haar gehoord te hebben. al dan niet in samenwerking met anderen,
bijzondere organisaties in het leven roepen, die tot taak hebben te
bevorderen, dat het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op de

doelmatigste wijze dienstbaar wordt gemaakt aan eenig volksbelang of
eenigen tak van volkswelvaart. De door hen vast te stellen statuten

behoeven Onze goedkeuring en worden door plaatsing in de Nederlandsche
Staatscourant ter algemeene kennis gebracht.
2. Deze organisaties zijn rechtspersonen 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 toepassing.



Artikel 16.

1. Aan de bijzondere organisaties wordt jaarlijks door de centrale
organisatie een subsidie verleend.
2. De besturen doen laarlijks vóór een door het bestuur van de centrale
organisatie te bepalen tijdstip aan haar ontwerpen van hunne werkplannen
en van hunne begrootingen voor het volgend jaar toekomen.
3. De geldmiddelen van de bijzondere organisaties worden verder
verkregen door het aanvaarden van andere subsidiën, het vorderen van

vergoedingen wegens voor biizondere personen oÍ lichamen gedane

onderzoekingen of aan hen uitgebrachte adviezen, het opnemen van
gelden, het aannemen van schenkingen, 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 gedelegeerde van ieder Onzer

Ministers, die de organisatie in het leven hebben geroepen;

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 dezen bii ver-

hindering, aÍwezigheid oÍ ontstentenis vervangen.

Artikel 19.

1. leder gedelegeerde kan verzet aanteekenen tegen een besluit van het
bestuur. Dit recht geldt niet ten aanzien van besluiten betreffende de

besteding van gelden, die bi.izondere personen of lichamen voor een

bepaald omschreven doel ter beschikking van de organisaties hebben
gesteld en die het bestuur voor dit doel wenscht te gebruiken.



2. Onze Minister, wiens gedelegeerde verzet heeft aangeteekend tegen een

besluit, beslist over de tenuitvoerlegging daarvan, na de bijzondere
organisatie gehoord te hebben. Wanneer gedelegeerden van meer dan één

Minister verzet hebben aangeteekend, kan het besluit slechts ten uitvoer
gelegd worden indien geen dier Ministers anders beslist.

3. Bij de statuten wordt geregeld de wijze, waarop verzet wordt aan'
geteekend, 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 geroepen. De helft van de

gewone leden wordt benoemd uit personen, die geacht worden in natuur-
wetenschappelijk opzicht deskundig te ziin op het gebied. waarover de

werkkring van de bijzondere organisatie zich uitstrekt, en de helft uit
personen. die geacht worden overigens deskundig te zijn op dat gebied.

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

Artikel2l.

Wanneer bijzondere omstandigheden dit wenscheliik maken. kunnen Wii,

op voordracht van Onze Ministers, die de organisatie in het leven hebben

geroepen, tot tildelijke leden benoemen personen als in het eerste lid van

artikel 20 bedoeld, die door het bestuur van de biizondere organisatie bij
een met redenen omkleed voorstel ziin aanbevolen. De centrale organisatie
wordt omtrent deze aanbevelingen gehoord.

Artikel 22.

1. Het bestuur van iedere bijzondere organisatie kiest uit de leden,

bedoeld in artikel 17 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 benoemd ziin. Zii zijn bii
herbenoeming tot gewoon oÍ tijdelijk lid terstond herkiesbaar.
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3. Het bestuur kan den voorzitter eene vergoeding toekennen, waarvan
het bedrag door het bestuur onder goedkeuring van het bestuur van de
centrale organisatie wordt vastgesteld.

Artikel 23.

ln het secretariaat en de geldelijke administratie van eene bijzondere
organisatie wordt voorzien door den secretaris en den penningmeester van
de centrale organisatie. Het bestuur van laatstgenoemde organisatie stelt
jaarlilks 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

organ isatie;
b. personen, wier tegenwoordigheid, hetzij door den voorzitter der

bijzondere organisatie, hetzij door de in artikel 18 bedoelde gedelegeer-
den, in verband met de behandeling van eenig onderwerp wenschelilk
geacht wordt.

2. De secretaris en de penningmeester van de centrale organisatie hebben
toegang tot de vergaderingen van het in artikel 28 bedoeld dagelijksch
bestuur van eene bí]zondere organisatie.

Artikel 25.

Het bestuur van eene bijzondere organisatie verstrekt aan het bestuur van
de centrale organisatie alle gevraagde inlichtingen.

Artikel 26.

Onze Ministers dragen de onder hunne departementen ressorteerende
diensten, laboratoria en dergelijke instellingen of gedeelten daarvan, díe
daarvoor naar hun oordeel in aanmerking komen, aan eene bijzondere
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organisatie in beheer over bij regelingen. waaromtrent zoowel het bestuur
van de bijzondere 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 tiidstip
verslag uit over ziine werkzaamheden en bevindingen en over den

geldelijken toestand van de organisatie en voegt daarbij de balans en de

winst- en verliesrekening.

Artikel 28.

De statuten van eene bijzondere organisatie bevatten. behalve hetgeen

overeenkomstig het derde lid van artikel 19 en het tweede lid van artikel
20 geregeld dient te worden, bepalingen betreffende het aantal gewone

leden; den zittingstijd en de wijze van aftreden van de gewone en tijdelijke
leden; de vergaderingen en de stemmingen; de bevoegdheden van den

voorzitter; de samenstelling en de bevoegdheid van het dagplijksch bestuur;
de vaststelling van de begrooting; de goedkeuring van de rekening en

verantwoording van den penningmeester; de vaststelling van de verslagen,

de balans en de winst- en verliesrekening; de vaststelling van het reglement
van orde; de verplichting tot geheimhouding over bepaalde onderwerpen;
de wijziging of aanvulling van de statuten; de opheffing van de orgnisatie
en wat verder regeling behoeft.

Slotbepaling.

Artikel 29.

Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen, dat deze in het Sfaatsblad zal worden geplaatst, en dat
alle ministerieele departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren,
wien zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
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Gegeven ten Paleize het Loo, den 3Osten October 1930.

De Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen,

J. TERPSTRA.

De Minister van Staat,
Minister van Binnenlandsche Zaken

en Landbouw,
RUIJS DE BEERENBROUCK.

De Minister van Arbeid,
Handel en Nijverheid,
T. J. VERSCHUUR.

De Minister van Waterstaat,
P. J. REIJMER.

De Minister van Defensie,
L. N. DECKERS.

De Minister van Kolonièin,
DE GRAAFF.

De Minister van Financirin,
DE GEER.

WILHELMINA.

Uitgegeven den twaalfden November 1930.
De Minister van Justitie,

J. DONNER
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I E S L U I T van den l6den September 1931, ter
uitvoering van de artikelen 5, l1 en 13 van de wet van

den 3Osten October 1930 (Staatsblad no. 416), tot
regeling van het toegepast-natuurwetenschappeliik
onderzoek, met inachtneming van de wiizigingen en

aanvullingen ingevolge het Koninkliik besluit van den

l2den Juni 1934 (Staatsblad no.308), ingevolge het
Koninklijk besluit van den 2den Maart 7936 /Staatsblad
no. 361) en ingevolge het Koninkliik besluit van den
23sten Juli 1951 /staatsblad no. 318) (S.401).

Wii WILHELMINA, Bii 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 Waterstaat, van Defensie, van Koloniën en van

Financiën van 3 Maart 1931 no. 10623, afdeeling Kunsten en Weten-

schappen;
Gelet op de artikelen 5, 11, en 13 van de wet van 30 October 1930

lstaatsbtad no. 41 6) tot regeling van het toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek;
Den Baad van State gehoord (advies van 28 Juli 1931 , no.22l;

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 17 Augustus

1931, no. 49821, afdeeling Kunsten en Wetenschappen;

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 (Staarsólad no.416) tot regeling van het toegepast-

natuurwetenschappel i jk onderzoek.

Artikel 2.

1. leder Onzer in het eerste lid van artikel 5 van de wet genoemde

Ministers draagt aan Ons voor ter benoeming tot gewoon lid van het
bestuur van de Nederlandsche Centrale Organisatie voor toegepast-natuur'

14



wetenschappelijk onderzoek één persoon, als bedoeld in het derde lid, en
één persoon, als bedoeld in het vierde lid van dat artikel. Ten behoeve van
de voordrachten voor personen, als bedoeld in het vierde lid van dat
artikel. worden aanbevelingen gevraagd aan de Sociaal-Economische Raad,
ingesteld bij de wet op de Bedrijfsorganisatie lStaatsblad no. K.221.
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 bestuur van de centrale organisatie
vormen, treden af zíi, die op voordracht van Onze Ministers van Onderwils.
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 Januari 1938. De leden, die
voor de eerste maal benoemd worden op voordracht van Onzen Minister
van Sociale Zaken, treden af op 1 Januari 1940 en zij, die voor de eerste
maal benoemd worden op voordracht van Onzen Minister van Landbouw
en Visscherij, op 1 Januari 1942.
3. Van vacatures in het bestuur geeft de voorzitter onverwijld kennis aan
Onzen Minister, op wiens voordracht het lid, dat de opengevallen plaats
innam, is benoemd, met dien verstande, dat de leden, die de eerste maal
benoemd ziln op voordracht van Onzen Minister van Arbeid, Handel en
Nijverheid, geacht zullen worden te zi.in benoemd op voordracht van
Onzen Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, en die, welke de
eerste maal benoemd zijn op voordracht van Onzen Minister van Binnen-
landsche Zaken en Landbouw, geacht zullen worden te zijn benoemd op
voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. Zoolang in
eene vacature niet is voorzien, vormen de overblijvende leden het bestuur.
4. Zij, die tot lid benoemd zijn ter vervulling van tussentijdsch open-
gevallen plaatsen, treden af op het tijdstip, waarop degenen, in wier plaats
zij benoemd zijn, zouden hebben moeten aftreden.
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Artikel 4.

Bii benoeming van tijdelijke leden van het bestuur vermelden Wii

gedurende welk tiidvak zij als zoodanig zitting zullen hebben. lndien na

afloop van dat tijdvak de bijzondere omstandigheden, die tot hunne

benoeming aanleiding hebben gegeven. nog aanwezig zijn, ziin zii aan'

stonds als zoodanig herbenoembaar.

Artikel 5.

'l . De voorzitter heeft de leiding van en het toezicht op de werkzaam-

heden van de centrale organisatie; hij leidt de vergaderingen'

2. Bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis van den voorzitter treedt
de ondervoorzitter in ziin plaats en bij diens verhindering, afwezigheid of
ontstentenis het lid, dat het oudst is in leeftiid.
3. lndien de voorzitter of de ondervoorzitter na afloop van hun

zittingstijd wederom zijn benoemd tot lid van het bestuur, bliiven zij

hunne functies waarnemen, totdat de nieuwe verkiezingen voor deze

functies hebben Plaats gehad.

Artikel 6.

1. De voorzitter roept de vergaderingen van het bestuur schriÍtelijk bijeen

en doet mededeeling van de onderwerpen, die behandeld zullen worden.
2. Het bestuur vergadert ten minste twee maal 's jaars en verder zoo

dikwiils als de voorzitter dit noodig acht of ten minste drie leden van 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 voorzitter niet binnen een maand, nadat het hiertoe

strekkend verzoek gedaan is, eene vergdering heeft bijeengeroepen,

kunnen de verzoekers zelf de verlangde vergadering uitschrijven.

Artikel 7,

1. leder ter vergadering aanwezig lid brengt één stem uit'
2. De in artikel 10 van de wet genoemde personen hebben eene raad-

gevende stem.

16



3. Over 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 meerderheid van de
uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt deze meerderheid niet aanstonds
verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden over de beide personen,
die in de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen en
is hij verkozen, op wien bil herstemming de meeste stemmen zijn uit-
gebracht. lndien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.
5. lndien 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 met het mededeelen van den uitslag
van de stemming aan dengene. die het advies gevraagd heeft. 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 tegenwoordig is.

2. Wanneer 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 vergadering 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 vergadering.

Artikel 9.

1 . De voorzitter kan eene schriftelijke stemming over nauwkeurig
geformuleerde voorstellen uitschrijven zonder eene vergadering bijeen te
roepen. Hij brengt dit ter kennis van de in het eerste lid van artikel 10 van
de 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 aangenomen, wanneer
de meerderheid van het aantal leden van het bestuur daarvóór heeft
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gestemd. De voorzitter doet aan de leden van het bestuur en aan de

gedelegeerden onverwijld mededeeling 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 gedeelte van het aantal leden dan wel een van de

gedelegeerden zulks uiterlijk op dien dag aan den voorzitter verzoeken,

wordt de tenuitvoerlegging van een op deze wilze genomen besluit aan-

gehouden. De voorzitter doet hiervan onverwijld mededeeling aan de leden

van het bestuur en aan de gedelegeerden en plaatst het voorstel op de

agenda van de eerstvolgende vergadering van het bestuur.

Artikel 10.

1. Een gedelegeerde oefent het in artikel 1 1 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 schrifteliike stemming genomen

besluiten uiterlijk op den zesden dag na dien. waarop de in het tweede lid
van artikel 9 bedoelde mededeeling gedaan is, bil den voorzitter eene nota

in te dienen, waarin hij tevens de beweegredenen van zijn verzet

mededeelt. Het besluit wordt hierdoor geschorst.

2. De voorzitter verzoekt ieder Onzer Ministers, wiens gedelegeerde 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 ten uitvoerlegging van het besluit

geen bezwaar te hebben, wanneer zij op den dertigsten dag na dien, waarop

het verzoek gedaan is, niet eene andere beslissing ter kennis van den

voorzitter hebben gebracht.

Artikel 11.

1. De dagelijksche leiding berust bij het dageliiksch bestuur.
2. Het dagelijksch bestuur bestaat uit den voorzitter en den ondervoor-

zitter van het bestuur, die tevens voorzitter en ondervoorzitter 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 ziln
geroepen.
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3. Zoolang nog niet eene bijzondere organisatie in het leven is geroepen,
kiest het bestuur een gewoon oÍ tijdelijk lid tot derde lid van het
dagelijksch bestuur. Zoodra eene biizondere organisatie is tot stand
gebracht en een voorzitter van haar bestuur is gekozen. treedt dit derde lid
als zodanig af. Overigens treedt hij af op den dag, op welken hij aftreedt als

lid van het bestuur; indien hij wederom tot lid van het bestuur is benoemd,
in welk geval het derde lid van artikel 5 overeenkomstige toepassing vindt,
is hi.j aanstonds tot lid van het dagelijksch bestuur herkiesbaar.
4. Zoolang in eene vacature in het dagelilksch bestuur niet is 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 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 onder-
teekening van den voorzitter en van den secretaris.
3. Het dagelijksch bestuur behoeft de 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 of legaten;
d. het instellen van, het zich verweren tegen en het berusten in rechts-

vorderingen 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 conservatoire maatregelen.
5. Het dagelijksch bestuur beslist in alle gevallen, waarin niet is voorzien.
6. Het dagelijksch bestuur is wegens zilne handelingen aan het bestuur
verantwoording verschuldigd en verstrekt te dien aanzien alle gevraagde

inlichtingen.

Artikel 13.

1. De voorzitter roept de vergaderingen van het dagelijksch bestuur bijeen
zoo dikwijls als hij dit wenscheliik acht of een lid van het dagelijksch
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bestuur hem daartoe het verlangen te kennen geeft. Het in het eerste.
derde, vierde en vijfde lid van artikel 7 en in het eerste lid van artikel 8
bepaalde vi ndt overeenkomsti ge 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 tenuitvoer-
legging daarvan; hetzelfde kan geschieden door twee andere leden van het
dagelijksch bestuur gezamenlijk. Het besluit wordt daardoor geschorst en

wordt door den voorzitter aan de beslissing van het bestuur onderworpen.

Artikel 15.

Het bestuur dient het voorstel, bedoeld in het tweede lid van artikel 3 van
de wet, vóór 1 April in en doet afschrift daarvan toekomen aan ieder
Onzer bil den inhoud daarvan betrokken Ministers.

Artikel 16.

1. Het bestuur stelt jaarlijks de begrooting van inkomsten en uitgaven
vast.
2. Het boekiaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste

boekiaar loopt tot en met 31 December 1931.

Artikel 17.

Het bestuur stelt jaarlijks een beredeneerd verslag over ziine werkzaam-
heden en bevindingen in het afgeloopen jaar vast en dient dit voor den

eersten Juli bij Ons in.
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Artikel 18.

1. De penningmeester dient jaàrlijks bij het bestuur vóór een door dit
college te bepalen tijdstip eene rekening en verantwoording over zijn
geldelijk beheer in het aÍgeloopen jaar in. Hij voegt daarbij ontwerpen van
eene balans en 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.
3. Goedkeuring van de rekening en verantwoording van den penning-
meester door het bestuur ontheft den penningmeester van de verantwoor-
delijkheid voor het door hem gevoerd beheer, behoudens in gevallen van na
de goedkeuring gebleken bedrog.
4. Het bestuur stelt jaarlijks een verslag omtrent den geldelijken toestand.
eene balans en eene winst- en verliesrekening vast en dient deze bescheiden
tegelijk met het in artikel 17 bedoeld verslag bij Ons in.

Artikel 19.

1. Het bestuur, het dagelijksch bestuur oÍ eene door het bestuur in-
gestelde commissie kan aan allen, die bij een zijner vergaderingen tegen-
woordig waren, geheimhouding opleggen omtrent onderwerpen, welke in
die vergaderingen zijn behandeld. Zij wordt in acht genomen, totdat het
bestuur. het dagelijksch bestuur of de commissie haar opheft.
2. De leden van het bestuur. het dagelijksch bestuur of eene door het
bestuur ingestelde commissie en alle andere personen, die bij een zijner
vergaderingen vertegenwoordigd waren, zijn tot geheimhouding verplicht
ten aanzien van eenig onderwerp. waaromtrent Onze daarbij betrokken
Minister geheimhouding heeft opgelegd. 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 geheim-
houding bestaat niet voor een gedelegeerde ten aanzien van Onzen
Minister. op wiens voordracht hil benoemd is.
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Artikel 20.

Het bestuur stelt een reglement van orde vast, dat aan de goedkeuring van

Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is onder-
worpen. Weigert hij deze, dan deelt hij de redenen hiervan mede.

Artikel 21.

De secretaris en de penningmeester van de centrale organisatie hebben

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

Artikel22.

1. Behoudens de vergoeding, die aan den voorzitter kan worden
toegekend, genieten de leden van het bestuur geene bezoldiging. Echter
kan aan de leden een vacatiegeld worden toegekend, waarvan het bedrag

door het bestuur onder goedkeuring van Onze Ministers van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen en van Financiën wordt vastgesteld. Zii
genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten ter zake van reizen buiten
hunne woonplaats, die zij ten behoeve van de centrale organisatie doen, op
den voet van de tweede klasse van het Reisbesluit 1916.
2. De leden van het bestuur mogen geen rechtstreeksch geldeliik belang

hebben bij opdrachten. die de centrale organisatie of de biizondere
organisaties, welke ingevolge het in artikel 14 van de wet bepaalde in het
leven geroepen zijn, verleenen. ln bijzondere gevallen kan Onze Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op voorstel van het bestuur
hiervan onthefÍing verleenen.

Artikel 23.

Dit besluit treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip.
Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Binnen-
landsche 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 Raad van State medegedeeld zal worden.
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's-Gravenhage, den 16den September 1931.

De Minister van Onderwiis,
Kunsten en Wetenschappen,

J. TERPSTBA.

De Minister van Staat,
Minister van Binnenlandsche Zaken

en Landbouw,
RUIJS DE BEERENBROUCK.

De Minister van Arbeid,
Handel en Nijverheid,
T.J. VERSCHUUR.

De Minister van Waterstaat,
P. J. REIJMER.

De Minister van Defensie,
L. N. DECKERS,

De Minister van Koloniën,
DE GRAAFF.

De Minister van Financiën,
DE GEER.

WILHELMINA.

Uitgegeven den een en twintigsten September 1931.
De Minister van Justitie,

J. DONNER.
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B E S L U I T van den 22sten April 1932, bepalende het
tiidstip van inwerkingtreding van de wet van den 3Osten
October /93O /Staatsblad no. 416), tot regeling van het
toegepast-natuurwetenschappel ij k onderzoek, en van het
Koninklijk besluit van den l6den September 1931

/Staatsblad no. 401), tot uitvoering van artikelen 5, 11

en l3 van die wet (S. 177).

Wii Wl LHELMINA, Bii de Gratie Gods, Koninging 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 Waterstaat. van Defensie, van Koloniën en van
Financiën van 2 April 1932. no. 17754, afdeeling Kunsten en Weten-
schappen;

Gelet op artikel 29 van de wet van den 3Osten October 1930 lStaatsblad
no. 416). tot regeling van het toegepast-natuurwetenschappelijk onder-
zoek. en op artikel 23 van Ons besluit van den 16den September 1931
(Staatsblad no. 401), ter uitvoering van de artikelen 5, 11 en 13 van die
wet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

te bepalen, dat de bovenbedoelde wet en Ons bovenbedoeld besluit in

werking zullen treden met ingang van 1 Mei 1932.

Onze voornoemde Ministers ziin belast met de uitvoering van dit besluit.
het welk in het Staatsblad en in de Nederlandsche Staatscourant zal
worden geplaatst.

s-Gravenhage, den 22sten April 1932.
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De Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen,

J. TERPSTRA.

De Minister van Staat,
M inister van B i nnenlandsche Zaken,

en Landbouw,
RUIJS DE BEERENBROUCK.

De Minister van Arbeid,
Handel en Nijverheid,
T. J. VERSCHUUR.

De Minister van Waterstaat,
P. J. REIJMER.

De Minister van Defensie,
L. N. DECKERS.

De Minister van Koloniën,
DE GRAAFF.

De Minister van Financiéin,
DE GEER.

Uitgegeven den negen en twintigsten April 1932.
De Minister van Justitie,

J. DONNER.
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REGLEMENT
VOOR DE NATIONALE RAAD

VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK TNO

Het Bestuur van de Centrale Organisatie TNO

Kennis genomen hebbende van

Het schrijven van de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening van 24 april 1956, no. LAZ 3040;

b. het schrijven van het Bestuur van de Landbouworganisatie TNO van 25
mei 1956, no. 56 C 796,

Overwegende

dat de omstandigheden, welke op het gebied van de landbouw
bestaan, een bijzondere regeling wenselijk maken voor de algemene

coördinatie van het landbouwkundig onderzoek en de samenwerking
daarbi.l tussen de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven;

dat coördinatie van het landbouwkundig onderzoek met het toe-
gepast-natuurwetenschappeliik onderzoek in het algemeen, wenselijk is;

dat de ervaring heeft geleerd, dat de bevordering van het onderzoek
ten behoeve van de landbouw, in verband met de specif ieke belangen van

deze tak van volkswelvaart, niet op bevredigende wiize kan worden toe-
vertrouwd aan een bijzondere organisatie TNO in de geest van hoofdstuk ll
van de Wet van 30 oktober 1930 tot regeling van het toegepast-natuur-
wetenschappeli.lk onderzoek (Staatsb/ad no. 41 6);

dat deze Wet in artikel 2 de mogelijkheid opent ook op andere wi!ze
dan door middel van een bijzondere organisatie bii het toegepast-natuur-
wetenschappeli.jke onderzoek ten behoeve van de landbouw de gewenste

samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedriiÍsleven tot stand te
brengen;

Besluit

1. aan de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening voor te
stellen de Landbouworganisatie TNO op te heffen;

26



2. met ingang van dezelfde datum waarop de Landbouworganisatie TNO
wordt opgeheven, in te stellen een commissie, die de naam zal dragen
"Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO", waarvoor zal
gelden het hierna volgende reglement.

's-Gravenhage, l6 november 1956

Het Bestuur van de Centrale Organisatie TNO.
lr. Z. Th. Fetter, Voorzitter
lr. J. W. J. Beek, Algemeen Secretaris
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Algemene bepalingen.

Artikel 1.

Waar in dit reglement gesproken wordt van:
a. "de Wet", wordt bedoeld de Wet van 30 oktober 1930 tot regeling van

het toegepast-natuurwetenschappel i jk onderzoek lStaatsblad no 41 6) ;

b. "de Centrale Organisatie TNO" wordt bedoeld de Nederlandsche
Centrale Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onder-
zoek;

c. "Minister", wordt bedoeld de Minister van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorzien ing,

d. "Nationale Raad TNO" wordt bedoeld de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek TN O.

Taak.

Artikel 2.

De Nationale Raad TNO heeft tot taak de Centrale Organisatie TNO bij te
staan in haar streven te bevorderen, dat het natuurwetenschappeliik
onderzoek mede dienstbaar wordt gemaakt aan de landbouw.

't.
a.

b.

Artikel 3.

De Nationale Raad TNO vervult zijn taak o.a. door:
Desgevraagd of eigener beweging van advies te dienen onder meer ten
aanzien van werkplan, begroting en toerusting van de instellingen voor
landbouwkundig onderzoek.
Te streven naar samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs en

instellingen, welke onder de Organisatie TNO ressorteren en naar een
goede coördinatie van alle wetenschappelijke onderzoekingen, welke
op de daarbij betrokken instellingen worden verricht.
Vraagstukken te bestuderen of te doen bestuderen, in het bijzonder
door het instellen van werkgroepen of het verstrekken van opdrachten.
Voorstellen aan de Minister voor te bereiden inzake oprichting en

beheer van instellingen voor landbouwkundig onderzoek.
ln het algemeen het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op
het gebied van de landbouw door alle geoorloofde en wettige middelen

d.

e.
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te bevorderen en te steunen.
2. De Nationale Raad TNO vermijdt rechtstreeks werkzaam te zijn ten
aanzien van een onderwerp, dat geacht kan worden te behoren tot de
werkkring van een organisatie, die krachtens Hoofdstuk ll van de Wet in
het leven is geroepen. ln gevallen van twijÍel beslist het dagelijks bestuur
van de Centrale Organisatie TNO, zo nodig in overleg met de betreffende
in het bestuur der Centrale Organisatie TNO opgenomen gedelegeerde,
waarbij het in de Wet vastgelegde recht van deze gedelegeerde geldt.

Geldmiddelen.

Artikel 4.

1. De Centrale Organisatie TNO voorziet in de door de Nationale Raad
TNO voor zijn werkzaamheden benodigde geldmiddelen, overeenkomstig
een door deze organisatie goed te keuren begroting met werkplan, en
administreert mede de van andere zijde ten behoeve van de werk-
zaamheden van de Nationale Raad TNO beschikbaar gestelde geld-
middelen.
2. De Nationale Raad TNO doet jaarlijks voor een door het dagelijks
bestuur van de Centrale Organisatie TNO te bepalen tijdstip aan deze
organisatie een ontwerpbegroting met werkplan toekomen en pleegt
overleg met andere instanties over de door deze ter beschikking te stellen
gel den.
3. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 3l december. Het eerste
boekjaar loopt tot en met 31 december 1957.
4. lndien de Centrale Organisatie TNO de Nationale Raad TNO machtigt
tot het aangaan van geldelijke verplichtingen, zijn voor het binden dier
Organisatie nodig de handtekeningen van de voorzitter en de secretaris van
de Nationale Raad TNO.

Personeel,

Artikel 5.

ln het secretariaat, zomede in de personeelsbehoefte van de Nationale
Raad TNO wordt na overleg met de Nationale Raad TNO vanwege de
Centrale Organisatie TNO voorzien.
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Sa me nste I I i n g, voo rz i tte r e n o ndervo o rz i tte r.

Artikel 6.

1. De Nationale Raad TNO wordt zodanig samengesteld, dat daarin

zitting hebben:
twee vertegenwoordigers van de Overheid;
drie vertegenwoordigers van de Wetenschap;

drie vertegenwoordigers van het Bedrijfsleven.
Wanneer bilzondere omstandigheden zulks wenseliik maken, kunnen een

of meer adviserende leden aan de Nationale Raad TNO worden toe-

gevoegd.
2. De Minister wijst de beide vertegenwoordigers van de Overheid aan'

Een daarvan zal ziin de Directeur-Generaal van de Landbouw.

3. Voor de drie vertegenwoordigers der Wetenschap wordt door de

Nationale Raad TNO een aanbeveling gevraagd aan respectievelijk het

College van Curatoren der Landbouwhogeschool, de Senaat der Land-

bouwhogeschool en de Koninkliike Nederlandse Akademie van weten-

schappen.
Voor de drie vertegenwoordigers van het Bedrijfsleven wordt door de

Nationale Raad TNO een aanbeveling gevraagd aan het Landbouwschap'

De Nationale Raad TNO dient daarna een voordracht in bii het dagelijks

bestuur van de Centrale Organisatie TNO'
De leden worden onder goedkeuring van de Minister benoemd en ontslagen

door het dagelijks bestuur van de Centrale Organisatie TNO.

4. De leden hebben, met uitzondering van de Directeur-Generaal van de

Landbouw, zitting voor een tiidvak van zes iaren. Leden, die benoemd ziin

ter vervulling van tussentijds opengevallen plaatsen, treden af op het

tijdstip, waarop degenen, in wier plaats zij benoemd zijn, zouden hebben

moeten aftreden. De aÍtredende leden zi.in direct herkiesbaar.

5. De Nationale Raad TNO kiest uit ziin midden een voorzitter en een

ondervoorzitter. De keuze is onderworpen aan de goedkeuring van het

dageliiks bestuur van de Centrale Organisatie TNO en behoeft de

bekrachtiging van de Minlster.
6. De voorzitter en ondervoorzitter hebben als zodanig zitting tot het

einde van het tiidvak, waarvoor zij als lid benoemd ziin. Zii ziin bij

herbenoeming tot lid terstond herkiesbaar. lngeval de Directeur-Generaal

van de Landbouw tot voorzitter of ondervoorzitter wordt gekozen. heeft

hij als zodanig zitting gedurende een tijdvak van ten hoogste zes jaren,

doch is terstond herkiesbaar.
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7. Voor de wijze van benoemen en ontslaan der adviserende leden geldt
hetzelfde als bepaald in artikel 6, sub 3 voor de benoeming van de gewone

leden van de Nationale Baad TNO. De duur van hun zittingsperiode wordt
bij hun benoeming bepaald.
8. Het dagelijks bestuur van de Centrale Organisatie TNO kan de

voorzitter een vergoeding toekennen.
9. De voorzitter woont de vergaderingen van het dagelilks bestuur en van
het bestuur van de Centrale Organisatie TNO bii.

Artikel 7.

1. De voorzitter heeft de leiding van en het toezicht op de werk-
zaamheden van de Nationale Raad TNO. Bij verhindering, afwezigheid of
ontstentenis van de voorzitter, treedt de ondervoorzitter in zijn plaats en

bii diens verhindering, afwezigheid of ontstentenis het lid, dat het oudst in
leeÍtijd is.

2. lndien de voorzitter of de ondervoorzitter na afloop van hun
zittingstijd wederom zijn benoemd tot lid van de Nationale Raad TNO,
blijven zij hun functie waarnemen totdat nieuwe verkiezingen voor deze
functies hebben plaats gehad.

Vergaderingen van de. Raad.

Artikel L

1. De voorzitter roept de vergaderingen van de Nationale Raad TNO
schrifteliik bijeen en doet daarbij mededeling van de onderwerpen, die
behandeld zullen 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, alsmede
aan de gedelegeerde van de Minister bij het bestuur der Centrale Organi-
satie TNO.
2. De Nationale Raad TNO vergadert ten minste tweemaal 's jaars en

verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of de voorzitter van de

Centrale Organisatie TNO of tenminste drie leden van de Nationale Raad

TNO hem daartoe schriftelijk hun verlangen te kennen geven, met opgave
van de punten, welke zij behandeld zouden willen zien. Wanneer de
voorzitter niet binnen een maand, nadat het vorenbedoeld verlangen te

31



kennen is gegeven, een vergadering heeft bijeengeroepen. kunnen de

verzoekers zelf de verlangde vergadering uitschrijven.

Artikel 9.

Toegang tot de vergadering van de Nationale Raad TNO hebben:
a. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Centrale

Organisatie TNO, alsmede de gedelegeerde van de Minister bij het
bestuur dier organ isatie.

b. Personen, wier tegenwoordigheid, hetzij door de Nationale Raad TNO,
door de voorzitter van de Nationale Raad TNO, oÍ door de voorzitter
van de Centrale Organisatie TNO, hetzij door de sub a. genoemde
gedelegeerde, wenselijk geacht wordt.

Artikel 10.

1. leder ter vergadering aanwezig lid brengt één stem uit.
2. De in artikel 9 genoemde personen hebben een raadgevende stem.
Hetzelfde geldt voor de in artikel 6 genoemde adviserende leden.
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 aanstonds
verkregen, dan wordt een herstemming gehouden over de beide personen,

die in de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen
en is hij verkozen, op wie bij herstemming de meeste stemmen zijn
u itgebracht.
lndien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Stemming over
personen geschiedt bij ongetekende briefjes.
5. lndien het een gevraagd advies betreÍt, vindt hetgeen in het derde en

vierde lid van dit artikel ten aanzien van staking van stemmen bepaald is
geen toepassing, doch wordt volstaan met het mededelen van de uitslag van

de stemming. Heeft het advies op zaken betrekking dan kan de Nationale
Raad TNO deze mededeling vergezeld doen gaan van een uiteenzetting van

de beweegredenen van hen, die zich vóór, en van hen, die zich tegen het
voorstel hebben uitgesproken.
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Artikel 11.

1. Wanneer in de vergadering minder dan de helft van het aantal leden van
de Nationale Raad TNO tegenwoordig is, kan wel beraadslaagd, doch
kunnen geen besluiten genomen worden.
2. Wanneer minder dan de helft van het aantal leden van de Nationale
Baad TNO is opgekomen, wordt, tenzij een schriftelijke stemming wordt
uitgeschreven overeenkomstig artikel 12 sub 1, een nieuwe vergadering
belegd. Deze vindt plaats op een tijdstip, dat meer dan drie, doch minder
dan veertien dagen na de eerst bijeengeroepen vergadering valt. De in de
nieuwe vergadering aanwezige leden zijn ongeacht hun aantal, bevoegd
besluiten te nemen over onderwerpen, die vermeld zijn op de agenda voor
de eerste vergadering.

Artikel 12.

1. De voorzitter kan een schriftelijke stemming over nauwkeurig
geformuleerde voorstellen uitschrijven zonder een vergadering biieen te
roepen. Hij brengt dit ter kennis van de in artikel 9 sub a. genoemde
personen, die de voorzitter schriftelijk mededeling kunnen doen van hun
gevoelens ten aanzien van die voorstellen.
2. Bij schriftelijke stemming, als in het voorgaande bedoeld, is een
voorstel slechts aangenomen, wanneer de meerderheid van het aantal leden
van de Nationale Raad TNO daarvóór heeft gestemd. De voorzitter doet
aan de leden van de Nationale Raad TNO en aan de in artikel 9 sub a.

genoemde peÍsonen onverwijld mededeling van de uitslag van de stemming.
3. Wanneer de voorzitter uiterlijk op de derde dag na die, waarop de in
het voorgaande lid bedoelde mededeling werd gedaan, bij nadere
overweging behandeling in een vergadering van de Nationale Raad TNO
wenselijk acht of ten minste een vierde gedeelte van het aantal leden van
de Nationale Raad TNO dan wel de voorzitter van de Centrale Organisatie
TNO of de in artikel 9 genoemde gedelegeerde zulks uiterlijk op die dag
aan de voorzjtter verzoeken, wordt de tenuitvoerlegging van een op deze
wilze genomen besluit aangehouden. De voorzitter doet hiervan onverwijld
mededeling aan de leden van de Nationale Raad TNO en aan de in artikel 9
sub a. genoemde personen en plaatst het voorstel op de agenda van de

eerstvolgende vergadering van de Nationale Raad TNO.
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Dagelijks bestuur.

Artikel 13.

1. De dagelilkse leiding berust bij een dagelijks bestuur, bestaande uit de

voorzitter, de ondervoorzitter en ten minste één gewoon lid, door de

Nationale Raad TNO uit zijn midden te verkiezen. ln ieder geval heeft
hierin zitting de Directeur-Generaal van de Landbouw.
2. De Nationale Raad TNO kan aan het dagelijks bestuur adviserende
leden toevoegen.
3. De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag, waarop zij
aftreden als lid van de Nationale Raad TNO of niet worden herkozen als

voorzitter of ondervoorzitter; zij zijn terstond herkiesbaar.
4. Het lidmaatschap der adviserende leden van het dagelijks bestuur kan

door de Nationale Raad TNO worden beëindigd, wanneer dit in verband
met de werkzaamheden wenselijk wordt geacht.

5. Zolang in een vacature niet is voorzien, vormen de overblijvende leden

het dagelijks bestuur.

Artikel 14.

1. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de Nationale Raad TNO; het
bereidt de vergaderingen van de Nationale Raad TNO voor en is belast met
de uitvoering van de besluiten van de Nationale.Raad TNO.
2. Het dagelijks bestuur is wegens zijn handelingen aan de Nationale Baad
TNO verantwoording verschuldigd en verstrekt te dien aanzien alle
gevraagde inl ichti ngen.

Artikel 15.

1. De voorziÍter roept de vergaderingen van het dagelijks bestuur biieen
zo dikwijls als hij dit wenselijk acht of een lid van het dagelijks bestuur
hem daartoe het verlangen te kennen geeft. Hij geeft van de bijeenroeping
kennis aan het secretariaat van de Centrale Organisatie TNO, alsmede aan

de in artikel 9 genoemde gedelegeerde.

2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Centrale
Organisatie TNO, alsmede de in artikel I genoemde gedelegeerde hebben

toegang tot de vergaderingen; zij hebben daarin een raadgevende stem.

3. De voorzitter kan personen, wier tegenwoordigheid hij wenselijk acht

g



tot het bijwonen der vergadering van het dageli.iks bestuur uitnodigen.
4. lndien de voorzitter zich niet kan verenigen met een besluit van het
dagelijks bestuur, legt hij het besluit ter beoordeling voor aan de Nationale
Raad TNO.

Afdel i ngen, co m m issies e.d.

Artikel 16.

1. De Nationale Raad TNO stelt, ter betere vervulling van zijn taak, voor
de verschillende gebieden van de Landbouw een aantal afdelingen in, welke
de belangen van het onderzoek op een bepaald gebied van de landbouw
behartigen en daaromtrent advies uitbrengen aan de Nationale Raad TNO.
Voor deze afdelingen worden door de Nationale Raad TNO afdelings-
besturen benoemd.
2. Bij de instelling van afdelingen wordt rekening gehouden met de
indeling van de directie van de Landbouw van het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
3. Behalve de besturen der afdelingen kan de Nationale Raad TNO ook
commissies, werkgroepen en dergelijke instellen.
4. Voor de afdelirigsbesturen en voor commissies, aan welke bij voort-
during werkzaamheden worden toevertrouwd, stelt de Nationale Raad
TNO reglementen vast, regelende de organisatie, bevoegdheden en wat
verder regeling behoeft. Deze reglementen mogen geen bepalingen
bevatten, welke in strijd zijn met het reglement van de Nationale Raad

TNO.
5. ln de sub 4 bedoelde reglementen worden bepalingen opgenomen,
welke erin voorzien dat:
a. in de afdelingsbesturen in het algemeen de Overheid, de Wetenschap en

het Bedrijfsleven in voldoende mate zijn vertegenwoordigd;
b. de leden der afdelingsbesturen een voorzitter en een secretaris uit hun

midden-verkiezen;
c. de secretaris van de Nationale Raad TNO wordt uitgenodigd tot

bijwoning van de vergaderingen van de afdelingsbesturen. Toegang
hebben tot de vergaderingen de voorzitter en de ondervoorzitter van de
Nationale Raad TNO.
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Verslag.

Artikel 17.

1. De Nationale Raad TNO brengt jaarlijks aan de Centrale Organisatie
TNO vóór een door deze organisatie te bepalen tiidstip verslag uit over zijn
werkzaamheden en bevindingen.
2. De Nationale Raad TNO verstrekt overigens aan de Centrale
Organisatie TNO alle door haar gevraagde inlichtingen omtrent de werk-
zaamheden van de Nationale Raad TNO.

G e I del ijke vera ntwoo rd i n g.

Artikel 18.

De Nationale Raad TNO en de instanties, die ten behoeve van de werk-
zaamheden van de Nationale Raad TNO gelden ter beschikking hebben
gesteld. ontvangen op hun verzoek jaarliiks van de Centrale Organisatie
TNO een verslag van het financieel beheer.

Geheimhouding.

Artikel 19.

1. De Nationale Raad TNO, afdelingsbesturen. commissies oÍ dergelijke,
als bedoeld in artikel 16, kunnen aan allen, die bij één zijner vergaderingen

tegenwoordig waren, geheimhouding opleggen omtrent onderwerpen,
welke in die vergadering zijn behandeld. Zij wordt in acht genomen totdat
de Nationale Raad TNO, het afdelingsbestuur, de commissie of dergelijke

haar opheft.
2. De leden van de Nationale Raad TNO, afdelingsbesturen, commissies

e.d., als in het voorgaande lid bedoeld en alle personen, die bij een zijner
vergaderingen tegenwoordig waren, zijn tot geheimhouding verplicht ten

aanzien van enig onderwerp, waaromtrent de Minister geheimhouding
heeft opgelegd. Zij wordt in acht genomen totdat zij door de Minister

wordt opgeheven.
3. De in de voorgaande twee leden bedoelde verplichting tot
geheimhouding bestaat niet voor de voorzitter van de Nationale Raad TNO

36



tegenover de Minister en de voorzitter van de Centrale Organisatie TNO.

Reglement van orde.

Artikel 20.

1. Voorzover daaraan behoefte blijkt te bestaan kan de Nationale Raad
TNO een reglement van orde vaststellen, dat geen bepalingen mag
bevatten, die met dit reglement in strijd zijn.
2. Het reglement van orde wordt aan de goedkeuring van het dagelijks
bestuur van de Centrale Organisatie TNO onderworpen. Weigert het deze,
dan deelt het de redenen hiervan mede.

Vergoeding.

Artikel 21.

1. Behoudens de vergoeding, die aan de voorzitter kan worden toegekend.
genieten de leden van de Nationale Raad TNO geen bezoldiging. Echter
kan aan hen, die geen rijksambt bekleden, een vacatiegeld worden
toegekend, waarvan het bedrag door de Nationale Raad TNO, onder
goedkeuring van het dagelijks bestuur van de Centrale Organisatie TNO en
van de Ministers van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en van
Financiën, wordt vastgesteld. De leden genieten vergoeding van reis- en
verblijfkosten terzake van reizen. buiten hun woonplaatsen, die zij ten
behoeve van de Nationale Raad TNO doen, op voet van categorie A van
het Reisbesluit 1956.
2. De leden van de Nationale Raad TNO mogen geen rechtstreeks belang
hebben bij opdrachten, die de Nationale Raad TNO verleent. ln bijzondere
gevallen kan het dagelijks bestuur van de Centrale Organisatie TNO op
voorstel van de Nationale Raad TNO hiervan ontheffing verlenen.

Wijziging en aanvulling van het reglement
en opheffing van de Nationale Raad TNO.

Artikel22.

De Centrale Organisatie TNO kan in overleg met de Minister en gehoord de
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Nationale Raad TNO, het reglement wiizigen of aanvullen of de Nationale
Raad TNO opheffen.
Het gewijzigde reglement wordt eerst van kracht, nadat daarop de

goedkeuring van de Minister is verkregen.

Slotbepaling.

Artikel 23.

ln alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, wordt hiervan kennis
gegeven aan het dagelijks bestuur van de Centrale Organisatie TNO.
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STATUTEN
VAN DE NIJVERHEIDSORGANISATIE TNO

5 April 1934.
No. 9966 J.A.

Afdeeling Handel en Nijverheid.

17 April 1934.
No. 788

Afdeeling Arbeid.

20 April 1934.
La. K.K.

Af deel ing Waterstaatsrecht.

De Ministers van Economische Zaken, van Sociale Zaken en van water-
staat;

op voordracht van de Nederlandsche centrale organisatie voor toe-
gepast-natuurwetenschappel ijk onderzoek;

Gelet op artikel 14 van de wet van 30 october 1930 tot regeling van het
toegepast-natuurwetenschappel i jk onderzoek (S taatsb lad no. 4 1 6) ;

Hebben goedgevonden:

met ingang van 1 Mei 'l 934 in het leven te roepen een bijzondere organi-
satie ten behoeve van nijverheid, handel en verkeer, welke organisatie
geregeerd wordt door de navolgende statuten, nadat daarop de Koninklijke
goedkeuring zal ziin verkregen.
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Algemeene bepalingen.

Artikel 1.

Waar in deze statuten gesproken wordt van: "de wet" wordt bedoeld de

wet van 30 October 1930 tot regeling van het toegepast'natuurweten-

schappeliik onderzoek lStaatsblad no. 416);
,,de centrale organisatie TNO" wordt bedoeld de Nederlandsche centrale

Organ isatie voor toegepast-natuurwetenschappet i j k onderzoek.

Naam, zetel en duur.

Artikel 2.

1. De bijzondere organisatie draagt den naam: "Nederlandsche

Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve

van Nilverheid, Handel en Verkeer" (verder in deze statuten genoemd de

"Nilverheidsorganisatie TNO") en is gevestigd te 's-Gravenhage.

2. Zii bestaat voor onbepaalden tiid.

Taak.

Artikel 3.

De Nijverheidsorganisatie TNO heeft tot taak te bevorderen, dat het

toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op de doelmatigste wijze

dienstbaar gemaakt wordt aan nijverheid, handel en verkeer.

Artikel 4.

1. Zij vervult die taak door op het gebied van het toegepast-natuurweten'

schappelijk onderzoek ten behoeve van nilverheid handel en verkeer:

a. den hooÍden van Departementen van Algemeen Bestuur desgevraagd of

eigener beweging van advies te dienen;

b. de eenheid in de bemoeiing van het Rijk benevens de algemeene

samenwerki ng te bevorderen ;

c. werkzaamheden te verrichten, die haar bij wet, algemeenen maatregel
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van bestuur of op andere wijze van Regeeringswege worden
opgedragen,

d. vraagstukken te bestudeeren, oÍ te doen bestudeeren;
e. bijzondere personen of lichamen voor te lichten;
f. instellingen te beheeren, instellingen op te richten en te beheeren,

medewerking te verleenen aan het oprichten van of deel te nemen in
zelfstandige instellingen, zelfstandige instellingen of op dat gebied
werkzame personen te steunen en aan zoodanige instellingen of
personen opdrachten tot onderzoekingen te geven en daaromtrent
eventueel reglementen vast te stellen, en in het algemeen het toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek op het gebied van nijverheid,
handel en verkeer en de toepassing van de resultaten daarvan door alle
geoorloofde en wettige middelen te bevorderen en te steunen.

2. De reglementen omtrent oprichting en beheer van instellingen, waarbij
het Rijk financieele medewerking verleent, vereischen vooraf de goed-
keuring van de daarbij betrokken Ministers.
3. Het bestuur verstrekt aan de Centrale Organisatie TNO onverwijld alle
door haar gevraagde inlichtingen omtrent de werkzaamheid van de
Nijverheidsorganisatie TNO.

Geldmiddelen.

Artikel 5.

1. De geldmiddelen van de Nijverheidsorganisatie TNO bestaan ten eerste
uit het jaarlijksch subsidie, dat aan haar ingevolge artikel i6 van de wet
door de Centrale Organisatie TNO wordt verleend.
2. Zij worden voorts verkregen door het aanvaarden van andere subsidies,
het vorderen van vergoedingen wegens voor bijzondere personen of
lichamen gedane onderzoekingen of aan hen uitgebrachte adviezen, het
opnemen van gelden, het aannemen van schenkingen, het aanvaarden van
erfstellingen en legaten en uit anderen hoofde.

Bestuur.

Artikel 6.

Het bestuur van de Nijverheidsorganisatie TNO bestaat uit de navolgende
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leden:
a. de overeenkomstig artikel 7 aangewezen gedelegeerden van de

Ministers van Economische Zaken, van Sociale Zaken en van Water-

staat;
b. de krachtens artikel I benoemde gewone leden;

c. de krachtens artikel 11 benoemde tiideliike leden.

De gedelegeerden van de Ministers van Economische Zaken,
van Sociale Zaken en van Waterstaat.

Artikel 7.

De ambtenaren, die als gedelegeerden van de Ministers van Economische

Zaken, van Sociale Zaken en van Waterstaat lid zijn van het bestuur,

zoomede de ambtenaren, die de gedelegeerden bij verhindering, aÍwezig-

heid of ontstentenis vervangen, worden aangewezen op de wijze, als in
artikel 18 van de wet is bepaald.

Artikel 8.

1. leder van de gedelegeerden van de Ministers van Economische Zaken,

van Sociale Zaken en van Waterstaat kan verzet aanteekenen tegen een

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

betreffende de besteding van gelden, die biizondere personen of lichamen

voor een bepaald omschreven doel ter beschikking van de Niiverheids-

organisatie TNO hebben gesteld en die het bestuur voor dit doel wenscht

te gebruiken.
2. De gedelegeerden oefenen het in het voorgaand lid bedoeld recht van

verzet uit door uiterlijk op den vijfden dag na dien, waarop het besluit
genomen is, en, ten aanzien van bii schriftelijke stemming genomen

besluiten, uiterlijk op den zesden dag na dien, waarop de in het tweede lid

van artikel 20 bedoelde mededeeling gedaan is, bij den voorzitter een nota

in te dienen, waarin tevens de beweegredenen van het verzet worden

medegedeeld. Het besluit wordt hierdoor geschorst.

3. De voorzitter verzoekt den Minister, wiens gedelegeerde verzet heeft

aangeteekend, met overlegging van het besluit, vergezeld van een

toelichting en van de in het voorgaand lid bedoelde nota, te beslissen, oÍ

het besluit ten uitvoer kan worden gelegd.
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4. De Minister wordt geacht tegen tenuitvoerlegging van het besluit geen
bezwaar te hebben, wanneer hij op den dertigsten dag na dien, waarop het
verzoek gedaan is, niet een andere beslissing ter kennis van den voorzitter
heeft gebracht.
5. Wanneer meer dan één der gedelegeerden verzet heeft aangeteekend,
kan het besluit slechts ten uitvoer gelegd worden, indien geen der door
deze gedelegeerden vertegenwoordigde Ministers anders beslist.

De gewone leden van het bestuur.

Artikel 9.

1. Op de wijze als bepaald in artikel 20 van de wet worden tot gewone
leden van het bestuur benoemd acht personen, die geacht worden in
natuurwetenschappelijk opzicht deskundig te zijn op het gebied van
nijverheid, handel en verkeer en acht personen, die geacht worden
overigens deskundig te zijn op dat gebied.
2. Ten behoeve van de voordracht voor die benoeming van de in lid 1 van
dit artikel eerstbedoelde personen noodigen de Ministers van Economische
Zaken, van Sociale Zaken en van Waterstaat de na te noemen colleges en
lichamen uit, aanbevelingen in te dienen:
a. het Koninklijk lnstituut van lngenieurs voor de benoeming van twee

leden, met dien verstande, dat de aanbeveling voor de benoeming van
tenminste één lid daarvan geschiedt op voorstel van de afdeeling voor
Verkeer en Verkeerstechniek van dit lnstituuU

b. de Nederlandsche Chemische Vereeniging voor de benoeming van twee
leden;

c. de faculteiten der wis- en natuurkunde aan de Nederlandsche univer-
siteiten gezamenlijk voor de benoeming van twee leden;

d. den senaat van de Technische Hoogeschool voor de benoeming van één
tid;

e. het Technisch-Economisch Genootschap,
het Fonds voor toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek ter
bevordering van Volkswelvaart,
de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland,
de N.V. tot Keuring van Electrotechnische Materialen,
de Stichting,,Centraal lnstituut voor Materiaalonderzoek".
de Warmtestichting,
de Vereeniging ,,Bureau voor Warmte- en Kracht-economie",
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de N.V. ter bevordering van de industrieele belangen
Limburg,
het Economisch-Technologisch lnstituut, gevestigd bij
Katholieke Handelshoogeschool te Tilburg,

der Provincie

de Roomsch-

de Gasstichting,
de Nederlandsche Stichting voor Verlichtingskunde,
het Economisch lnstituut voor de Textiel-lndustrie aan de Nederland-

sche Handelshoogeschool te Rotterdam.
de Nederlandsche Vereeniging voor de Koeltechniek,
de Stichting "Fonds ter bevordering van de Studie van het Recht van

den lndustrieelen Eigendom",
de Vereeniging "Het Nederlandsche lnstituut voor Lifttechniek",

en voorts die colleges en lichamen, die door één of meer der hierbii
betrokken Ministers, gehoord de Centrale Organisatie TNO, daartoe later

mochten worden aangewezen, gezamenliik voor de benoeming van één lid.
De aanbeveling wordt vastgesteld in een vergadering onder leiding van den

gedelegeerde van den Minister van Economische Zaken, waarin deze

colleges en lichamen zich elk door één persoon kunnen doen vertegen-

woordigen.
3. Ten behoeve van de voordracht voor de benoeming van de vervolgens

in lid 1 van dit artikel bedoelde personen noodigen de Ministers van

Economische Zaken, van Sociale Zaken en van Waterstaat de na te noemen

colleges en lichamen uit, aanbevelingen in te dienen:

a. den Nijverheidsraad voor de benoeming van drie leden, met dien

verstande, dat de aanbeveling voor de benoeming van tenminste één lid
daarvan betreft personen, die in het biizonder ten aanzien van het

verkeer geacht kunnen worden deskundig te zijn;
b. den Middenstandsraad voor de benoeming van één lid;
c. den Ondernemersraad voor Nederlandsch-lndie voor de benoeming van

één lid,
d. het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen,

het Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond in Nederland en

het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland,

in onderling overleg voor de benoeming van drie leden.

4. De Centrale Organisatie TNO wordt omtrent deze aanbevelingen

gehoord.
5. Bij de benoeming van ieder gewoon lid wordt vermeld, wien de
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Ministers uitgenoodigd hebben ten behoeve van de voordracht een aan-
beveling in te dienen.

Artikel 10.

1. Gewone leden hebben, behoudens het in het tweede lid van dit artikel
bepaalde, zitting voor een tijdvak van zes jaar en zijn aanstonds herbe-
noembaar.
2. Van de leden, die de eerste maal het bestuur van de Nilverheidsorga-
nisatie TNO vormen, treden af zij, ten behoeve van wier voordracht
aanbevelingen zijn gevraagd aan de lichamen, genoemd in artikel g,lid 2,
onder a en ö, op 1 Januari 1936, zij, ten behoeve van wier voordracht
aanbevelingen zijn gevraagd aan de colleges, genoemd in artikel g, lid 3,
onder a en b, op 1 Januari 1936, zij, ten behoeve van wier voordracht
aanbevelingen zijn gevraagd aan de colleges, genoemd in artikel g, lid 3,
onder a en b, op 'l Januari 1937, zij, ten behoeve van wier voordracht
aanbevelingen zijn gevraagd aan de colleges en lichamen, genoemd in
artikel 9, lid 2, onder c,d en e, op 1 Januari 1938en zii,ten behoevevan
wier voordracht aanbevelingen zijn gevraagd aan de lichamen, genoemd in
artikel 9, lid 3, onder c en d, op 1 Januari 1939.
3. Van vacatures in het bestuur geeft de voorzitter onverwijld kennis aan
het bestuur.
4. Zij, die tot lid benoemd zijn ter vervulling van tusschentijds open-
gevallen plaatsen, treden af op het ti.idstip. waarop degenen, in wier plaats
zij benoemd zijn, zouden hebben moeten aftreden.

Tijdelijke leden van het bestuur.

Artikel 11.

1. Wanneer bi.jzondere omstandigheden zulks wenschelijk maken,
kunnen, op de wijze, als bepaald in artíkel 21 van de wet, personen als in
het eerste lid van artikel 9 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 als de gewone leden.
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Artikel 12.

Bij de benoeming van tiidelijke leden wordt vermeld gedurende welk
tijdvak zij als zoodanig zitting zullen hebben. lndien na afloop van dat

tijdvak de bijzondere omstandigheden. die tot hun benoeming aanleiding
hebben gegeven, nog aanwezig zijn. zíin zii aanstonds als zoodanig
herbenoembaar.

Voorzitter.

Artikel 13.

1. Het bestuur kiest uit de gewone en tijdelijke leden een voorzitter en

een ondervoorzitter.
2. De voorzitter en ondervoorzitter hebben als zoodanig zitting tot het
einde van het tijdvak, waarvoor zij als lid benoemd ziin. Zij zijn bij
herbenoeming tot gewoon of tiidelijk lid terstond herkiesbaar.
3. Het bestuur kan den voorzitter 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 Nijverheidsorganisatie tNO; hij leidt de vergaderingen.

2. Bij verhindering, aÍwezigheid 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 leeftiid.
3. lndien de voorzitter of de ondervoorzitter na afloop van hun

zittingstijd wederom ziin benoemd tot lid van het bestuur, bli.iven zij hun

functies waarnemen, totdat de nieuwe verkiezingen voor deze Íuncties
hebben plaats gehad.

Secreta ri s en Pen n i n gm eeste r.

Artikel 15.

ln het secretariaat en de geldelijke administratie van de Nijverheidsorga-
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nisatie TNO wordt voorzien door den secretaris en den penningmeester van
de Centrale Organisatie TNO. Het bestuur van laatstgenoemde organisatie
stelt .jaarlijks het bedrag vast, dat de Nijverheidsorganisatie TNO deswege
aan de Centrale Organisatie TNO dient te voldoen.

Vergaderingen van het bestuur.

Artikel 16.

1. De voorzitter roept de vergaderingen van het bestuur schriftelijk bijeen
en doet daarbi.j mededeeling van de onderwerpen, die behandeld zullen
worden. Hii geeft van de bijeenroeping en van de onderwerpen, die
behandeld zullen worden, kennis aan den voorzitter. den secretaris en den
penningmeester van de Centrale Organisatie TNO.
2. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal 's iaars en verder zoo
dikwijls als de voorzitter dit noodig acht of de voorzitter van de Centrale
Organisatie TNO of ten minste drie leden van het bestuur der Nijverheids-
organisatie TNO hem daartoe schriftelijk hun verlangen te kennen geven,
met opgave van de punten, welke zij behandeld zouden willen zien.
Wanneer de voorzitter niet binnen een maand, nadat het vorenbedoeld
verlangen te kennen is gegeven, een vergadering heeft bijeengeroepen,
kunnen de verzoekers zelf de verlangde vergadering uitschrijven.

Artikel 17.

Toegang tot de vergadering van het bestuur hebben:
a. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Centrale

Organisatie TNO;
b. personen, wier tegenwoordigheid, hetzij door den voorzitter van de

Nijverheidsorganisatie TNO. hetzii door den gedelegeerde van den
Minister van Economische Zaken, van den Minister van Sociale Zaken
oÍ van den Minister van Waterstaat in verband met de behandeling van
eenig onderwerp wenschelijk geacht wordt.

Artikel 18.

1. leder ter vergadering aanwezig lid brengt één stem uit.
2. De in artikel 17 genoemde personen hebben een raadgevende stem.
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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 vereischt. Wordt deze meerderheid niet aanstonds
verkregen, dan wordt een herstemming gehouden over de beide personen,

die in de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen,
en is hij verkozen, op wien bij herstemming de meeste stemmen ziin
uitgebracht. lndien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
Stemming over personen geschiedt bii ongeteekende briefjes.
5. lndien 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 met het mededeelen van den uitslag
van de stemming aan dengeen, die het advies gevraagd heeft. Heeft het

advies op zaken betrekking, dan kan het bestuur deze mededeeling
vergezeld doen gaan van een uiteenzetting van de beweegredenen van hen,
die zich vóór, en van hen, die zich tegen het voorstel hebben uitgesproken.

Artikel 19.

1. Wanneer in de vergadering minder dan de helft van het aantal leden van

het bestuur tegenwoordig is, kan wel beraadslaagd, doch kunnen geen

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

opgekomen, wordt, tenzii een schrifteliike stemming wordt uitgeschreven

op den 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 eerst biieengeroepen vergadering valt' De in de nieuwe

vergadering aanwezige leden ziln, ongeacht hun aantal, bevoegd besluiten

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

vergaderi ng.

Artikel 20.

1. De voorzitter kan een schriftelijke stemming over nauwkeurig

geformuleerde voorstellen uitschrijven zonder een vergadering biieen te
roepen. Hij brengt dit ter kennis van den voorzitter van de Centrale

Organisatie TNO, die den voorzitter schriftelijk mededeeling kan doen van
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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 aantal leden
van het bestuur daarvóór heeft gestemd. De voorzitter doet aan de leden
van het bestuur en aan den voorzitter van de Centrale Organisatie TNO
onverwijld mededeeling van den uitslag van de stemming.
3. Wanneer de voorzitter uiterlijk op den derden dag na dien. waarop de
in het voorgaande lid bedoelde mededeeling werd gedaan, bij nadere
overweging behandeling in een vergadering van het bestuur wenschelijk
acht oÍ tenminste een vierde gedeelte van het aantal leden van het bestuur
dan wel de voorzitter van de Centrale Organisatie TNO zulks uiterlijk op
dien dag aan den voorzitter verzoeken. wordt de tenuitvoerlegging van een
op deze wijze genomen besluit aangehouden. De voorzitter doet hiervan
onverwijld mededeeling aan de leden van het bestuur en aan den voorzitter
van de Centrale Organisatie TNO en plaatst het voorstel op de agenda van
de eerstvolgende vergadering van het bestuur.

H et dagel ij ksc h bestu u r.

Artikel 21.

1. De dagelijksche leiding berust bij het dagelijksch bestuur.
2. Het bestuur stelt. met inachtneming van het in het volgende lid
bepaalde, het aantal leden van het dagelijksch bestuur vast.
3. Het dagelijksch bestuur bestaat uit ten minste zes leden. De voorzitter
en de ondervoorzitter van het bestuur zijn lid en tevens voorzitter en
ondervoorzitter van het dagelijksch bestuur, terwijl voorts daarvan lid zijn
de gedelegeerden van de Ministers van Economische Zaken, van Sociale
Zaken en van Waterstaat.
4. Het bestuur kiest de overige leden van het dagelijksch bestuur uit zijn
midden. Deze leden treden als zoodanig af op den dag, op welken zij
aftreden als lid van het bestuur; indien zij wederom als lid van het bestuur
zijn benoemd. in welk geval het derde lid van artikel 14 overeenkomstige
toepassirig vindt, zijn zij aanstonds tot lid van het dagelijksch bestuur
herkiesbaar. Zij blijven niet langer dan zes iaren achtereen lid van het
dagelijksch bestuur.
5. Zoolang in een vacature in het dagelijksch bestuur niet is voorzien,
vormen de overblijvende leden het dagelijksch bestuur.

49



Artikel .22-

1. Het dagelijksch bestuur vertegenwoordigt de Niiverheidsorganisatie
TNO in en buiten rechten; het bereidt de vergaderingen van het bestuur
voor en is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.

2. Om de Nijverheidsorganisatie TNO te binden behoeven bescheiden de

onderteekening van den voorzitter en van den secretaris.

3. Het dagelijksch bestuur behoeft de biizondere machtiging van het

bestuur voor:
a. het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerend

goed;
ó. het aangaan van geldelijke verplichtingen, die niet in de in artikel 26

bedoelde begrooting van uitgaven voorzien zijn;
c. het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen of legaten;

d. het instellen van, het zich verweren tegen en het berusten in rechts-

vorderingen of het aangaan van dadingen.
4. Het in het derde lid bepaalde ontheft het dagelijksch bestuur nietvan
de verplichting tot het nemen van alle conservatoire maatregelen.

5. Het dagelijksch bestuur is wegens ziin handelingen aan het bestuur
verantwoording verschuldigd en verstrekt te dien aanzien alle gevraagde

i nl ichti ngen.

Artikel 23.

1. De voorzitter 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 kennen geeft. Hij geeft van de

bijeenroeping kennis aan den voorzitter, den secretaris en den penning-

meester van de Centrale Organisatie TNO. Het in het eerste, derde, vierde

en vijfde lid van artikel 18 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing.

2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Centrale

Organisatie TNO hebben toegang tot de vergaderingen, waarin zii een

raadgevende stem hebben.

Artikel 24.

Uiterlijk op den dag na dien, waarop het dagelijksch bestuur een besluit
heeft genomen, kan de voorzitter bezwaar maken tegen de tenuitvoer-
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legging daarvan; hetzelfde kan geschieden door ieder van de gedelegeerden

van den Ministers van Economische Zaken, van Sociale Zaken en van
Waterstaat of door twee andere leden van het dagelijksch bestuur
gezamenlijk. Het besluit wordt daardoor geschorst en wordt door den
voorzitter aan de beslissing van het bestuur onderworpen.
Op deze beslissing is artikel 8 van toepassing.

Commissiën.

Artikel 25.

Het bestuur kan, al dan niet uit zijne leden, één of meer personen

aanwijzen, teneinde het in eenig onderdeel van zijne werkzaamheden bij te
staan.

Begrooting.

Artikel 26.

1. Het bestuur doet jaarlijks vóór een door het bestuur van de Centrale
Organisatie TNO te bepalen tijdstip aan dit lichaam een ontwerp van het
werkplan en van de begrooting voor het volgend jaar toekomen.
2. Nadat door het bestuur van de Centrale Organisatie TNO aan het
bestuur is medegedeelà, over welk subsidie or"r..nlomstig het bepaalde in
lid 1 van artikel 5 voor het in het voorgaande lid bedoelde jaar kan worden
beschikt, stelt het bestuur de begrooting van inkomsten en uitgaven voor
dit jaar vast.
3. Wanneer de in het voorgaande lid bedoelde mededeeling niet vóór 1

Januari van het jaar, waarop het subsidie betrekking heeÍt, plaats vindt, is

het bestuur, om de werkzaamheden gaande te houden, bevoegd te
beschikken over ten hoogste vier twaalfde gedeelten van het bedrag, dat
laatstelijk voor een geheel laar als subsidie werd verleend.
4. Het boekiaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste
boekjaar loopt tot en met 31 December 'l 934.
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Verslag.

Artikel 27.

1. Het bestuur brengt jaarlijks aan het bestuur van de Centrale Organisatie
TNO vóór een door dit bestuur te bepalen tijdstip verslag uit over ziln
werkzaamheden en bevindi ngen.
2. Het bestuur dient elk kwartaal bij het bestuur van de Centrale
Organisatie TNO een kort overzicht in van zijn werkzaamheden en

bevindingen.

G e I de I iik e vera n twoo rd i ng.

Artikel 28.

1. Het bestuur bepaalt in overleg met het dagelijksch bestuur van de

Centrale Organisatie TNO de wijze, waarop het geldelijk beheer wordt
gevoerd en het toezicht op den penningmeester wordt uitgeoefend.
2. Behoudens het bepaalde in het voorgaande lid dient de penningmeester

laarlilks bij het bestuur vóór een door dit college te bepalen tijdstip een

rekening en verantwoording over zijn geldelijk beheer in het aÍgeloopen
jaar in. Hij voegt daarbij ontwerpen van een balans en een winst- en

verliesrekening benevens van een verslag van den geldelilken toestand van
de N ijverheidsorganisatie TNO.
3. Het dagelijksch bestuur doet deze bescheiden onderzoeken door den

deskundige, dien het bestuur van de Centrale Organisatie TNO onder
goedkeuring van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

aanwijst voor het onderzoek van de overeenkomstige bescheiden van de

Centrale Organisatie TNO. Het legt diens rapport met zijn prae-advies aan

het bestuur over.
4. Goedkeuring van de rekening en verantwoording van den penning-

meester door het bestuur ontheft den penningmeester van de verantwoor-
delijkheid voor het door hem gevoerde beheer, behoudens in gevallen van

na de goedkeuring gebleken bedrog.
5. Het bestuur stelt jaarlijks een verslag omtrent den geldelijken toestand
van de Nijverheidsorganisatie 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.
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Geheimhouding.

Artikel 29.

'1. Het bestuur, het dagelijksch bestuur of een door het bestuur ingestelde
commissie kan aan allen, die bij een zijner vergaderingen tegenwoordig
waren, geheimhouding opleggen omtrent onderwerpen, welke in die
vergadering zijn behandeld. Zij wordt in acht genomen totdat het bestuur.
het dagelijksch bestuur of de commissie haar opheft.
2. De leden van het bestuur, het dagelijksch bestuur of een door het
bestuur ingestelde commissie en alle andere personen, die bij een zijner
vergaderingen tegenwoordig waren, zijn tot geheimhouding verplicht ten
aanzien van eenig onderwerp, waaromtrent de daarbij betrokken Minister
geheimhouding heeft opgelegd. Zij wordt in acht genomen totdat zii door
den Minister, die haar heeft opgelegd, wordt opgeheven.
3. De in de voorgaande twee leden bedoelde verplichting tot geheim-
houding bestaat niet voor de gedelegeerden van de Ministers van
Economische Zaken, van Sociale Zaken en van Waterstaat ten aanzien van
die Ministers.

Reglement van orde.

Artikel 30.

1. Het bestuur stelt een 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 redenen
hiervan mede.

Vergoeding.

Artikel 31.

1. Behoudens de vergoeding, die aan den voorzitter kan worden toe-
gekend, genieten de leden van het bestuur geen bezoldiging. Echter kan
aan de leden een vacatiegeld worden toegekend, waarvan het bedrag door
het bestuur, onder goedkeuring van de Ministers van Economische Zaken.
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van Sociale Zaken, van Waterstaat en van Financiën, wordt vastgesteld. Zij
genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten terzake van reizen buiten
hun woonplaatsen, die zij ten behoeve van de Nijverheidsorganisatie TNO
doen, op den voet van de tweede klasse van het Reisbesluit 1916.
2. De leden van het bestuur mogen geen rechtstreeksch belang hebben bij
opdrachten, die de Nijverheidsorganisatie TNO verleent. ln biizondere
gevallen kan het bestuur van de Centrale Organisatie TNO op voorstel van

het bestuur van de Nijverheidsorganisatie TNO hiervan ontheffing ver'
leenen.

Wijziging of aanvulling van de statuten.

Artikel32.

1. De Ministers van Economische Zaken, van Sociale Zaken en van

Waterstaat kunnen, ghoord de Centrale Organisatie TNO en de Nijver-

heidsorganisatie TNO, deze statuten wijzigen of aanvullen. De aldus
gewijzigde of aangevulde statuten zijn van kracht van den dag, die volgt op
dien, waarop zij op voordracht van de Ministers van Economische Zaken,
van Sociale Zaken en van Waterstaat door de Koningin zijn goedgekeurd.
2. Het bestuur kan door tusschenkomst van de Centrale Organisatie TNO
aan de Ministers van Economische Zaken. van Sociale Zaken en van

Waterstaat voorstellen doen tot wiiziging of aanvulling dezer statuten.
3. De behandeling dezer voorstellen geschiedt in een opzettelijk daartoe
ten minste een maand tevoren bijeengeroepen vergadering. Bii de

oproeping wordt mededeeling gedaan van de voorgestelde wijzigingen of
aanvullingen, die uitvoerig worden toegelicht. Het bestuur kan alleen

voorstellen doen tot wijziging of aanvulling, die geplaatst zijn in den

oproepingsbrief.

Opheff ing van de Organisatie.

Artikel 33.

1. De Nijverheidsorganisatie TNO kan door de Ministers van Economische
Zaken, van Sociale Zaken en van Waterstaat, gehoord de Centrale
Organisatie TNO en de Nijverheidsorganisatie TNO worden opgeheven. Het
hiertoe strekkende besluit regelt de wijze van vereffening en stelt de
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bestemming van een eventueel batig saldo vast.
2. Het bestuur kan door tusschenkomst van de Centrale Organisatie TNO,
een voordracht doen tot opheffing der Nijverheidsorganisatie TNO. in een
opzettelijk daartoe ten minste drie maanden te voren bijeengeroepen
vergadering. De hiertoe strekkende voordracht regelt tevens de wilze van
vereffening en stelt de bestemming van een eventueel batig saldo vast. De
oproepingsbrief bevat omtrent deze punten uitgewerkte voorstellen. De
vergadering kan tot het doen dezer voordracht besluiten met een aantal
stemmen, dat ten minste 213 van het aantal leden bedraagt.
3. De vereffenaars doen door tusschenkomst van de Centrale Organisatie
TNO rekening en verantwoording aan de Ministers van Economische
Zaken, van Sociale Zaken en van Waterstaat. De goedkeuring daarvan
ontheft hen van de verantwoordelijkheid voor hun handelingen.

Slotbepaling.

ln alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien. beslist het dagelijksch
bestuur.
Deze beschikking zal in de Nederlandsche Staatscourant worden geplaatst
en in afschrift aan de Algemeene Rekenkamer worden toegezonden.

's-Gravenhage, 51 17 l2O April 1 934.

De Minister van Economische Zaken,
T. J. VERSCHUUR.

De Minister van Sociale Zaken,
J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE.

De Minister van Waterstaat,
KA LF F.

Bovenstaande Statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 25
April 1934, no.44.
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STATUTEN
VAN DE VOEDINGSORGANISATIE TNO

19 maart 1964/No.84062
Directie Vol ksgezondheid

Hoofdaf del i ng Gezondheidsbescherm ing
Afdeling V.A.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Gelet op de artikelen 14 en 28 van de wet van 30 o ktober 1g30(Staatsblad
41 6) tot regeling van het toegepast-natuurweten§chappelijk onderzoek;

Overwegende, dat het gewenst is de bezettingsmaatregel, te weten de

beschikking van de secretaris-generaal van het Departement van Sociale
Zaken van 3 juli 1940. no. 698 D, afdeling Volksgezondheid lStaatscourant
1 30), waarbij de Bijzondere Organisatie voor toegepast-natuurwetenschap-
pelijk onderzoek ten behoeve van de voeding in het leven werd geroepen

en statuten voor deze organisatie werden vastgesteld, te vervangen door
een Nederlands besluit;

Gehoord de Nederlandsche Centrale Organisatie voor toegepast-natuur-
wetenschappelijk onderzoek en de Nederlandse Organisatie voor toe-
gepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de voeding,

Beslu it:

Artikel l.

Er is een bijzondere organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek ten behoeve van de voeding.

Artikel ll.

Voor deze organisatie gelden de volgende statuten:
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Algemene bepalingen.

Artikel 1.

Waar in deze statuten gesproken wordt van:
"de wet", wordt bedoeld de wet van 30 oktober i 930 (Sraarsó lad 416\ tot
regeling van het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek;
"de Centrale Organisatie TNO", wordt bedoeld de Nederlandsche Centrale
Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappel ijk onderzoek ;

"de voorzitter", wordt bedoeld de voorzitter van de Nederlandse
Organisatie voor toegepast- natuu rwetenschappel i j k onderzoek ten behoeve
van de voeding.

Naam, zetel, duur en taak.

Artikel 2.

De bijzondere organisatie draagt de naam: Nederlandse Organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de voeding
(verder in deze statuten genoemd: de Voedingsorganisatie TNO), en is

gevestigd te's-Gravenhage.

Artikel 3.

Zij bestaat voor onbepaalde tijd.

Artikel 4.

De Voedingsorganisatie TNO heeft tot taak te bevorderen, dat het
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op de doelmatigste wijze
dienstbaar wordt gemaakt aan de voeding.

Artikel 5.

1. Zij vervult haar taak op de wijze, in de wet ten opzichte van de
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bijzondere organisaties omschreven. mede door instellingen te beheren,

instellingen op te richten en te beheren, medewerking te verlenen aan het

oprichten van of deel te nemen in zelÍstandige instellingen of op dat gebied

werkzame personen of instellingen financieel oÍ anderszins te steunen en

aan zodanige instellingen of personen opdrachten tot onderzoekingen te

geven en daaromtrent eventueel reglementen vast te stellen.

2. De reglementen betreffende oprichting en beheer van instellingen, als

bedoeld in het vorige lid, waarbii het Riik financiele medewerking verleent,

behoeven voorafgaande goedkeuring van de daarbij betrokken minister.

Geldmiddelen.

Artikel 6.

De geldmiddelen van de Voedingsorganisatie TNO bestaan uit de

inkomsten, welke artikel 16 van de wet voor de bijzondere organisaties

aanwijst.

Bestuur.

Artikel 7.

Het bestuur van de Voedingsorganisatie TNO bestaat uit de navolgende

leden:
a. de overeenkomstig artikel 8 aangewezen gedelegeerde van de Minister

van Sociale Zaken en Volksgezondheid;
b. de krachtens artikel 9 benoemde gewone leden;

c. de krachtens artikel 11 benoemde tiideliike leden.

Artikel 8.

1. De gedelegeerde van de Minister van sociale Zaken en Volksgezond'

heid, evenals zijn vervangers, aangewezen overeenkomstig artikel 18 der

wet, oefent het hem in artikel 19 der wet toegekend recht van verzet tegen

een besluit van het bestuur uit door uiterlijk op de viifde dag na die,

waarop het besluit is genomen, bij de voorzitter een nota in te dienen,

waarin tevens de beweegredenen van het verzet worden medegedeeld. Het
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besluit wordt hierdoor geschorst.
2. De voorzitter verzoekt de in lid 1 genoemde minister. 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.
3. De minister wordt geacht tegen tenuitvoerlegging van het besluit geen
fuzwaar te habben, wanneer hij vóór de dertigste dag na die, waarop
het verzoek is gedaan, niet een andere beslissing ter kennis van de voor-
zitter heeft gebracht.

Artikel 9.

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de wet worden tot
gewone leden van het bestuur benoemd twee personen, die geacht worden
in natuurwetenschappelijk opzicht deskundig te zijn op het gebied van de
voeding, en twee personen, die geacht worden overigens deskundig te zijn
op dat gebied.
2. Ten behoeve van de voordracht voor de benoeming van de in het vorige
lid eerstbedoelde personen nodigt de Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid de Voedingsraad en de Koninklijke Nederlandse
Chemische Vereniging uit, ieder voor de benoeming van één lid een
aanbeveling in te dienen.
3. Ten behoeve van de voordracht voor de benoeming van de overige in
het eerste lid bedoelde personen nodigt de Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid de Minister van Landbouw en Visseril en de Gezond-
heidsraad uit, ieder voor de benoeming van één lid een aanbeveling in te
dienen.
4. De Centrale Organisatie TNO wordt omtrent deze aanbevelingen
gehoord.

Artikel 10.

1. Gewone leden hebben, behoudens het bepaalde in het vierde lid,
zitting voor een tijdvak van zes jaar en zijn aanstonds herbenoembaar.
2. Van de leden, die op het tijdstip van in werking treden van deze
statuten het bestuur van de Voedingsorganisatie TNO vormen. treden zij,
ten behoeve van wier voordracht aanbevelingen zijn gevraagd aan de
Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging ten aanzien van de in
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artikel 9, eerste lid, eerstbedoelde personen en aan de Gezondheidsraad ten

aanzien van de overige in artikel 9, eerste lid, bedoelde personen, af op 1

ianuari 1967 en de overige leden op 1 januari 1970.
3. Van vacatures in het bestuur geeft de voorzitter onverwiild kennis aan

de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Zolang in een vacature

niet is voorzien, vormen de overbliivende leden het bestuur.
4. Zij, die tot lid benoemd ziin ter vervulling van tussentijds opengevallen
plaatsen, treden af op het tijdstip. waarop degenen, in wier plaats zi.i ziln
benoemd, zouden hebben moeten aftreden.

Artikel 11.

1. Wanneer bijzondere omstandigheden zulks wenselijk maken, kunnen

op de wiize, als bepaald in artikel 21 van de wet, personen, als in het eerste

lid van artikel 9 dezer statuten bedoeld, die daartoe door het bestuur bij
een met redenen omkleed voorstel zijn aanbevolen, tot tildeliike leden van

het bestuur worden benoemd.
2. De Centrale Organisatie TNO wordt omtrent deze aanbevelingen

gehoord.
3. De tijdelijke leden hebben dezelfde rechten als de gewone leden.

Artikel 12.

Bij de benoeming van tijdeliike leden wordt vermeld gedurende welk
tildvak zij als zodanig zitting zullen hebben. lndien na aÍloop van dat

tijdvak de bijzondere omstandigheden, die tot hun benoeming aanleiding
hebben gegeven, nog aanwezig ziin, ziin zij aanstonds als zodanig herbe-

noembaar.

Artikel 13.

De leden van het bestuur mogen geen rechtstreeks belang hebben bii

opdrachten, die de Voedingsorganisatie TNO verleent. ln bijzondere
gevallen kan het bestuur van de Centrale Organisatie TNO opvoorstel van

het bestuur der Voedingsorganisatie TNO van dit verbod onthefÍing
verl enen.
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Artikel 14.

1. Het bestuur kiest uit de gewone en tijdelijke leden een voorzitter en
een ondervoorzitter.
2. De voorzitter en de ondervoorzitter hebben als zodanig zitting tot het
einde van het tijdvak. waarvoor zij als lid benoemd zijn.
Zij zijn bij herbenoeming tot gewoon of tijdelijk lid terstond herkiesbaar.
3. lndien de voorzitter oÍ de ondervoorzitter na afloop van hun
zittingstijd wederom zijn benoemd tot lid van het bestuur, blijven zij hun
functie waarnemen totdat de nieuwe verkiezingen voor deze functies
hebben plaatsgehad.

Artikel 15.

1. De voorzitter heeÍt de leiding van en het toezicht op de werkzaam-
heden van de Voedingsorganisatie TNO; hij leidt de vergaderingen.
2. Bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter treedt
de ondervoorzitter in zijn plaats en bij diens verhindering, afwezigheid of
ontstentenis het lid. dat het oudst in leeftijd is.

Artikel 16.

1. Het bestuur kan de voorzitter een vergoeding toekennen, waàrvan het
bedrag door het bestuur, onder goedkeuring van het bestuur der Centrale
Organisatie TNO, wordt vastgesteld.
2. Behoudens de vergoeding, die aan de voorzitter kan worden toegekend,
genieten de leden van het bestuur geen bezoldiging. Echter kan aan de
leden een vacatiegeld worden toegekend, waarvan het bedrag door het
bestuur, onder goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid, wordt vastgesteld. Zij genieten vergoeding van reis- en
verblijÍkosten voor reizen buiten hun woonplaats, welke zij ten behoeve van
de Voedingsorganisatie TNO doen, op de voet van categorie A van het
Reisbesluit 1956.
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Secretaris en pen n ingmester.

Artikel 17.

ln het secretariaat en de geldelijke administratie van de Voedings-
organisatie TNO wordt voorzien door de secretaris en de penningmeester
van de Centrale Organisatie TNO. Het bestuur van laatstgenoemde organi-
satie stelt jaarlijks het bedrag vast, dat de Voedingsorganisatie TNO
deswege aan de Centrale Organisatie TNO dient te voldoen.

Vergaderingen van het bestuur.

Artikel 18.

1. De voorzitter roept de vergaderingen van het bestuur schrifteliik bijeen
en doet daarbii mededeling van de te behandelen onderwerpen. Hij geeft

van de bijeenroeping en de te behandelen onderwerpen kennis aan de

voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Centrale Organisatie
TNO.
2. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal 's jaars en verder zo

dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of de voorzitter van de Centrale
Organisatie TNO of ten minste drie leden van het bestuur van de Voedings-
organisatie TNO hem daartoe schriftelijk hun verlangen te kennen geven,

met opgave van de punten, welke zij behandeld zouden willen hebben.
Wanneer de voorzitter niet binnen een maand nadien een vergadering heeft

bijeengeroepen, kunnen de verzoekers zelf de verlangde vergadering
uitschrijven.

Artikel 19.

1. leder ter vergadering aanwezig lid brengt één stem uit.
2. De personen, die ingevolge artikel 24 der wet toegang hebben tot de

vergaderingen van het bestuur, 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 der

uitgebrachte stemmen vereist. Wordt deze mmrderheid niet aanstonds
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verkregen, dan wordt een herstemming gehouden over beide personen, die
bii de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben gekregen, en is

hij verkozen, op wie bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.
Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot.
Stemming over personen geschiedt bij ongetekende. gesloten briefjes.
5. lndien het een uit te brengen advies betreft, wordt na enkele stemming
volstaan met het mededelen van de uitslag der stemming aan degene, die
het advies heeft gevraagd.

6. Heeft het advies op zaken betrekking, dan kan het bestuur deze
mededeling vergezeld doen gaan van een uiteenzetting van de beweeg-
redenen van hen, die zich vóór, en van hen, die zich tegen het voorstel
hebben verklaard.

Artikel 20.

Wanneer in een vergadering minder dan de helft van het aantal leden van
het bestuur tegenwoor:dig is, kan wel beraadslaagd, doch kunnen geen

besluiten genomen worden. ln dat geval wordt een nieuwe vergadering
gehouden op een tijdstip, dat meer dan 24 uur, doch minder dan 1 4 dagen
na de eerste vergadering valt. De in de nieuwe vergadering aanwezige leden
zijn, ongeacht hun aantal, bevoegd besluiten te nemen over onderwerpen,
vermeld op de agenda van de eerste vergadering.

Artikel 21.

1. De voorzitter kan een schriftelijke stemming over nauwkeurig gefor-
muleerde voorstellen uitschrijven zonder een vergadering bijeen te roepen.
Hij brengt dit ter kennis van de voorzitter van de Centrale Organisatie
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 aantal leden
van het bestuur daar vóór heeft gestemd. De voorzitter doet aan de leden
van het bestuur en aan de voorzitter van de Centrale Organisatie 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 lid bedoelde mededeling werd gedaan, bij nadere over-
weging behandeling in een vergadering van het bestuur wenselijk acht of
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ten minste een vierde gedeelte van het aantal leden van dat bestuur dan wel

de voorzitter van de Centrale Organisatie TNO zulks uiterliik op die dag

aan de voorzitter verzoeken, wordt de tenuitvoerlegging van een over-

eenkomstig lid 2 genomen besluit aangehouden. De voorzitter doet hiervan
onverwijld mededeling aan de leden van het bestuur en aan de voorzitter
van de Centrale Organisatie TNO en plaatst het voorstel op de agenda van

de eerstvolgende vergadering van het bestuur.

Dagelijkse leiding.

Artikel22.

1. De dagelijkse leiding van de Voedingsorganisatie TNO berust bii de

voorzitter; hij vertegenwoordigt die organisatie in en buiten rechte.
2. Om de Voedingsorganisatie TNO te binden, behoeven bescheiden de

ondertekening van de voorzitter en van de secretaris.
3. De voorzitter behoeft de bijzondere machtiging van het bestuur voor:
a. het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerend

goed;
b. het aangaan van geldelijke verplichtingen, die niet in de in artikel 25

bedoelde begroting van uitgaven voorzien zijn;
c. het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen oÍ legaten;

d. het instellen van, het zich verweren tegen en het berusten in rechts-

vorderingen of het aangaan van dadingen.
4. Het in het derde lid bepaalde ontheft de voorzitter niet van de

verplichting tot het nemen van alle conservatoire maatregelen.

5. De voorzitter is wegens ziin handelingen aan het bestuur verant-
woording verschuldigd en verstrekt te dien aanzien alle gevraagde inlich-
tingen.

Commissies.

Artikel 23.

Het bestuur kan, al dan niet uit zijn leden, één of meer personeÍl aanwiizen

of verzoeken het in enig onderdeel van zijn werkzaamheden bij te staan en

hiertoe desgewenst commissies instel len.
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Geheimhouding.

Artikel 24.

1. De leden van het bestuur of een door het bestuur ingestelde commissie
en alle andere personen, die bij een hunner vergaderingen tegenwoordig
waren, zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van de in die
vergadering behandelde onderwerpen, indien het bestuur of de commissie,
en ten aanzien van enig bepaald onderwerp, indien de Minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid hun daaromtrent geheimhouding opgelegd
heeft. Zij wordt in acht genomen totdat het bestuur of de commissie,
onderscheidenlijk de minister, haar opheft.
2. De in het voorgaande lid bedoelde verplichting tot geheimhouding
bestaat niet voor de gedelegeerde van de Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid ten aanzien van die minister, noch voor het bestuurslid,
dat op aanbeveling van de Minister van Landbouwen Visserij is benoemd,
ten aanzien van die minister.

Financieel beheer.

Artikel 25.

1. Het bestuur doet jaarlijks vóór een door het bestuur van de Centrale
Organisatie TNO te bepalen tijdstip aan 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 bepaalde in
het eerste lid van artikel 16 der wet voor het in het voorgaande lid
bedoelde jaar kan worden beschikt, stelt het bestuur de begroting van
inkomsten en uitgaven voor dat jaar vast.
3. Wanneer de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet vóór 1

januari van het jaar, waarop het subsidie betrekking heeft, is ontvangen, is

het bestuur, om de werkzaamheden gaande te houden, bevoegd te
beschikken over ten hoogste vier twaalfde gedeelte van het bedrag, dat
laatstelijk voor een geheel jaar als subsidie werd verleend.
4. Het boekjaar loopt van 1 lanuari tot en met 31 december.
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Artikel26.

1. Het bestuur bepaalt in overleg met het dageliiks bestuur der Centrale

Organisatie TNO de wijze, waarop het geldeliik beheer wordt gevoerd en

het toezicht op de penningmeester wordt uitgeoefend.
2. De penningmeester dient jaarlijks bij het bestuur vóór een door dit
college te bepalen tijdstip een rekening en verantwoording in over zijn
geldelijk beheer in het afgelopen jaar, vergezeld van ontwerpen van een

balans en een verlies- en winstrekening. benevens van een verslag van de

geldelijke toestand van de Voedingsorganisatie TNO.
3. De voorzitter doet deze bescheiden onderzoeken door de deskundige.
die het bestuur van de Centrale Organisatie TNO onder goedkeuring van de

Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aanwijst voor het
onderzoek van de overeenkomstige bescheiden van de Centrale Organisatie
TNO.
4, De voorzitter legt het rapport van de deskundige met zijn preadvies aan

het bestuur over.
5. Goedkeuring van de rekening en verantwoording van de penning-

meester door het bestuur ontheft de penningmeester van de verantwoor-
deliikheid van het door hem gevoerde beheer, behoudens in gevallen van na

de goedkeuring gebleken bedrog.
6. Het bestuur stelt jaarlijks een verslag omtrent de geldelijke toestand

van de Voedingsorganisatie TNO, benevens een balans en een verlies- en

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

Verclag.

Artikel 27.

1. Het bestuur brengt iaarlijks aan het bestuur van de Centrale Organisatie

TNO vóór een door dit bestuur te bepalen tijdstip verslag uit over ziin
werkzaamheden en bevindingen in het verstreken jaar.

2. Het bestuur verstrekt aan de Centrale Organisatie TNO onverwijld alle

door haar gevraagde inlichtingen omtrent de werkzaamheid van de

Voedi ngsorgan isatie TNO.
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Reglement van orde.

Artikel 28.

1. Het bestuur stelt een 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 zii deze, dan deelt zij de redenen
hiervan mede.

Wijziging of aanvulling der statuten.

Artikel 29.

1. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid kan, het bestuur
van de Centrale Organisatie TNO en het bestuur van de Voedingsorgani-
satie TNO gehoord, deze statuten wijzigen of aanvullen.
2. Het bestuur kan door tussenkomst van het bestuur van de Centrale
Organisatie TNO aan de in het eerste lid genoemde minister voorstellen tot
wijziging of aanvulling doen.
3. Een hiertoe strekkend besluit wordt genomen in een opzettelljk
daartoe ten minste één maand van tevoren bijeengeroepen vergadering.
Bij de oproeping wordt mededeling gedaan van de voorgestelde wijzigingen
of aanvullingen. vergezeld van een uitvoerige toelichting.
Slechts voorstellen, geplaatst in de oproepingsbrief, kunnen in behandeling
komen.

Opheffing van de organisatie.

Artikel 30.

1. De Voedingsorganisatie TNO kan door de Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid, gehoord het bestuur van deze organisatie en het
bestuur van de Centrale Organisatie TNO, worden opgeheven.
Het hiertoe strekkend besluit regelt tevens de wijze van vereÍfening en stelt
de bestemming van een eventueel batig saldo vast.
2. Het bestuur kan dobr tussenkomst van het bestuur van de Centrale
Organisatie TNO een voordracht doen tot opheffing van de Voedings-
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organisatie TNO. Het hiertoe strekkend besluit wordt opgenomen in een

opzettelijk daartoe ten minste drie maanden tevoren bijeengeroepen
vergadering; een aantal stemmen van ten minste 2l3uan het aantal leden is

voor het nemen van een besluit vereist. De voordracht regelt de in de

tweede zinsnede van het voorgaande lid bedoelde punten; de oproepings'
brief voor de vergadering bevat daaromtrent uitgewerkte voorstellen.
3. De vereffenaars doen door tussenkomst van de Centrale Organisatie
TNO rekening en verantwoording aan de Minister van Sociale Zaken en

Volksgezondheid. De goedkeuring daarvan ontheft hen van de verant-
woordelijkheid voor hun handelingen.

Slotbepaling.

Artikel 31.

ln alle gevallen, waarin deze statuten en het reglement van orde niet
voorzien, beslist het bestuur.

Artikel lll.

De beschikking van de secretaris-generaal vanttet Departement van Sociale
Zaken van 3 juli 1940, no. 698D, afdeling Volksgezondheid lStaatscourant
130). vervalt.

Artikel lV.

Deze beschikking wordt, nadat de in artikel ll vervatte statuten de

Koninklijke goedkeuring hebben verkregen, in de Staatscourant bekend-
gemaakt en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar

bekendmaking.

's-Gravenhage, 19 maart 1964.

'"'rï*"í:'i';{1ï3:"'
Bovenstaande Statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 31

maart 1964, no.33.
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STATUTEN
R IJKSVERDEDIGI NGSORGANISATI E TNO

De Rijksverdedigingsorganisatie TNO werd met ingang van 1 juli 1946 in
het leven geroepen bij gemeenschappelijke Beschikking van de Ministers
van Oorlog en van Marine van 6 juli 1946 waarbij tevens de Statuten
werden vastgesteld.

De Koninklijke goedkeuring op deze Statuten werd verleend bij Koninklijk
Besluit van 1 8 oktober i 946 no. 58.

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

Marine van 8 november 1949.

De Koninklijke goedkeuring op deze wijzigingen der Statuten werd
verleend bij Koninklijk Besluit van 7 Íebruari 1950 no. 46.

De Statuten werden ten tweede male gewijzigd als gevolg van de samen-
voeging van de departementen van Oorlog en van Marine tot één departe-
ment van Defensie bij beschikking van de Minister van DeÍensie van 14 juli
1 966.

De Koninklijke goedkeuring op deze wijzigingen der Statuten werd
verleend bij Koninklijk Besluit van 24 augustus 'l 966 no. 69.

De gewilzigde tekst van de Statuten luidt als volgt:

Algemene bepalingen.

Artikel 1.

Waar in deze statuten gesproken wordt van:
"de wet" wordt bedoeld de Wet van 30 oktober 1930 tot regeling van het
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (Stbl. no. 41 6);
"de Minister" wordt bedoeld de Minister van Defensie;
"de Centrale Organisatie TNO" wordt bedoeld de Nederlandsche Centrale
Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappel ii k onderzoek.
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Naam, zetel en duur.

Artikel 2.

1. De bijzondere organisatie draagt de naam: "Nederlandse Orgnisatie
voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de

Rijksverdediging" (verder in deze statuten genoemd de "Riiksverdedigings'
organisatie 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-natuurweten-
schappelijk onderzoek ten behoeve van de Rijksverdediging:
a. de Minister desgevraagd of eigener beweging van advies te dienen;
b. de eenheid in de bemoeiing van het Rijk benevens de algemene samen-

werking te bevorderen;
c. werkzaamheden te verrichten, die haar bij wet, algemene maatregel van

bestuur of op andere wijze door of vanwege de Minister worden
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 oprichten van of deel te nemen in
zelfstandige instellingen, zelfstandige instellingen of op dat gebied

werkzame personen te Steunen en aan zodanige instellingen of
personen 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
daarvan door alle geoorloofde en wettige middelen te bevorderen en te
steu nen.
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2. De Minister kan opdracht geven aan het bestuur tot het bij voorrang
verrichten van werkzaamheden en onderzoekingen; hí.i is bevoegd de
prioriteit der te verrichten werkzaamheden en onderzoekingen bindend
vast te stellen.
3. De reglementen omtrent oprichting en beheer van instellingen, waarbij
het Rijk financiële medewerking verleent. vereisen vooraÍ de goedkeuring
van de Minister.
4. Het bestuur verstrekt aan de Centrale Organisatie TNO onverwijld alle
door haar gevraagde inlichtlngen 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 geldmiddelen van 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 subsidies,
het vorderen van vergoedingen wegens voor bijzondere personen oÍ
lichamen gedane onderzoekingen of aan hen uitgebrachte adviezen, het
opnemen van gelden, het aannemen van schenkingen. het aanvaarden van
erfstellingen en legaten en uit anderen hoofde.

Bestuur.

Artikel 6.

Het bestuur van de Rijksverdedigingsorganisatie TNO bestaat uit de
navolgende leden:
a. de overeenkomstig artikel 7 aangewezen gedelegeerde van de Minister;
b. de krachtens artikel 9 benoemde gewone leden;
c. de krachtens artikel 11 benoemde tijdelijke leden.
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De gedelegcerde van de Minister.

Artikel 7.

De ambtenaar, die als gedelegeerde van de Minister lid is van het bestuur,
zomede de ambtenaren, die de gedelegeerde bij verhindering, aÍwezigheid,
of ontstentenis vervangen (plaatsvervangend gedelegeerden), 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, die bijzondere personen of lichamen voor een bepaald omschreven
doel ter beschikking van de Rijksverdedigingsorganisatie TNO hebben
gesteld en die het bestuur voor dit doel wenst te gebruiken.
2. De gedelegeerde oefent het in het voorgaande lid bedoelde recht van
verzet uit door uiterlijk op de vijfde dag na die, waarop het besluit
genomen is, en, ten aanzien van bij schriftelijke stemming genomen

besluiten, uiterlijk op de zesde dag na die, waarop de in het tweede lid van
artikel 20 bedoelde mededeling gedaan is, bij de voorzitter een nota in te
dienen, waarin tevens de beweegredenen van het verzet worden
medegedeeld. Het besluit wordt hierdoor geschorst.

3. De voorzitter verzoekt de Minister, indien zijn gedelegeerde verzet
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 tenuitvoerlegging van het besluit geen

bezwaar te hebben, wanneer hij op de dertigste dag na die, waarop het
verzoek gedaan is. niet een andere beslissing ter kennis van de voorzitter
heeft gebracht.

De gewone leden van het bestuur.

Artikel 9.

1. Op de wijze als bepaald in artikel 20 van de wet worden tot gewone
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leden van het bestuur benoemd:
a. een ambtenaar van elk der 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 lid 1 sub
b en c van dit artikel bedoelde personen nodigt de Minister het bestuur van
de Rijksverdedigingsorganisatie TNO uit, aanbevelingen in te dienen.
Omtrent deze aanbevelingen wordt de Centrale Organisatie TNO gehoord.
3. Ten behoeve van de voordracht voor de benoeming van de twee overige
in lid 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.

Artikel 10.

1. Gewone leden hebben, behoudens het in het tweede lid van dit artikel
bepaalde, zitting voor een tijdvak van zes jaar en zi.in aanstonds her-
benoembaar. Op voordracht van de Minister kan het lidmaatschap te allen
tijde beëindigd worden.
2. Van vacatures in het bestuur geeft de voorzitter onverwijld kennis aan

de Minister. Zolang in een vacature niet is voorzien. vormen de overblii-
vende leden het bestuur.
3. Zij, die tot lid benoemd zijn ter vervulling van tussentijds opengevallen
plaatsen, treden af op het tijdstip, waarop degenen, in wier plaats zij
benoemd zijn, zouden hebben moeten aÍtreden.

Tijdelijke leden van het bestuur.

Artikel 11.

1. Wanneer bi.jzondere omstandigheden zulks wenselijk maken, kunnen
op de wijze, als bepaald in artikel 21 van de wet, personen, als in het eerste

lid van artikel 9 dezer statuten bedoeld, die daartoe door het bestuur bij
een met redenen omkleed voorstel zijn aanbevolen, tot tijdelijke leden van
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het bestuur worden benoemd.
2. De Centrale Organisatie TNO wordt omtrent deze aanbevelingen
gehoord.
3. De tijdelijke leden hebben dezelfde rechten als de gewone leden.

Artikel 12.

Bij de benoeming van tijdelijke leden wordt vermeld gedurende welk
tijdvak zij als zodanig zitting zullen hebben. lndien na afloop van dat
tijdvak de bijzondere omstandigheden, die tot hun benoeming aanleiding
hebben gegeven, nog aanwezig zijn, zijn zij aanstonds als zodanig her-
benoembaar.

Voorzitter.

Artikel 13.

1. Het bestuur kiest uit de gewone en tijdelijke leden een voorzitter en
een ondervoorzitter.
2. De voorzitter en de ondervoorzitter hebben als zodanig zitting tot het
einde van het tijdvak, waarvoor zij als lid benoemd ziin. Zij zijn bij
herbenoeming tot gewoon of tijdelijk lid terstond herkiesbaar.
3. Het bestuur kan 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 Rijksverdedigingsorganisatie TNO; hij leidt de vergaderingen.
2. Bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter treedt
de ondervoorzitter in zijn plaats en bij diens verhindering. afwezigheid of
ontstenis het lid, dat het oudst is in leeftijd.
3. lndien de voorzitter of de ondervoorzitter na afloop van hun
zittingstijd wederom zijn benoemd tot lid van het bestuur, blijven zij hun
functies waarnemen, totdat de nieuwe verkiezingen voor deze Íuncties
hebben plaats gehad.
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Secreta ris en pen n i n gm eeste r.

Artikel 15.

1. ln het secretariaat en de geldelijke administratie van de Rijksverdedi-
gingsorganisatie TNO wordt voorzien op de wijze, als in de wet geregeld.
Het secretariaat maakt een afzonderlijk deel uit van het secretariaat van de
Centrale Organisatie TNO. Het bestuur van laatstgenoemde organisatie
stelt jaarlilks het bedrag vast, dat de Rijksverdedigingsorganisatie TNO
deswege aan de Centrale Organisatie TNO dient te voldoen.
2. Desverlangd is het bestuur verplicht ten aanzien van de waarborgen
voor geheimhouding voor het secretariaat en de geldelijke administratie
een bijzondere regeling te treffen, ten genoegen van de Minister.

Vergaderingen van het bestuur.

Artikel 16.

1. De voorzitter roept de vergaderingen van het bestuur schriftelilk bijeen
en doet daarbij mededeling van de onderwerpen, die behandeld zullen
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 gedelegeerde bij
verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen, alsmede de

ambtenaren, die door de Minister zijn aangewezen als plaatsvervangers van
de in artikel 9. eerste lid sub a genoemde ambtenaren.
2, Het bestuur vergadert ten minste tweemaal 's jaars en verder zo
dikwijls als de voorzitter dit nodig acht oÍ de voorzitter van de Centrale
Organisatie TNO oÍ ten minste 3leden van het bestuur der Rijksver-
dedigingsorganisatie TNO hem daartoe schriftelijk hun verlangen te kennen
geven, met opgave van de punten, welke zij behandeld zouden 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 vergadering uitschrijven.
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Artikel 17.

Toegang tot de vergadering van het bestuur hebben:
a. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Centrale

Organisatie TNO.
b. de ambtenaren, die overeenkomstig artikel 7 ziln aangewezen om de

gedelegeerde bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te
vervangen, alsmede de ambtenaren, die door de Minister zijn aan-

gewezen als plaatsvervangers van de in artikel 9, eerste lid 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. leder ter vergadering aanwezig lid brengt één stem uit.
2. De in artikel 1 7 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 aanstonds
verkregen, dan wordt een herstemming gehouden over de beide personen,

die in de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen,
en is hi.j verkozen, op wie bij herstemming de meestg stemmen zijn
uitgebracht. lndien bii herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
Stemming over personen geschiedt op ongetekende briefjes.
5. lndien 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 met het mededelen van de uitslag
van de 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 beweegredenen van hen,

die zich vóór en van hen, die zich tegen het voorstel hebben uitgesproken.
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Artikel 19.

1. Wanneer in de vergadering minder dan de helft van het aantal leden van
het bestuur tegenwoordig is, kan wel beraadslaagd. doch kunnen geen

besluiten genomen worden.
2. Wanneer minder dan de helÍt van het aantal leden van het bestuur is

opgekomen, wordt, tenzij een schrifteliike stemming wordt uitgeschreven
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 bi.jeengeroepen vergadering valt. De in de nieuwe vergadering
aanwezige leden zijn, ongeacht hun aantal, bevoegd besluiten te nemen
over onderwerpen, die vermeld zijn op de agenda voor de eerste ver-
gaderi ng.

Artikel 20.

1 . De voorzitter kan een schriftelijke stemming over nauwkeurig
geformuleerde voorstellen uitschrijven zonder een vergadering bijeen te
roepen. Hij brengt dit ter kennis van de- voorzitter van de Centrale
Organisatie TNO, die de voorzitter schrifteli.ik mededeling kan doen van
zijn gevoelen ten aanzien van die voorstellen.
2. Bij schrifteliike stemming, als in het voorgaande lid bedoeld, is een

voorstel slechts aangenomen, wanneer de meerderheid van het aantal leden
van het bestuur daarvóór heeft gestemd. De voorzitter doet aan de leden
van het bestuur en aan de voorzitter van de Centrale Organisatie 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 lid 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 uiterli.jk op die dag aan de voorzitter
verzoeken,-wordt de tenuitvoerlegging van een op deze wiize genomen

besluit aangehouden. De voorzitter doet hiervan onverwijld mededeling
aan de leden van het bestuur en aan de voorzitter van de Centrale
Organisatie TNO en plaatst het voorstel op de agenda van de eerstvolgende
vergadering van het bestuur.
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Het dagelijks 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 ondervoorzitter
van het dagelijks bestuur, terwijl daarvan tevens lid zijn de gedelegeerde

van de Minister, alsmede de in artikel 9, eerste lid sub a genoemde
ambtenaren.
3. Lid 2 van artikel 14 is van toepassing bij verhindering, afwezigheid of
ontstentenis van de voorzitter.
4. Zolang in een vacature in het dageliiks bestuur niet is voorzien, vormen
de overbliivende leden het dagelijks bestuur.

Artikel22.

1 . Het dagel ijks bestuur vertegenwoordigt de R iiksverdedigingsorganisatie
TNO in en buiten rechten.
2. Om de Rijksverdedigingsorganisatie TNO te binden, behoeven

bescheiden de ondertekening van de voorzitter en van de secretaris.
3. Het dagelijks bestuur behoeft de bijzondere machtiging van het bestuur
voor:
a. het in eigendom verkrijgen, vervreemden oÍ bezwaren van onroerend

goed;
b. het aangaan van geldelijke verplichtingen, die niet in de in artikel 26

bedoelde begroting van uitgaven voorzien zijn;
c. het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen of legaten;
d. het instellen van, het zich verweren tegen 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 gevraagde

inlichtingen.

Artikel 23.

1. De voorzitter roept de vergadering van het dagelijks bestuur bijeen zo
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dikwijls hij dit wenselijk acht of een lid van het dagelijks bestuur hem
daartoe het verlangen te kennen geeft. Hij geeft van de bijeenroeping
kennis aan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de
Centrale Organisatíe TNO en aan de ambtenaren, die overeenkomstig
artikel 7 zijn aangewezen om de gedelegeerde bij verhindering, afwezigheid
of ontstentenis te vervangen, alsmede de ambtenaren, die door de Minister
zijn aangewezen als plaatsvervangers van de in artikel 9, eerste lid sub a
genoemde ambtenaren. Het in het eerste, derde, vierde en vijfde lid van
artikel 18 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing.
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 hebben toegang tot de vergaderingen waarin zij een
raadgevende stem hebben.

Artikel 24.

Uiterlijk op de dag na die. waarop het dagelijks bestuur een besluit heeft
genomen. kan de voorzitter bezwaar maken tegen de tenuitvoerlegging
daarvan; hetzelfde kan geschieden door de gedelegeerde van de Minister.
Het besluit wordt daardoor geschorst en wordt door de voorzitter aan de
beslissing van het bestuur onderworpen. Op deze beslissing is artikel 8 van
toepassing.

Commissies.

Artikel 25.

Het bestuur kan, al dan niet uit zijn leden, één of meer personen

aanwijzen, ten einde het in het algemeen bij de vervullingvan zijn taak oÍ
in enig onderdeel van zijn werkzaamheden bij te staan.
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Begroting.

Artikel 26.

1. Het bestuur doet jaarlijks voor een door het bestuur van de Centrale
Organisatie TNO te bepalen tijdstip aan 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 bepaalde in
lid 1 van artikel 5 voor het in het voorgaande lid bedoelde jaar kan worden
beschikt, stelt het bestuur de begroting van inkomsten en uitgaven voor dit
jaar vast.
3. Wanneer de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet vóór 1

januari van het jaar, waarop het subsidie betrekking heeft, plaats vindt, is

het bestuur, om de werkzaamheden gaande te houden, bevoegd te
beschikken over ten hoogste vier twaalfde gedeelten van het bedrag, dat
laatstelijk voor een geheel jaar als subsidie werd verleend.
4. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het eerste
boek.jaar loopt tot en met 3l december 1946.

Verslag.

Artikel2T.

1. Het bestuur brengt jaarliiks aan het bestuur van de Centrale Organisatie
TNO vóór een door dit bestuur te bepalen tijdstip verslag uit over ziin
werkzaamheden en bevi ndingen.
2. Het bestuur dient elk halfjaar bij het bestuur van de Centrale
Organisatie TNO een kort overzicht in van zijn werkzaamheden en

bevindi ngen.
3. Het bestuur brengt eveneens jaarlijks een verslag uit aan de Minister
over de werkzaamheden en bevindingen, alsmede over de werkzaamheden.
onderzoekingen en verrichtingen, welke het in de toekomst denkt te doen.

G e I de I i j k e vera n twoo rd i ng.

Artikel 28.

1. Het bestuur bepaalt in overleg met het dagelijks bestuur van de
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Centrale Organisatie TNO de wijze, waarop het geldelijk beheer wordt
gevoerd en het toezicht op de penningmeester wordt uitgeoefend.
2. Behoudens het bepaalde in het voorgaande lid, dient de penning-
meester jaarlijks bij het bestuur vóór een door dit college te bepalen
tijdstip een rekening en verantwoording 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 R ijksverdedigi ngsorganisatie TNO.
3. Het dagelijks bestuur doet deze bescheiden onderzoeken door de
deskundige, die het bestuur van de Centrale Organisatie TNO onder
goedkeuring van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen aanwijst
voor het onderzoek van de overeenkomstige bescheiden van de Centrale
Organisatie TNO.
Het legt diens rapport met zijn prae-advies aan het bestuur over.
4. Goedkeuring van de rekening en verantwoording van de penning-
meester door het bestuur ontheft de penningmeester van de verantwoor-
delijkheid 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 toestand
van de 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.

Artikèt 29.

1. Het bestuur, het dagelijks bestuur oÍ een door het bestuur ingestelde
commissie kan aan allen, die bil een der vergaderingen tegenwoordig zijn of
waren, geheimhouding 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 alle andere personen, die bij een der
vergaderingen tegenwoordig waren. zijn tot geheimhouding verplicht ten
aanzien van enig onderwerp, waaromtrent de Minister geheimhouding
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 aan-
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gewezen om de gedelegeerde bij verhindering, afwezigheid of ontstentenls
te vervangen, zomede de ambtenaren, bedoeld in artikel 9, eerste lid suba
hun door de Minister aangewezen plaatsvervangers.
4. Het bestuur zal aan personen, werkzaam bij, of ressorterende onder de
Rijksverdedigingsorganisatie TNO geheimhouding opleggen, ten aanzien
van al hetgeen hun uit hoofde van hun werkzaamheden voor de Rijksver-
dedigingsorganisatie TNO ter kennis is gekomen.

Artikel 29bis.

1. De voorzitter legt in handen van de Minister een eed (verklaring en

belofte) af volgens de onder 4a vermelde tekst.
2. De overige gewone leden en de tijdelijke leden van het bestuur, met
uitzondering van de in artikel 9. eerste lid subagenoemde ambtenaren en

hun door de Minister aangewezen plaatsvervangers, leggen eenzelfde eed
(verklaring en belofte) - behoudens de onder 4b genoemde afwijking - 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 Rijksver-

dedi gi ngsorgan isatie TNO,
een eed (verklaring en belofte) zullen afleggen en in handen van wie dit zal

geschieden.
4. a. De Tekst van de onder 1 bedoelde eed (verklaring en belofte) luidt

als volgt:
"lk zvrreer (beloof) trouw aan de Koning. aan de grondwet en aan de
overige wetten des Riiks.
lk zweer (verklaar), dat ik onmiddellilk noch middellijk, 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.
lk zweer (beloof), dat ik om iets, hoegenaamd in mijn functie te doen
of te laten, van niemand hoegenaamd, hetzij onmiddellijk, hetzii
middellijk, enige belofte of geschenken zal aannemen, en dat ik mij als

nauwgezet en ijverig voorzitter der Rijksverdedigingsorganisatie TNO
zal gedragen. de mij verstrekte opdrachten zal volbrengen en de zaken,

waarvan ik kennis draag, en welke mij als 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 oÍ
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ambtshalve tot mededeling verplicht ben.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig (dat verklaar en beloof ik)."

b. ln de tekst van de eed (verklaring en belofte), af te leggen door de
onder 2 bedoelde personen, wordt "voorzitïer" 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 opgemaakt,
hetwelk wordt opgelegd bij het secretariaat der Rijksverdedigingsorgani-
satie TNO.

Reglement van orde.

Artikel 30.

1. Het bestuur stelt een 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 redenen
hiervan mede.

Vergoeding.

Artikel3l.

1. Behoudens vergoeding, die aan de voorzitter en de ondervoorzitter kan
worden toegekend, genieten de leden van het bestuur geen bezoldiging.
Echter kan aan de leden een vacatiegeld worden toegekend, waarvan het
bedrag door het bestuur, onder goedkeuring van de Minister wordt vastge-

steld. Zij genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten ter zake van
reizen buiten hun woonplaatsen, die zij ten behoeve van de Rijksver-
dedigingsorganisatie TNO doen, op de voet van de categorie A van het
Reisbesluit 1956.
2. De leden van het bestuur mogen geen rechtstreeks belang hebben bij
opdrachten. die de Rijksverdedigingsorganisatie TNO verleent. ln
bijzondere gevallen kan het bestuur van de Centrale Organisatie TNO, op
voorstel van het bestuur van de Rijksverdedigingsorganisatie TNO, hiervan
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ontheffing verlenen.

Wijziging of aanvulling van de statuten.

Artikel 32.

1. De Minister kan, gehoord de Centrale Organisatie TNO en de Rijks-
verdedigingsorganisatie TNO, deze statuten wijzigen oÍ aanvullen. De aldus
gewijzigde of aangevulde statuten zijn van kracht van de dag, die volgt op
die, waarop zij op voordracht van de Minister door de Koningin zijn
goedgekeurd.
2. Het bestuur kan door tussenkomst van de Centrale Organisatie TNO
aan de Minister voorstellen doen tot wijziging oÍ aanvulling dezer statuten.
3. De behandeling dezer voorstellen geschiedt in een opzettelijk daartoe
ten minste één maand te voren bijeengeroepen vergadering.
Bij de oproeping wordt mededeling gedaan van de voorgestelde wijzigingen
of aanvullingen, die uitvoerig worden toegelicht. Het bestuur kan alleen
voorstellen doen tot wijziging of aanvulling, die geplaatst zijn in de
oproepi ngsbrief.

Opheffing van de organisatie.

Artikel 33.

1. De Rijksverdedigingsorganisatie TNO kan door de 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. Het bestuur kan door tussenkomst van de Centrale Organisatie TNO
een voordracht doen tot opheffing der Rijksverdedigingsorganisatie TNO
in een opzettelijk daartoe ten minste 3 maanden te voren bijeengeroepen
vergadering. De hiertoe strekkende voordracht regelt tevens de wijze van
vereÍfening en stelt de bestemming van een eventueel batig saldo vast. De
oproepingsbrieÍ bevat omtrent deze punten uitgewerkte voorstellen. De
vergadering kan tot het doen dezer voordracht besluiten met een aantal
stemmen, dat ten minste 2l3van het aantal leden bedraagt.
3. De vereffenaars doen door tussenkomst van de Centrale Organisatie
TNO rekening en verantwoording aan de Minister. De goedkeuring daarvan
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ontheft hen van de verantwoordelijkheid voor hun handelingen.

Slotbepaling.

ln allè gevallen. waarin deze statuten niet voorzien. beslist het dagelilks
bestuur.
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STATUTEN
VAN DE GEZONDHEIDSORGANISATIE TNO

4 Mei 1949.
No. 1100 P/TNO.

Afdel ing Vol ksgezondheid.

De Ministers van Sociale Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Weten'

schappen;

Gelet op Hoofdstuk ll van de Wet van 30 October'1930 (StaatsÓlad no.
41 6) tot regel ing van het toegepast-natu urwetenschappel i jk onderzoek;

Gehoord de Nederlandse Centrale Organisatie voor toegepast-natuur-
wetenschappel i j k onderzoek ;

Hebben goedgevonden;

met ingang van 1 Juni 1949 in het leven te roepen een bijzondere

organisatie voor toegepast-natuurwetenschappel ijk onderzoek ten behoeve

van de volksgezondheid, welke organisatie geregeerd wordt door de

navolgende statuten, welke de Koninkliike goedkeuring behoeven.

Algemene bepalingen.

Artikel 1.

Waar in deze statuten gesproken wordt van "de wet", wordt bedoeld de

wet van 30 October 1930 (Staatsblad no. 416) tot regeling van het

toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek; waar gesproken wordt van

"de Centrale Organisatie TNO", wordt bedoeld de Nederlandse Centrale

Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappel iik onderzoek.
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Naam en zetel.

Artikel 2.

De bijzondere organisatie draagt de naam: Nederlandse Organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de volks-
gezondheid (verder in deze statuten genoemd "Gezondheidsorganisatie
TNO"), en is gevestigd te 's-Gravenhage.

Taak.

Artikel 3.

De Gezondheidsorganisatie TNO heeft tot taak te bevorderen, dat het
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op de doelmatigste wijze
dienstbaar wordt gemaakt aan de volksgezondheid.

Artikel 4.

1. Zij vervult die taak op de wijze, in de wet ten opzichte van de
bijzondere organisaties omschreven, mede door instellingen te beheren,
instellingen op te richten en te beheren, medewerking te verlenen aan het
oprichten van of deel te nemen in zelfstandige instellingen of op dat gebied

werkzame personen of instellingen financieel of anderszins te steunen en

aan zodanige instellingen of personen opdrachten tot onderzoekingen te
geven en daaromtrent eventueel reglementen vast te stellen.
2. De reglementen betreffende oprichting en beheer van instellingen, als

bedoeld in het vorige lid. waarbii het Rijk financiele medewerking verleent,
behoeven de voorafgaande goedkeuring van de daarbij betrokken Ministers.

Geldmiddelen.

Artikel 5.

De geldmiddelen van de Gezondheidsorganisatie TNO bestaan uit de

inkomsten, als bedoeld in artikel 16 van de wet.
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Bestuur
Gedelegeerden van de Ministers.

Artikel 6.

1. De gedelegeerden van de Ministers van Sociale Zaken en van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, evenals hun vervangers, aangewezen over'
eenkomstig artikel 18 der wet, oefenen het hun in artikel 19 der wet
toegekend recht van verzet tegen het besluit van het bestuur uit door
uiterli.ik op de vijfde dag na die, waarop het besluit is genomen, bij de

voorzitter een nota in te dienen, waarin tevens de beweegredenen van

verzet worden medegedeeld. Het besluit wordt hierdoor geschorst.

2. De voorzitter verzoekt de Minister, wiens gedelegeerde verzet 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.

3. De Minister wordt geacht tegen tenuitvoerlegging van het besluit geen

bezwaar te hebben, wanneer hij op de dertigste dag na die. waarop het
verzoek is gedaan, niet een andere beslissing ter kennis van de voorzitter
heeft gebracht.

De gewone leden van het bestuur.

Artikel 7.

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 der wet worden tot gewone

leden van het bestuur benoemd zeven personen, die geacht worden in

natuurwetenschappelijk opzicht deskundig te zi.in op het gebied van de

volksgezondheid, en zeven personen, die geacht worden overigens

deskundig te zijn op dat gebied.

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

dit artikel eerstbedoelde personen nodigen de Ministers van Sociale Zaken
en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de Senaten van de Rijksuni-
versiteiten te Leiden, Groningen en Utrecht. de Gemeentelijke Universiteit
te Amsterdam, de Vriie Universiteit te Amsterdam, de Rooms Katholieke
Universiteit te Nijmegen en de Technische Hogeschool te Delft uit, ieder
voor de benoeming van een lid een aanbeveling in te dienen.
3. Ten behoeve van de voordracht voor de benoeming van de overige in
het eerste lid bedoelde personen nodigen de Ministers van Sociale Zaken en
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van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het Prophylaxefonds, de
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, de
Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Tandheelkunde, de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie en
het Koninklijk lnstituut van lngenieurs uit een aanbeveling in te dienen,
ieder voor de benoeming van één lid, en de Gezondheidsraad voor de
benoeming van twee leden, met dien verstande, dat voor de benoeming van
één dezer twee leden de aanbeveling zal moeten betreffen een persoon, die
geacht wordt deskundig te zijn op het gebied van de soclale geneeskunde.
4. De Centrale Organisatie TNO wordt omtrent deze aanbevelingen
gehoord.

Artikel 8.

1. Gewone leden hebben, behoudens het bepaalde in het tweede lid,
zitting voor een tíjdvak van zes jaar en zijn aanstonds herbenoembaar.
2. Van de leden, die de eerste maal het bestuur van de Gezondheidsorga-
nisatie TNO vormen, treden drie van de in artikel 7, lid 2, bedoelde en drie
van de in artikel 7, lid 3, bedoelde, bij loting aan te wijzen leden af op 1

Januari 1951 en de overige leden op 1 Januari 1954.
3. Van de vacatures in het bestuur geeft de voorzitter onverwijld kennis
aan de Ministers van Sociale Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen. Zolang in een vacature niet is voorzien, vormen de overblijvende
leden het bestuur.
4. Zii, die tot lid benoemd zijn ter vervulling van tussentijdse open-
gevallen plaatsen, treden af op het tijdstip, waarop degenen, in wier plaats
zijzijn benoemd, zouden hebben moeten aftreden.

Tiideliike leden van het bestuur.

Artikel 9.

Tijdelijke leden, als hoedanig personen, als bedoeld in het eerste lid van
artikel 7 van deze statuten overeenkomstig artikel 21 der wet, kunnen
worden benoemd. hebben dezelfde rechten als de gewone leden.
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Artikel 10.

Bij de benoeming van tijdelilke leden wordt vermeld gedurende welk

tijdvak zij als zodanig zitting zullen hebben. lndien na afloop van dat

tijdvak de bijzondere omstandigheden, die tot hun benoeming aanleiding

hebben gegeven, nog aanwezig ziin, zijn zii aanstonds als zodanig her-

benoembaar.

Voorzitter.

Artikel 1 1.

Het bestuur kiest uit de gewone en tijdeliike leden een voorzitter en een

ondervoorzitter; het kan de voorzitter een vergoeding toekennen overeen-

komstig de desbetreffende bepalingen der wet.

Artikel 12.

1. De voorzitter heeft de leiding van en het toezicht op de werk'

zaamheden van de Gezondheidsorganisatie tNO; hij leidt de vergderingen.
2. Bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter, treedt

de ondervoorzitter in zijn plaats en bi! diens verhindering, afwezigheid of

ontstentenis het lid, dat het oudst in leeftiid is.

3. lndien de voorzitter oÍ de ondervoorzitter na afloop van hun

zittingstijd wederom zijn benoemd tot lid van het bestuur, blijven zij hun

functies waarnemen totdat de nieuwe verkiezingen voor deze functies

hebben plaats gehad.

Secreta ri s en pen n i ngmeeste r.

Artikel 13.

ln het secretariaat en de geldelijke administratie wordt voorzien op de

wijze, als in de wet geregeld.
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Vergaderingen van het bestuur.

Artikel 14.

1. De voorzitter roept de vergaderingen van het bestuur schriftelijk bijeen
en doet daarbij mededeling van de te behandelen onderwerpen.
Hij geeft van de bijeenroeping en van de te behandelen onderwerpen
kennis aan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de
Centrale Organisatie TNO.
2. Het bestuur vergadert minstens tweemaal 's jaars en verder zo dikwijls
als de voorzitter dit nodig ucht of de voorzitter van de Centrale Organisatie
TNO of ten minste drie leden van het bestuur van de Gezondheidsorgani-
satie TNO hem daartoe schriftelijk hun verlangen te kennen geven, met
opgave van de punten, welke zij behandeld zouden willen hebben. Wanneer
de voorzitter niet binnen een maand nadien een vergadering heeft bijeen-
geroepen, kunnen de verzoekers zelf de verlangde vergadering uitschrijven.

Artikgl 15.

1. leder ter vergadering aanwezig lid brengt één stem uit.
2. De personen, die ingevolge artikel 24 der wet toegang hebben tot de
vergaderingen van het bestuur, hebben een raadgevende stem.
3. Over voorstellen, welke op zaken betrekking hebben, wordt beslist met
gewone meerderheid van stemmen. Bii staking van stemmen wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen vereist. Wordt deze meerderheid niet aanstonds

verkregen, dan wordt een herstemming gehouden over beide personen, die
bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben gekregen, en is

hij verkozen, op wie bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.
Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot. Stemming over
personen geschiedt bil ongetekende, gesloten briefjes.
5. lndien het een uit te brengen advies betreft, wordt na enkele stemming
volstaan met het mededelen van de uitslag der stemming aan degene, die
het advies gevraagd heeft.
6. Heeft het advies op zaken betrekking, dan kan het bestuur deze

mededeling vergezeld doen gaan van een uiteenzetting van de beweeg-

redenen van hen, die zich vóór, en van hen, die zich tegen het voorstel
hebben verklaard.
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Artikel 16.

Wanneer in een vergaderinq minder dan de helft van het aantal leden van

het bestuur tegenwoordig is, kan wel beraadslaagd, doch kunnen geen

besluiten genomen worden. ln dat geval wordt een nieuwe vergadering
gehouden op een tijdstip. dat meer dan 24 uur, doch minder dan veertien
dagen na de eerste vergadering valt. De in de nieuwe vergadering aanwezige

leden zijn, ongeacht hun aantal, bevoegd besluiten te nemen over onder'
werpen, vermeld op de agenda van de eerste vergadering.

Artikel 17.

De voorzitter kan een schriftelijke stemming over nauwkeurig gefor-

muleerde voorstellen uitschrijven zonder een vergadering bijeen te roepen,
volgens nader in het reglement van orde te stellen regelen.

Het dagelijks bestuur.

Artikel 18.

1. De dagelijkse leiding berust bij het dageliiks bestuur.
2. Het bestuur stelt, met inachtneming van het in het volgend lid
bepaalde, het aantal leden van het dageliiks bestuur vast.

3. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste vier leden. De voorzitter en

de ondervoorzitter van het bestuur ziin lid en tevens voorzitter en

ondervoorzitter van het dagelijks bestuur, terwijl voorts daarvan lid ziin de

gedelegeerden van de Ministers van Sociale Zaken en van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen.
4. Het bestuur kiest de overige leden van het dagelijks bestuur uit zijn
midden. Deze leden treden als zodanig af op de dag, op welke zii aftreden

als lid van het bestuur; indien zij wederom als lid van het bestuur zijn
benoemd, in welk geval het derde lid van artikel 12 overeenkomstige
toepassing vindt, zijn zij aanstonds tot lid van het dagelilks bestuur
herkiesbaar. Zij blijven niet langer dan zes jaren achtereen lid van het

dagelijks bestuur.
5. Zolang in een vacature in het dagelijks bestuur niet is voorzien, vormen

de overblijvende leden het dagelijks bestuur.
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Artikel 19.

1. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de Gezondheidsorganisatie
TNO in en buiten rechten; het bereidt de vergaderingen van het bestuur
voor en is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.
2. Om de Gezondheidsorganisatie TNO te binden. behoeven de
bescheiden de ondertekening van de voorzitter en van de secretaris.
3. Het dagelijks bestuur behoeft de bijzondere machtiging van het bestuur
voor:
a. het in eigendom verkrijgen. vervreemden of bezwaren van onroerend

goed;
b. het aangaan van geldelijke verplichtlngen. die niet in de in arrikel 24

bedoelde begroting voorzien zijn;
c. het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen of legaten;
d. het instellen van, het zich verweren tegen 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 gevraagde
i nl ichti ngen.

Commissies.

Artikel 20.

Het bestuur kan, al dan niet uit ziln leden, een of meer personen
aanwijzen. ten einde het in enig onderdeel van zijn werkzaamheden bij te
staa n.

Vergoeding.

Artikel2l.

1. Behoudens de vergoeding, die aan de voorzitter kan worden toegekend,
genieten de leden van het bestuur geen bezoldiging. Echter kan aan de
leden een vacatiegeld worden toegekend, waarvan het bedrag door het
bestuur, na goedkeuring van de Ministers van Sociale Zaken en van
Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen, wordt vastgesteld. Zij genieten
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vergoeding van reis- en verblijfkosten voor reizen buiten hun woon-
plaatsen, welke zij ten behoeve van de Gezondheidsorganisatie TNO doen,
op de voet van de tweede klasse van het Reisbesluit 1916.
2. De leden van het bestuur mogen geen rechtstreeks belang hebben bij
opdrachten, welke de Gezondheidsorganisatie TNO verleent. ln bijzondere
gevallen kan het bestuur van de Centrale Organisatie Tl,lO op voorstel van
het bestuur der Gezondheidsorganisatie TNO hiervan ontheffing verlenen.

Geheimhouding.

Artikel 22.

1. De leden van het bestuur of een door het bestuur ingestelde commissie
en alle andere personen, die bij een hunner vergaderingen tegenwoordig
waren, zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van de in die
vergadering behandelde onderwerpen, indien h.et bestuur of de commissie,
en ten aanzien van enig bepaald onderwerp, indien de daarbii betrokken
Minister hun daaromtrent geheimhouding opgelegd heeft.
Zij wordt in acht genomen totdat het bestuur oÍ de commissie, onderschei-
denlijk de Minister haar opheft.
2. De in het voorgaande lid bedoelde verplichting tot geheimhouding
bestaat niet voor de gedelegeerden van de Ministers van Sociale Zaken en

van Onderwi§, Kunsten en Wetenschappen ten aanzien van die Ministers.

Financíeel beheer.

Artikel 23.

1. Het bestuur b'epaalt in overleg met het dagelijks bestuur der Centrale
Organisatie TNO de wijze, waarop het geldelijk beheer wordt gevoerd en

het toezicht op de penningmeester wordt uitgeoefe4d.
2. Het boekjaar loopt van de eerste Januari tot en met de een en dertigste
December. Het eerste boekjaar loopt tot en met de een en dertigste
December 1949.
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Artikel 24.

1. Het bestuur doet jaarlijks vóór een door het bestuurvan de Centrale
Organisatie TNO te bepalen tijdstip aan dit lichaam een ontwerp van het
werkplan en van de begroting voor het volgend jaar toekomen. Nadat door
het bestuur van de Centrale Organisatie TNO aan het bestuur is mede-
gedeeld over welk subsidie overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid
van artikel 16 der wet voor het in genoemd lid bedoelde jaar kan worden
beschikt, stelt het bestuur de begroting van inkomsten en uitgaven voor dit
jaar vast.
2. Wanneer de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet vóór de
eerste Januari van het jaar, waarop het subsidie betrekking heeft, plaats
vindt, is het bestuur, om de werkzaamheden gaande te houden, bevoegd te
beschikken over ten hoogste vier twaalfde gedeelten van het bedrag, dat
laatstelijk voor een geheel jaar als subsidie werd verleend.

Artikel 25.

1. De penningmeester dient jaarlijks bij het bestuur vóór een door dit
college te bepalen tijdstip een rekening en verantwoording in over zijn
geldelijk beheer in het afgelopen jaar, vergezeld van ontwerpen van een

balans en een verlies- en winstrekening, benevens van een verslag van de
geldelijke toestand van de Gezondheidsorganisatie TNO.
2. De voorzitter doet deze bescheiden onderzoeken door de deskundige,
die het bestuur van de Centrale Organisatie TNO onder goedkeuring van de
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aanwijst voor het
onderzoek van de overeenkomstige bescheiden van de Centrale Organisatie
TNO.
3. De voorzitter legt het rapport van de deskundige met zijn prae-advies

aan het bestuur over.
4. Goedkeuring van de rekening en verantwoording van de penning-
meester door het bestuur ontheÍt de penningmeester van de verantwoorde-
lijkheid van het door hem gevoerd beheer, behoudens in gevallen van na de

goedkeuri ng gebleken bedrog.
5. Het bestuur stelt jaarlijks een verslag omtrent de geldelijke toestand
van de Gezondheidsorganisatie TNO, benevens een balans en een verlies- en

winstrekening vast en dient deze bescheiden tegelijk in met het in artikel
26 bedoeld verslag bij het bestuur van de Centrale Organisatie TNO.
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Verslag.

Artikel 26.

Het bestuur brengt jaarlijks aan het bestuur van de Centrale Organisatie
TNO vóór een door dit bestuur te bepalen tijdstip verslag uit over zijn
werkzaamheden en bevindingen.

Reglement van orde.

Artikel 27.

1. Het bestuur stelt een 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 zii deze, dan deelt zij de redenen
hiervan mede.

Wijziging of aanvulling der statuten.

Artikel2S.

1. De Ministers van Sociale Zaken en van Onderwijs. Kunsten en
Wetenschappen kunnen de Centrale Organisatie TNO en de Gezondheíds-
organisatie TNO gehoord, deze statuten wijzigen of aanvullen.
De aldus gewijzigde oÍ aangevulde statuten zijn van kracht vanaf de dag,
volgende op die, waarop zij op voordracht van de Ministers van Sociale
Zaken en van Onderwi.is, Kunsten en Wetenschappen door de Kroon zijn
goedgekeurd.
2. Het bestuur kan door tussenkomst van de Centrale Organisatie TNO
aan de in het eerste lid genoemde Ministers voorstellen tot wijziging of
aanvulling doen.
3. Een hiertoe strekkend besluit wordt genomen in een opzettelijk
daartoe ten minste één maand van tevoren bijeengeroepen vergadering.
Bij de oproeping wordt mededeling gedaan van de voorgestelde wijzigingen
of aanvullingen, vergezeld van een uitvoerige toelichting.
Slechts voorstellen, geplaatst in de oproepingsbrief, kunnen in behandeling
komen.
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Opheffing van de organisatie.

Artikel 29.

1. De Gezondheidsorganisatie TNO kan door de Ministers van Sociale
Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, gehoord deze

organisatie en de Centrale Organisatie TNO worden opgeheven. Het hiertoe
strekkend besluit regelt tevens de wilze van verefÍening en stelt de
bestemming van een eventueel batig saldo vast.

2. Het bestuur kan door tussenkomst van de Centrale Organisatie TNO
een voordracht doen tot opheffing van de Gezondheidsorganisatie TNO.
Het hiertoe strekkend besluit wordt genomen in een opzettelijk daartoe
ten minste drie maanden van tevoren bijeengeroepen Vergadering; een

aantal stemmen van ten minste 2l3van het aantal leden is voor het nemen
van het besluit vereist. De voordracht regelt de in de tweede zinsnede van
het eerste lid bedoelde punten; de oproepingsbrief voor de vergadering
dient daaromtrent uitgewerkte voorstellen te bevatten.
3. De vereffenaars doen door tussenkomst van de Centrale Organisatie
TNO rekening en verantwoording aan de Ministers van Sociale Zaken en

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De goedkeuring daarvan

ontheft hen van de verantwoordeliikheid voor hun handelingen.

Slotbepalingen.

Artikel30.

ln alle gevallen, waarin deze statuten en het reglement van orde niet
voorzien, beslist het bestuur.

's-Gravenhage, 4 Mei i 949.

De Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen,

Th. Rutten.

Bovenstaande Statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 4 Juni
1949, no.11.
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