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CENTRALE ORGÀNISATIE T.N.O.

W E T oan dnn }}sten October igl}, tot regeling oan hett
toegepast-natuuruetenschappeliik ondcrzoek (s. ttc).

Wry WILHELMINA, BrI DE GRATTE Goos, KoNrNcrN DER NE»rruexouu,
Pnnvsrs veN Onexlr-Nesseu, 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 bepa-
Iingen vast te_ stellen ten einde te bevorderen, dat het toegepast-natuur-
wetenschappelijk onderzoek op de doelmatigste wijze diensibiar gemaakt
wordt aan het algemeen belang;
Zoo is het, dat wij, den Àaad van state gehoord, en met gemeen overleg
der staten-Generaal: hebben goedgevondèn en verstaan, gËlip wil goeaï
vinden en verstaan bii deze:

HOOFDSTUK I.

Van d,e central,e organisatie ooor toegepast_natuur_
w et ens chapp eliik onilarzoek.

Artikel 1.

l. Er is eene centrale-organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek, die tot taak heeft te bevorderen, àJt dit onderzoek op aàïoJt-
latigste wijze dienstbaar gemaakt wordt aan het algemeen bËlang.

t t ?. ,P. centrale organisatie is rechtspersoon; zij draag[ den naam ,,freder_
L 0(. I"t:lr" C:"Trk Organisatie v.oor toègepast-natuurwJtenschappelijk onder_

zoek" en heeft haren zetel te's-Gravenhage.

Artikel 2.

l. De centrale 
-organisatie 

dient onze Ministers desgewaagd of eigener
bew_eging-va" ld":9: :p h"! geb-ied van het toegepasËnatu,i*"t"rrsËhap-
peliik- onderzoek. zij bèvorde* de eenheid in de"Ëemoeiing van het Rilk
met het toegepast-natuury,etelsgh3npelijk onderzoek benírens de alg!_
meene samenwerking op dit gebied en verricht voorts de werkzaamhedËn,
die lrar bij wet, algeÀeenen maatreger van bestuur of op andere wijze
van Regeeringswege worden opgedra[en.

?. Zij is bevoegd op dit gebied vraagstukken te bestudeeren of te doen
bestudeeren, bijzondère peisonen of Èchamen voor te lichten en in het



alsemeen het toegepast-natuurwetenschappeliik onderzoek en de toepas-

.iin r"., de resultàtèn daarvan te bevorderen en te steunen'

;:"irj';";;i;ai.""rrtrt ""ts 
werkzaam te zijn ten aanzien van een onder-

wem. dat seacht kan worden te behooren tot den werkkring van eene

orga'nisatie,ïie lrachtens artikel 14 in het leven is geroepen'

4. Het bestuur van de centrale organisatie kan, al dan niet rrit zijne

leden, commissiën van één of *"". "p"ttot'en instellen ten einde het in

eenig onderdeel van ziirrle wetkzaamheden bij te staan'

Artikel 3.

1. Aan de centrale organisatie wordt jaarlijks van Rijkswege een subsidie

verleend,

2. Zij dient jaarliiks bij Onzen Minjster varr Financiën een met redenen

à-tt"éa ,,oo.Ët"l i, o-&et t het Rijkssubsidie voor het eerstvolgend iaar

"" 
o*rr""t de verdeeling daarvan ovór 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 v-oor het eerstv-olgend jaar als Riik-s

subsidie ,oi word"r, uitgetrofken ,à doet, zoo noodig na-overleg met de

centrale organisatie, aaí zijne ambtgenooten een voorstel tot verdeeling

van dit ,rrÈridi" over de díarvoor in aanmerking komende hoofdstukken

der Rijksbegrooting.
4. Hare geldmiddelen worden verder verkregen door het aanvaarden van

andere ,,rËridië.r, het vorderen van vergoedingen wegens voor bijzondere

personen of lichamen gedane _orrderzoékingen 
of aan hen uitgebrachte

àdr.i"r"rr, het opnemen 
-van gelden, het aannemen van schenkingen, het

ourrr.".d"r, varierfstelling".t étt legaten en uit anderen hoofde'

Artikel 4.

Het bestuur van de centrale organisatie bestaat uit de navolgende leden:

a. de voorzitters van de organisaties, welke krachtens artikel 14 in het

leven zijn geroePen;

b. de lnachtens 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

Ministeis onderscheidenliik van Oàderwijs, Kunsten en WetenschaPPen'

van Binnenlandsche Zakén et Landbouw, van Arbeid, Handel en Nijver-

heid, van Waterstaat, van Defensie en van Koloniën. De helft van de
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gewone leden wordt benoemd uit personerr, die geacht wo.rden deskundig
ie zijn op natuurwetenschappelijk- gebied, en, de _helft uit personen, die

g"u"Ét w-orden deskundig t;-ziin hetzii in zake de economische verhou-

ài.rg"., in het algemeen, hetzij in zake de economische belangen, die door

de natuurwetenschappen worden gediend.
2. Wij bepalen bijïgemeenen maatregel van bestuur het aantal g€wone

leden, dat ïoor ieder 
-Onzer 

voornoemde Ministers wordt voorgedragen.

3. Voor iedere voordracht van personen, die geacht worden deskundig
te zijn op natuurwetenschappeliik gebied, wordt de AÍdeeling Natuur-
ku"dl va" de Koninklijke Akademie van Wetenschappen uitgenoodigd
eene aanbeveling in te dienen.
4. Voor iedere voordracht van personen, die geacht worden deskundig

te zijn hetzij in zake de economische verhoudingen in het algemeen, hetzii
in zake de economische belangen, die door de natuurwetenschappen

worden gediend ,worden de door Ons bij algemeenen maatregel v_an be-

stuur aan te wijzen personen, colleges of lichamen uitgenoodigd eene

aanbeveling in te dienen' 
Artiker 6.

Wanneer bijzondere omstandigheden dit wenscheliik maken, kunnen Wij,
op voordracht van Onzen Minister van Onderwijs, Kurrsten en W-eten-

róhupperr, tot tijdelijke leden benoemen Personen als in het eerste lid van
arUkèi 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, Iid zijn van het bestuur
van de centrale organisatie.

Artikel 8.

1. Het bestuur kiest uit de leden, bedoeld in artikel 4 onder b en c, een
voorzitter en een ondervoorzitter.
2. De voorzitter en ondervoorzitter hebben als zoodanig zitting tot het
einde van het tijdvak, waarvoor zij als lid benoemd ziin. Zij zijn bij
herbenoeming tot gewoon of tijdelijk 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 ioo
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 bestuur 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 bijzondere organisaties;

b. een gedelegeerde van ieder Onzer in het eerste lid van artikel 5 ge-
noemde Ministers, die niet krachtens artikel 14 bijzondere organisaties
in het leven hebben geroepen;

c. een gedelegeerde van Onzen Minister van Financiën;

d. de secretaris en de penningmeester van de centrale organisatie;

e. personen, wier tegenwoordigheid, hetzij door een Onzer in het eerste
iid van artikel 5 genoemde Ministers, hetzij door den voorzitter, in
verband met de behandeling van eenig onderwerp wenschelijk geacht
wordt.

2. Op voorà'acht van ieder Onzer in het eerste lid van dit artikel onder b
bedoelde Ministers, wijzen 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 Finan-
ciën. Op voordracht van ieder dezer Ministers wijzen Wij ambtenaren
aan, die diens gedelegeerden bij verhindering, afuezigheid of ontstentenis
vervangen' 

Artikel ll.
1. Ieder der in het eerste lid van artikel 10 onder a, 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.
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Artikel 12.

1. Het bestuur brengt ons jaarlijks verslag uit over zijne werkzaamheden

en bevinding"., en olrà den geldelijken toestand van de centrale organisatie

en voegt d#rbij de balans ón de winst- en verliesrekgning over.het afge-

loooen"kalenderiaar, alsmede de bescheiden, bedoeld in artikel 27, vet-

g"àta van de béschouwingen, waartoe deze het bestuur aanleiding hebben

gegeven.

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

Artikel 13.

wij geven bij algemeenen maatregel -van- 
bestuur voorschriften betref-

fende"den zittingst'Íjd en de wijze van aftreden van_de gew_one-en tijdehike

leden; de ,".gr'd"ii.rg"o "., 
d" stemmingen; de bevoegdheden van den

voorzitter; de ómenstàlhng en de bevoegdheid van het dagelijksch bestuur;

de vaststelling van de bègrooting; de goedkeuring- van de 
-rekening 

en

verantwoordir"g ,*o den pàningmeesterj de vaststelling van de 
-verslagen,

de balans en àe winst- e-n verhàsrekening; het tijdstip, waarop het in het

tweede lid van artikel 3 bedoeld voorstel en de in artikel t2 bedoelde

bescheiden moeten zijn ingefiend; 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.
vande"i.'y;::",ir:#:"ïff 

'"::#,:zí?'past-tuatuur-

Artikel 14.

1. Onze Ministers kunnen, op voordracht van de centrale organisatie of
na haar gehoord te hebben, àl dan niet in samenwerking- met anderen,

bijzonderà organisaties in het leven roepen, die tot taak hebben te bevor-
dóren, dat hét toegepast-natuurwetensóhappelijk onderzoek op de doel-

matigste wijze dienitbaar wordt gemaakt aan eenig volksbelang of eenigen
tak van volkswelvaart. De door hen vast te stellen stafuten behoeven Onze

goedkeuring en worden door plaatsing in de Ned.erln'ndsche Staatscutrant
ter algemeene kennis gebracht.

2. Deze organisaties zijn rechtspersonen en hebben haren zetel te 's-Gra-

venhage' 
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 biizondere ogranisaties wordt jaarliiks door de cenhale organi-
satie een subsidie verleend.

2. De besturen doen jaarlijks vóór een door het besfuur van de centrale
organisatie te bepalen tijdstip aan haar ontwerpen van hunne wer\>lannen
en van hunne begrootingen voor het volgend jaar toekomen.

3. De geldmiddelen van de bijzondere organisaties worden verder ver-
lregen door het aanvaarden van andere subsidiën, het vorderen van
vergoedingen wegens voor bijzondere personen of lichamen gedane onder-
zoekingen of aan hen uitgebrachte adviezen, het opnemen van gelden,
het aannemen van schenkingen, het aanvaarden van erfstellingen en
legaten en uit anderen hoofde.

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 loachtens 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 bij ver-
hindering, afwezigheid of ontstentenis vervangen.

Artikel 19.

l. Ieder gedelegeerde kan verzet aanteekenen 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 be-
paald 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 biizondere
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 stafuten wordt geregeld de wijze, waarop verzet wordt aange-
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teekend, 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 [eacht worden in
natuurwetenschappelijk opzicht deskundig te zijn op het gebied, waarover
de werkkring van de bijzondere organisatie zich uitstrekt-, en de helft uit
personen, die geacht worden overigens deskundig te zijn op dat gebied.

2. Voor iedere voordracht worden de personen, colleges of lichamen, die
bij de statuten worden aangewezen, ui[genoodigd eeni aanbevering in te
dienen. De centrale organiastie wordt omtent deie aanbevelingen gàÍroord.

Artikel 21.

wanneer bíjzondere omstandigheden dit wenschelijk maken, kunnen wij,
op voordracht van onze Ministers, die de organisaiie in het leven hebbeí
geroepen, tot tijdelijke leden benoemen personen als in het eerste lid van
artikel 20 bedoeld, die door het bestuur van de bijzondere organisatie bij
een met redenen omkleed voorstel zijn aanbevolen.'De centralJorganisatie
wordt omtrent deze aanbevelingen gehoord.

Artikel 22.

t. Het bestuur van iedere bijzondere organisatie kiest uit de leden, be-
doeld 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, wa-arvqof zij als lid benoemd ziin.Zii zi;n" bil her_
benoeming tot gewoon of tijdelijk lid terstond herkiesLaar. 

"

3. Het bestuur kan den voorzitter eene vergoeding toekennen, waarvan
het bedrag door het bestuur onder goedke*irg .t uí h"t bestuirr van de
centrale organisatie wordt vastgesteld.

Artikel 23,

In het secretariaat en de geldelijke administratie van eene bijzondere
o_rganisatie wordt voorzien door den secretaris en den penningmeester van
de centrale organisatie. Het bestuur van laatstgenoemde orgànisatie stelt
jaarlijks het bedrag vast, dat de bijzondere organisatie deswege aan de
centrale organisatie dient te voldoen.



Artikel 24.

1. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur van eene bijzondere

organisatie hebben:

a. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de cenhale orga-

nisatie;

b. Dersonen, wier tegenwoordigheid, hetzii door den voorzitter der bijzon-" 
à;;;;;g;Jrrti", ïetzij dooi de in artilel 18 bedoelde gedelegeerden'

ir, .r".Uuïa met àe behàndeling van eenig onderwerp wenschelijk geacht

wordt.

2. De secretaris en de penningrneester van de centrale- organrsatie hebben

*"gr"S tot de vergad"'riog"n".^r, het in artikel 28 bedoeld dagelijksch

bestru, van eene bijzondere organisatie'

Artikel 25.

Het bestuur van eene bijzondere organisatie verstrekt aan het besfuur van

de centrale organisatie alle gewaagde inlichtingen'

Artikel 26'

onze Ministers dragen de onder hunne departeme-nten ressorteerende

diensten, laboratoria en dergelijke instellingen of gedeelten daarvan, die

daarvoor naar hun oordeel-in'aanmerking komen, aan eene bijzondere

organisatie in beheer over bij regelingen, waaromtrent zoowel het bestuur
.,r"ï a" bijzondere organisatie ,f,r a"1 van de centrale organisatie wordt

gehoord' 
Artiker 27.

Het bestuur van eene bijzondere organisatie brengt_ jaarlijks aan het

Éestu,rr van de centrale organisatie vóór een door dit bestuur te bepalen

tiidstip verslag uit over zijn"e werkzaamheden en bevindingen- en over den

gËta"ti;t 
"r, 

toËstand .ruo à" organisatie en voegt daarbij de balans en de

winst- en verliesrekening' 
Artikel 2g.

De stafuten van eene bijzondere organisatie bevatten, behalve hetgeen

over"e.rko-rtig het derde"Iid van artikel 19 en het tweede lid van artikel

20 geregeld dïent te worden, bepalingen betreffende het aantal gewone

t"a"ï; aË" zittingstijd en de wijze-vr.r àft ed"r, yan- de gew-gne- en tijdelijke

leden; de u"tgà"ti.rg"r, e, d" stemmingen; de bevoegdheden- van den

uoo.ritt"., de ómenstélling en de bevoegdheid van het dagelijksch bestuur;

de vaststelling van de bàgrooting; de go,edkeuring- van de rekening en

verantwoordirig van den pàningÀeester; de vaststelling van de verslagen,
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de balans en de winst- en verliesrekening; de vaststelling van het reglement

","" 
o.ld-"1 de verplichting tot geheimhouding over bepàalde ondeóe1pen;

de wijziging- of aanvulling 
-van -de 

statuten; de opheffiig van de organiiatie
en wat verder regeling behoeft.

Slotbepaling.

Artikel 29.

Deze wet treedt in werking op een nader door ons te bepalen tijdstip.
T,asten en bevelen, dat deze in het Sraafsbla.il zal worden geplaatst, en dat
alle ministerieele departementen, autoriteiten, coleges Ëri a*biuoaren,
wien zulks aangaat, aan de nauwke,rige uitvoering de-hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize het Loo, den SOsten October 1980.

WILHELMINA.
De Minister oan Ond,erui,is,
Ktmsten en Wetensclwppen,

J. TEnPSTRA.

De Minister oan Staat,
Minister oan Binnenlandsche Zaleen

en Landbouw,
RIIIJS DE BEEBENBROUCK.

De Minister oon Arbei.d,
Handzl en Niioerheid,,

T. J. VEnSCHUIR.

De Minister oan Waterstaat,

P. I. RETIMEn.

De Minister oan Defensie,

L. N. DECKERS.

De Minister oan Koloniiin,
DE GRAAFF.

De Minister oan Financiën,

DE GEER.

Uitgegeven den twaalfdna November 1g80.

De Minister oan Justitie,

J. DONNm.
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BESLUIT aan dPtu 76den September 1937' ter uitooering

uon i artikelen 5, 77 en iS oan' de uset oan d'en \Osten

Octobet 1930 (Staatsblad n''' 416)' tot tegeling oan

het toes.epast-natuuraetenschappeliik ond'erzoek'' met

innchfi;;ing Dan de utiizigingen en aa,n-nullingen

ingeaolge hït Xonlnktlik besluit oan d'en 72den luni
l9Sa-iBio'ttblad n"' '308)' ingeoolge h9t- Koninkliik

besluit aan den 2den Maart lss6 (Slaatsblad n''' 36'I)

,n Àeruolg het Koninktiik besluit oan d'en 2\sten luli
195-1"(Staa"tsblad n'' 3I8) (s' tol)'

Wry WILHELMINA, BrJ DE GRÀTrE Go»s, KortNGrN DER NBonnr-ewpnN'

PnrNsrs vex OneNp-Nesseu, ENz', ENz', ENz'

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onzen Minister van Onderwijs'

Kii.rst"i' en Wetenich"pp"t,, Onzen Minister van Staat' Minister van

Bin renlandsch e Zaken ^"^r, l-urrdborw, en Onze Ministers van Arbeid,

ff""à"1 en t tilverheid, van Waterstaat, van Defensie, van Koloniën en

van Financiën van 3 Maart 1931, n'. 10623, afdeeling Kunsten en weten-

schappen;

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

(si*rraïra n.. 416) tot ."g"ti.rg van het toegepast-natuurwetenschappelijk

onderzoek;

Den Raad van State gehoord (advies van 28 Juli 1931, n"' 22);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 17 Augustus

tggl, .t'. 49821, alààehng Kunsten en WetenschapPen;

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen als volgt:

Artikel 1.

Waarinclitbesluitgesprokenwordtvan,,dewet"wordtbedoelddewet
van B0 October 193ó (^Staatsblnd n".416) tot regeling van het toegePast-

natuurwetenschappelijk onderzoek'

Artikel 2.

l.IederonzerinheteerstelidvanartikelSvandewetgenoemde
Mi.rirt"., draagt aan Ons voor ter benoeming tot gewoon lid van het be-

stuur van de IJederlandsche Centrale Organisatie voor toegepast-n-atuur-

;;;;h"ppelijk onderzoek éérr persog"i. ?k bedoeld in het derde lid'

;;e;;r',ior,] uh bedoeld in hefvierde lid van dat artikel' Ten behoeve
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van de voordrachten voor personen, als bedoeld in het vierde lid van dat

artikel, worden aanbeveling:en gewaagd aan de sociaal-Economische Raad,

ingesteld bij de wet op aé nJdri;fsoiganisatie (Staatsblnd f . K22)'

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

artikel 5 van de wet.

Artikel 3.

l. De gewone leden hebben, behoudens het in het tweede lid van dit
artikel bépaalde, zitting voor een tijdvak van zes jaar en zijn aanstonds

herbenoembaar.

2. Van de leden, die de eerste maal het bestuur van de centrale organi-
satie vormen, treden af zij, die op voordracht van Onze Ministers van

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van Binnenlandsche Zaken en

Landbouw benoemd zijn, op I Januari L934, zii, die op voordracht van
Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Waterstaat

benoemd zijn, op I ]anuari 1936 en zij, die op voordracht van Onze

Ministers van DeÍensie 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 l Januari 1940 en zij, die
voor de eerste maal benoemd worden op voordracht van Onzen Minister
van Landbouw en Visscherij, op I 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

iraal benoemd zijn op voordracht van Onzen Minister van Arbeid, Handel
en Nijverheid, geachl zullen worden te zijn 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 im

eene vacature niet is voorzien, vorÍnen de overblijvende leden het bestuur.

4. Zij, die tot lid benoemd zijn ter vervulling van tusschentijds open-
gevallen plaatsen, treden af op het tiidstip, waarop degenen, in wier plaats
zij benoemd zijn, zouden hebben moeten aftreden.

Artikel 4.

Bij benoeming van tiidelijke leden van het bestuur vermelden Wij gedu-
rende welk tijdvak zij als zoodanig zitting zullen hebben. Indien na afloop
van dat tijdvak de bijzondere omstandigheden, die tot hunne benoeming
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aanleiding hebben gegeven, nog aanwezig zijn, ziin zij aanstonds als
zoodanig herbenoembaar.

Artikel 5.

t. De voorzitter heeft de leiding van en het toezicht op de werkzaam-
heden van de centrale organisatie; hi1'leidt de vergaderingen.

2. Btj verhindering, afwezigheid of ontstentenis van den voorzitter treedt
de ontlervoorzitter in zijn plaats en bii diens verhindering, afwezigheid
of ontstentenis het lid, dat het oudst is in leeftijd.
3. Indien de voorzitter of de ondervoorzitter na afloop van hun zittings-
tijd wederom zijn benoemd tot lid van het bestuur, blijven 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 schriftelijk bijeen
en doet mededeeling van de onderwerpen, die behandeld zullen worden.

2, Het bestuur vergadert ten minste twee maal 's jaars en verder zoo
dikwijls als de voorzitter dit noodig acht of ten minste drie leden 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 vergadering heeft bijeengeroepen, kun-
nen de verzoekers zelf de verlangde vergadering uitschrijven.

Artikel 7.

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

2. De in artikel 10 van de wet genoemde personen hebben eene raad-
gevende stem.

3. Over voorstellen, welke op zaken betrekking hebberr, wordt beslist
met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van
stemmen wordt het voorstel geacht te ziirr 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 verliregen
en is hij verkozen, op wien bij herstemming de meeste stemmen zijn uit-
gebracht. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

5. Indien het een uit te brengen advies betreft, vindt hetgeen in het
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derde en vierde lid van dit artikel ten aarvien van staking van stemmen

bepaald is geen toepassing, doch wordt volstaan met het mededeelen van

àeI uitslag"van d" it"**ï.rg aan dengen-e, dje he-t advies gertaagd heeft'

Heeft het"advies op zaken"betrekkinf, dan kan het bestuur deze mede-

deeling vergezeld dà"., guutt var, 
""rre 

rriteenzetting van de beweegredenen

u*r, hË.r, dïe zich vóóri en van hen, die zich tegen het voorstel hebben

uitgesproken 
Artiker g.

1. De vergadering kan slechts besluiten nemen, waluleel ten minste

de helft 't uri h"t uu.rtrl 1"d"., 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 windt plaats

op à"ï tijdstip, dat meer dan 24 uur',-doch minder dan 14 dagen na de

eàrst bijeéng"io"p"r, vergadering valt' De in de nieuwe vergadering aan-

weage ieden zijn, ongeacht hun aantal, bevoegd besluiten te nemen over

oodeiwerpen, die veríeld zijn op de agenda voor cle eerste vergadering.

Artikel 9.

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

formuleerde voorstellen uitschrijven zonder eene vergadering bijeen te
roepen. Hij brengt dit ter kennis van de in het eerste lid van artikel 10

\ruri d" *"i b"doéld" gedelegeerden, die den voorzitter schriftelijk mede-

deeling kunnen doen vao hun gevoelen ten aanzien van die voorstellen.

2. Bij schriftelijke stemming is een voorstel slechts aangenomen,-wanneer

de meàrderheid van het aantal leden van het bestuur daarvóór heeft ge-

stemd. De t oorzitter doet aan de leden van het bestuur en aan de

gedelegeerden onverwijld mededeeling van den uitslag van de stemming'

3. Wanneer de voorzitter uiterliik op den derden dag na dien, waarop
de in het vorig lid bedoelde mededeeling werd gedaan, bij nadere 

-over-
weging behanàeHng in eene vergadering van het bestuur wenschelijk
ach-t oT ten minste àen vierde gedeelte van het aantal leden dan wel een

van de gedelegeerden zulks uiterlijk op dien dag aan den voorzitter ver-
zoeken, ío.dt àe tenuitvoerlegging van een op deze wíize genomen besluit
aangehouden. De voorzitter doet hiervan onverwijld _mededeeling aan de

ledÀ van het bestuur en aan de gedelegeerden en plaats het voorstel op

de agenda van de eerstvolgende vergadering van het besfuur.

Artikel 10.

1. Een gedelegeerde oefent het in artikel 11 van de wet bedoeld recht
van verzét uit door uiterlijk op den vijfden dag na öen, waarop het
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besluit genomen is, en ten aanzien van bij schriftelijke stemming genomen
besluiten uiterlijk op den zesden dag na &en, waarop de in het tweede
lid van artikel 9 bedoelde mededeeling gedaan is, bij 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 tenuitvoerlegging 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 dagelijksch bestuur.

2. Het dagelijksch bestuur bestaat uit den voorzitter en den onder-
voorzitter van het bestuur, die tevens voorzitter en ondervoorzitter van
het dagelijksch bestuur zijn, en de voorzitters van de bijzondere organi-
saties, die ingevolge het in artikel 14 van de wet bepaalde in het leven
zijn geroepen.

3. Zoolang nog niet eene bijzondere organisatie in het leven is geroepen,
kiest het bestutu een gewoon of tijdelijk lid tot derde lid van het dagelijksch
bestuur. Zoodra eene bijzondere 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 hii
aanstonds tot lid van het dagelijksch bestuur herkiesbaar.

4. Zoolang in eene vacature in het dagelijksch 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.
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3. Het dagelijksch bestuur behoeft de bijzondere machtiging van het
besfuur voor:

a. het in eigendom verlcijgen, verweemden of bezwaren van onroerend
goed;

b. het aangaan van geldelijke velplichtingen, 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 dagesksch bestuur niet
van de verplichting tot het nemen van alle conseivaioire maatregelen.

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

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

Artikel 13.

l De voorzitter roept de vergaderingen van het dagelijksch bestuur
biieen zoo dikwijls als hij dit wenschelijk acht of een lid van het dageliiksch
bestuur hem daartoe het verlangen te kennen geeft. Het in he[ eerste,
derde, vierde en vijfde lid van artikel 7 en in het eerste lid van artikel 8
bepaalde vindt overeenkomstige toepassing.

2. Tènzij de_voorzitter anders beslist hebben de secretaris en de penning-
meester van de ctntrale organisatie toegang tot de vergaderingen, waarin
zij eene raadgevende stem hebben. De secretaris is tevens seóretaris van
het dagelijksch bestuur.

Artikel 14.

Uiterlijk op den dag na dien, waarop het dagelijksch bestuur een besluit
heeft genomen, kan de voorzitter bezstaar maken tegen de tenuitvoer-
legging daarvan; hetzelfde kan geschieden door twee andere leden van
het dagelijksch b_estuur gezamenlijk. Het besluit wordt daardoor geschorst
en wordt door den voorzitter aan de beslissing van het bestuur onder-
worpen.

Artikel 15.

Het bestuur dient het voorstel, bedoeld in het tweede lid van artiker g
van de wet, vóór 1 April in en doet afsch,rift daarvan toekomen aan ieder
Onzer bij den inhoud daarvan betrokken Ministers.
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Artikel 16.

1. Het bestuur stelt jaarlijks de begrooting van inkomsten en uitgaven

vast.

2. Het boekjaar loopt van 1 ]anuari tot "l-T"t 
31 December' Het eerste

boekjaar loopi tot en met 31 December 1931'

Artikel 17.

Het bestuur stelt jaarlijks een beredeneerd verslag over zijne.werkzaam-

fr"à"., ", bevindirigen'in het afgeloopen jaar vasf en dient dit vóór den

eersten Juli bi! Ons in.

Artikel 18.

1. De penningmeester dient jaarliiks bij het bestuur vóór een door dit

college i" b"pà1"., tijdstip eene rekening en verantwoordjng over zijn

gelaiiik behàr in hét afgeloopen jaar i1, Hi! voegt .daarbij 
ontwerpen

ïu., 
"Ën" 

balans en eerrJ 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,-dión het bestuur onder goedkeuring van onzen_ Minister van

Onderwiji, 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 hel 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 toe-

stand, eene balans en Lene-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 of eene door het bestuur inge-

stelde commissie kan aan allen, die bij een zijner vergaderingen tegen-

woordig waren, geheimhouding opleggen omtrent onderwerpen, 
-welke

in die íergaderinf zíjn behandàld. Zii-wordt in acht genomen, totdat het

bestuur, hét dagelilkich 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
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vergaderingen tegenwoordig waren, zijn tot geheimhouding verplicht ten
aaniien 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 velplichting tot geheim-
houding bestaat niet voor een gedelegeerde ten aanzien van Onzen Minister,
op wiens voordracht hij benoemd is.

Artikel 20.

Het bestuur stelt een reglement van orde vast, dat aan 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 cenhale organisatie hebben
hunne vaste woonplaats te 's-Gravenhage. Het bestuur kan hiervan ont-
heffing verleenen.

Artikel 22.

l. Behoudens de vergoeding, die aan den voorzitter kan worden toe-
gekend, 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. Zij
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 geldelijk belang
hebben bij opdrachten, die de centrale organisatie of de bijzondere orga-
nisaties, welke ingevolge het in artikel 14 van de wet bepaalde in het
leven geroepen zijn, verleenen. In bijzondere gevallen kan Onze Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op voorstel van het bestuur
hiervan ontheffing 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
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\fiaterstaat, van Defensie, van Kolonièn en van Financiim ziin belast met

de uitvoering van dit besluit, dat in het St{atsbryzal worde-n geplaatst

en in afschrift aan den Raad van State medegedeeld zal worden.

's-Gravenhage, den 16den September 1981'
\ryILHELMINA.

De Minister oan Onden»iis,
Kunsten en WetenschnPPen,

I, TERPSTRÀ.

De Minister oan Staat,
Minister oan Birmenlanrdsche 7a,ken

en Landburw,
RUrJS DE BEERB{BROUG.

De Minister oan Arbeid,,
Hanilol en Niioerheid"

T. J. VEBSCIIITUR.

De Minister oan Waterstaat,

P. I. REIIÀ ER.

De Mínister oan Defercie,

L. N. DECI(ERS.

De Minister oan Koloniën,

DE GBAAFF.

De Minister oan Financiën,
DE GEER.

Uitgegeven der een en twirrtigsten September 1931.

De Minister oan, Justitie,

I. DONNER.
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BESLUIT oan dan 22sten Ayil 1932, bepabndn het
tiiMi,p oan huoerkinglreding tnn d,e wet oon d.en

\\sten October 1930 (Staatsblad n'. 476), tot regekng
oan het toe gepa.st-natuwwetenschappeliik onderzoek, en
oan het Koninkliik besluit oan d.en T6dan September
I93I (Staatsblad n'. 401), tot uitooering oan artikelen
5, 77 en 73 oan die aet (s. 177).

Wry WILHELMINA, BrI DE cRÀTrE Gons, KoNrNcrN Dm Nrornr.eNorN,
Pnncsrs veN Oneuye-Nesseu, ENz., ENz., ENz.

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onzen Minister van Onderwijs,
Kunsten Wetenschappen, Onzen Minister van Staat, Minister van Binnen-
landsche Zaken en Landbouw, en Onze Ministers van Arbeid, Handel en
Nijverheid, van Waterstaat, van Defensie, van Koloniën en van Financiën
van 2 April 1932, n". L775a, afdeeling Kunsten en Wetenschappen;

Gelet op artikel 29 van de wet van den 3Osten October l93O (Staatsbln-d,
n". 416), tot regeling van het toegepast-natuirrwetenschappelijk onderzoek,
en op artikel 23 van Ons besluit van den l6den September 1931
(Stantsblnd n". 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 beden met ingang van 1 Mei 1932.

Onze voornoemde Ministers zijn belast met de uitvoering van dit besluit,
het welk in het StaatsbLad en in de Ned.eil.andsche Staatscourant zal
worden geplaatst.

's-Gravenhage, den 22sten April 1932.
WILHELMINA.

De Mi,ni*er oan Ondarwiis,
Kunsten en Wetenschappen,

J. TERPSTRÀ.

De Minister oan Staat,
Minister oan Binnenlnndsche Zaken

en Landbouu,
RrrrIS DE BEERENBnOUO(.
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De Minister oan Arbeid,,
Hanilel m Níioerheid.,

T. J. VERÍICEI,UR.

De Minister oan Waterctffi,
P. J. RETIMEn.

De Minister wn Defensie,

L. N. DEICKERS.

De Minister oan Roloniën,
DE GRAAFF..

De Minilvter oan Fínanciën,

DE GER.

. Uitgegeveq det negen en tuilntígsten Apríl 1982.

De Mtnister oan lustitie,
J. DONNEB.

22



STATUTEN
VAN DE NIJVERHEIDSORGANISATIE T.N.O.

5 APril 1934.

N'. 9e66 J.A.
Afdeeling Handel en Nijverheid'

17 April 1934.

N., 788.

Afdeeling Arbeid.

20 April 1934'
La. K.K.

Af deeling Waterstaatsrecht.

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

staat;

Op voordracht van de Nederlandsche Centrale Organisatie voor toegepast-

natuurwetenschappelijk onderzoek;

Gelet op artikel 14 van de wet van 30 October 1930 tot regg§g van het

toegepait-natuurwetenschappelijk onderz oek (Staatsblnd. n". 416);

Hebben goedgevonden:

met ingang van I Mei 1934 in het leven te roeppn een bijzondere orga-

nisatie"ten-behoeve van nijverheid, handel en verkeer, welke organisatie

geregeerd wordt door de navolgende statuten, nadat daarop de Koninklijke
goedkeuring zal ziir, verkregen.

Algemeene bepalingen.

Artikel l.
Waar in deze statuten gesproken wordt van: ,,de wet" wordt bedoeld de

wet van 30 October 19SÓ tót regeling van het toegepast-natuurwetenschap-

pelijk onderzoek (Staaxblad n'. 416);

,,de Centrale Organisatie T.N.O." wordt bedoeld de Nederlandsche Cen-

trale Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek.
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Nanm, zetel en duur.

Artikel 2.

1. De bijzondere organisatie draagt den naam: ,,Nederlandsche Orga-
nisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van
Nijverheid, Handel en Verkeer" (verder in deze statuten genoemd de

,,Nijverheidsorganisatie T.N.O.) en is gevestigd te 's-Gravenhage.

2. Zij bestaat voor onbepaalden tijd.

Toak.

Artikel 3.

De Nijverheidsorganisatie T.N.O. 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-natuur-
wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van nijverheid, handel en verkeer:
a. den Hoofden 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
samenwerking te bevorderen;

c. werkzaamhed,en te verrichten, die haar bij wet, algemeenen maatregel
van bestuur of op andere wTjze van Regeeringswege worden opge-
dragen;

d. waagstulken te bestudeeren of 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 per-
sonen opdrachten tot onderzoekingen te geven en daaromtrent even-
tueel reglementen vast te stellen, en in het algemeen het toegepast-
natuurwetenschappetijk onderzoek op het gebied van nijverheid, handel
en verkeer en de toepassing van de resultaten daarvan door alle geoor-
loofde 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 daarbii betrokken Ministers.
3. Het bestuur verstrek aan de Centrale Organisatie T.N.O. onverwijld
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alle door haar gewaagde inlichtingen omtrent de werkzaamheid van de
Nijverheidsorganisatie T.N.O.

Celdmidl.el,en.

Artikel 5.

l. De geldmiddelen van de Nijverheidsorganisatie T.N.O. bestaan ten
eerste uit het jaarlijksch subsidie, dat aan haar ingevolge artikel 16 van
de wet door de Centrale Organisatie T.N.O. wordt verleend.
2. Zij worden voorts verl«egen 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 T.N.O. bestaat uit de na-
volgende leden:

a. de overeenkomstig artikel 7 aangewezen gedelegeerden van de Ministers
van Economische Zaken, van Sociale Zaken en van Waterstaat;

b. de krachtens artikel I benoemde gewone leden;
c. de luachtens artikel 11 benoemde tijdelijke leden.

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

Artikel 7.

De ambtenaren, die als gedelegeerden van de Ministers van Economische
Zaken, van Sociale Zakerr en van Waterstaat lid zijn van het bestuur,
zoomede de ambtenaren, die de gedelegeerden bij veihindering, afwezig-
heid of ontstentenis vervangen, worden aangewezen op de wIize, ak ír
artikel 18 van de wet is bepaald.

Artikel 8.

1. Ieder 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 bijzondere personen of lichamen
voor een. bgraal_d omschreven doel ter beschikking-van de Nijverheids-
organisatie T.N.o. hebben gesteld en die het bestuur voor dit doei wenscht
te gebruiken.
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2. De gedelegeerden oefenen het in het voorga,and lid bedoeld recht

van verzet uit door uiterlilk op dcn viifden dag na dien' waarop het besluit

senomen is, en, ten u"r,ii",'uo" bij'schriftelijke stemming- genomen be-

ïi"t,ïr,'",i".ltr-k'.p à", ,"rd", dag na <Iien, waaroP de.in het tweede lid

,1., .rtit "t 2ó be'doelde mededeeling gecl:ran is, bij den voorzitter een

nota in te dienen, waarin tevens de bàwóegtedenen van het verzet worden

medegedeeld. Het besluit wordt hierdoor geschorst'

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

aangeteekend, met overlegging van 
-h9t-b-eslyit,,vergezeld 

van,een toe-

lic*rËng en van de in het'ïoJ,gu"d- Iid bedoelde nota' te beslissen' of

het beiluit ten uitvoer kan worden gelegd'

4. De Minister wordt geacht tegen tenuitvoerlegging-van het.besluit geen

bezwaar te hebben, *^ïr,""t hij op den dertigsten dag na dien' waarop

íài .'rlrro"r. gedaan is, niet 
"Jo 

àtd"'" beslissing tei kennis van den

voorzítter heeft gebracht.

5. Wanneer -"", d"., één der gedelegeerden verzet heeft aangeteekend'

kan het besluit slechts ten uitvoËr gelógd worden' indien-geen der door

àJ" !àa"r"geerden vertegenwoordigde-l,tinisters anders beslist.

De geoone leden oan het bestuur'

Artikel 9.

1. Op de wiize als bepaald in artikel 20 van de wet worden tot gewone

f"a"" 
t""" 

h"t b"rturr.' benoemd acht personen, die geacht- worden in

""1""r*",""tchappeliik 
opzicht deskundi[ te ziin op h.et gebied van nijver-

t"ià, lo"a"t "r,'rr".kl"t 
en acht Personen, die geacht worden overigens

deskundig te zlin oP dat gebied'

2. Ten behoeve van de 
-vootdracht voor de benoeming van de in lid I

van clit artikel eerstbedoelde personen noodigen de Ministers van Econo-

mische Zaker., van Sociale àke., et' van Waterstaat de na te noemen

colleges en lichamen uit, aanbevelingen in te dienen:

a. het Koninklijk Instituut van Ingcnieurs voor de benoeming van twee

leden, met dien verstande, dat àe aanbeveling voor de benoeming van

tenmínste één lid daarvan geschiedt op voorstel van de afdeeling voor

Verkeer en Verkeerstechniek van dit Instituut;

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;

(1. den senaat van de Technische Hoogeschool voor de benoeming van

één lid;
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e. het Technisch-Economisch Genootschap,
het Fonds voor toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek ter be-
vordering van Volkswelvaart,
de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland,
de N.V. tot Keuring van Elechotechnische Materialen,
de Stichting,,Centraal Instituut voor Materiaalonderzoek",
de Warmtestichting,
de Vereeniging ,,Bureau voor Warmte- en Kracht-economie",
de N.V. ter bevordering van de industrieele belangen der Provincie
Limburg,
het Economisch-Technologisch Instituut, gevestigd bij de Roomsch-
Katholieke Handelshoogeschool te Tilburg,
de Gasstichting,
de Nederlandsche Stichting voor Verlichtingskunde,
het Economisch Instituut voor de Textiel-Industrie 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 Industrieelen Eigendom",
de Vereeniging ,,Het Nederlandsche Instituut voor Lifttechniek"
de Geluidsíicniiíg,
de Stichting ,,Nederlandsch Instituut voor Electrowarmte en Electro-
chemie",

en voorts die colleges en lichamen, die door één of meer der hierbij be-
trokken Ministers, gehoord de Centrale Organisatie T.N.O., daartoe later
mochten worden aangewezen, gezamenliik voor de benoeming van één
lid. De aanbeveling wordt vastgesteld Ín 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 ver-
tegenwoordigen.
3. Ten behoeve van de voordracht voor de benoeming van de vervolgens
in lid I 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 ver-

stande, dat de aanbeveling voor de benoeming van tenminste één Iid
daarvan betreft personen, die in het bijzonder 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-Indië voor de benoeming

van één lid;
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d. lnet 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 Ceitrale Oiganisatie T.N.O. wordt omtrent deze aanbevelingen

gehoord.
Ë. Bij de benoeming van ieder gewoon lid wordt vermeld, wien de

Ministàrs uit$enoodigà 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
trrtikel bepaalde, zitting voor een tijdvak van zes iaar en zijn aanstonds

herbenoembaar.
2. Van de leden, die de eerste maal het bestuur van de Nijverheids-
organisatie T.N.O. vormen, treden af zij, ten behoeve van wier voordracht
aaibevelingen zijn gevraagd aan de lichamen, genoemd in artikel 9, lid 2,

onder a 
"r, 

b, op 1 Januàri 1936, zij, ten behoeve van wier voordracht
aanbevelingen ziJn géwaagd aan de colleges, genoemd in artikel 9, lid 3,

onder a 
"r, 

b, op i Januàri 1937, zíi, ten behoeve van wier voordracht
aanbevelinger, ,qn gàw"agd aan de colleges en lichamen, genoemd in
artikel 9, lid 2, onder c, d en e, op L Januari 1938 en zii, ten behoeve

van wier voordracht aanbevelingen zijn gevraagd aan de lichamen, ge-

noemd in artikel 9, lid 3, onder c en d, op I Januari 1939.

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

aan de Ministers van Economische Zaken, van Sociale Zaken en van
Waterstaat. Zoolang in een vacature niet is voorzien, vorlnen de over-

blijvende leden het bestuur.
4. Zij, die tot lid benoemd zijn ter vervulling van tusschentijds open-

gevailón plaatsen, heden af op het tijdstip, waarop degenen' in wier plaats

iii benoemd zijn, zouden hebben moeten aftreden.

Tiiileliike ledcn oan het bestuu'r.

Artikel 11.

t. Wanneer bijzondere omstandigheden zulks wenschelijk maken, kun-
nen, op de wijze als bepaald in artikel 21 van 

-dg Y"t,_personen als in
het eeiste lid van artikel 9 dezer statuten bedoeld, die daartoe door het
bestuur bij een met redenen omkleed voorstel zijn aanbevolen, tot tijdelijke
Ieden van het bestuur worden benoemd.
2. De Centrale Organisatie T.N.O. wordt omtrent deze aanbevelingen
gehoord.
3. De tijdelijke leden hebben dezelfde rechten als de gewone leden.
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Artikel 12.

B[j de benoeming van tijdelijke leden wordt vermeld gedurende welk
tijdvak zij als zoodanig zitting zullen hebben. Indien na afloop van dat
tijdvak de bijzondere omstandigheden, die tot hun benoeming aanleiding
hebben gegeven, nog aanwezig zijn, Àjt zij aanstonds als zoodanig her-
benoembaar.

Voorzi,tter.

Artikel 18.

1. Het bestuur kiest uit de gewone en tijdelijke leden een voorzitter en
een ondervoorzitter,
2. De voorzitter en ondervoorzitter hebben als zoodanig ,ittirrg tot het
einde van het tijdvak, waarvoor zij als lid benoemd zíjrr. Zij zijn bii
herbenoeming tot gewoon of tijdelijk lid terstond herkiesbaar.
3. Het bestuur kan den voorzitter een vergoeding toekennen, waaryan
het bedrag door het bestuur, onder goedkeuring van het bestuur der
Centrale Organisatie T.N.O., wordt vastgesteld.

Artikel 14.

I. De voorzitter heeft de leiding van en het toezicht op de werkzaam-
heden van de Nijverheidsorganisatie T.N.O.; hij leidt dó vergaderingen.
2. Bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis van den voorzitter treedt
de ondervoorzitter in zijn plaats en bii diens verhindering, afwezigheid of
ontstentenis het lid, dat het oudst is in leeftijd.
3. Indien de voorzitter of de ondervoorzitter na afloop van hun zittings-
tijd weerom zijn benoemd tot Iid van het bestuur, blijven zij hun functies
waarnemen, totdat de nieuwe verkiezingen voor deze functies hebben
plaats gehad.

Secretari.s en penningmeester.

Artikel 15.

In het secretariaat en de geldelijke administratie van de Nijverheids-
organisatie T.N.O. wordt voorzien door den secretaris en den penning-
meester van de Centrale Organisatie T.N.O. Het bestuur van laatstge-
noemde organisatie stelt jaarlijks het bedrag vast, dat de Nijverheiàs-
organisatie T.N.O. deswege aan de Centrale Organisatie T.N.O. dient te
voldoen,

Vergaderingen oan het bestuw.

Artikel 16.

1. De voorzitter roept de vergaderingen van het bestuur schriftelijk
biieen en doet daarbij mededeeling van de onderwerpen, die behandeid
zullen worden. Hij 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 T.N'O'
2. gef bestuí vergadert ten minste tweemaal 's jaars en verder zoo

dikwijls als de voorzifter dit noodig acht of de voorzitter van de Cenhale

organisatie T.N.O. of ten minste drie leden van het bestuur der Nijver-
heiÉsorganisatie T.N.O. hem daartoe schriftelijk-hun verlangen te kennen

geven, met opgave van de punten, welke zij behandeld zouden willen
ïien. Wanneei"de voorzitter niet binnen een maand, nadat het voren-

bedoeld verlangen te kennen is gegeven, een vergade_ring heeft-bijeen-

geroepen, krrnnàn 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 T.N'O.;
b. p"rïo.".r, wier tegenwoordigheid, hetzij door den voorzitter van de

ï.{ijverheidsorganisàtie T.N.O-., hetzij door den gedelegeerde van den

Minister van Économische Zaken, van den Minister van Sociale Zaken

of van den Minister van waterstaat in verband met de behandeling

van eenig onderwerp wenschelijk geacht wordt.

Artikel 18.

1. Ieder ter vergadering aanwezi'g lid brengt één stem uit'
Z. De in artikel"lT geioemde peisonen hebben een_raadgevende.stem.

3. Over voorstellen, ïeke op 
-zaken 

betrekking hebben, wordt beslist

met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemrnen wordt

het voorstel geacht te ziin verworPen.
4. Bij stemàing orr". pl.ror,"t órdt de volstrekte meerderheid van de

uitgebiachte steímen rLreischt. Wordt deze meerderheid niet aanstonds

u".L"g"., ,dan wordt een herstemming gehouden over de,beide personen,

die in ïe eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen,

en is hij verkozen, op wien bij herstemming de meeste. stemmen zijn

uitgebraóht. Indien b{ herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Steíming over personen geschiedt bij ongeteekende bnefjes.

5. Indieï het àen uit te brengen advies beheft, 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
de'n uitslag-van de 3temmit g aan dengeen, die het advies gewaagd heeft'

Heeft het"advies op zaken betrekking dan kan het bestuur deze mede-

deeling vergezeld dàen gaan van een uiteenzetting van de beweegr-edenen

v.r, hà.r, di-e zich vóór, en van hen, die zich tegen het voorstel hebben

uitgesproken

30



Artikel 19.

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

van het bestuur tegenwóordig ii, kan wel beraadslaagd, doch kunnen geen

besluiten genomen worden.
Z. WarnËer minder dan cle helft van het aantal leden van het bestuur

is opgekomen, wordt, tenzij een schrifteliike stemming wordt uitgeschreven

op àË" voet van artikel 2'0, een nieuwe vergadering bglegd-. Deze vindt
pïaats op een tijdstip, dat rneer dan 24 uur, doch minder dan 14 dagen

na cle eerst bijeóngeioepen vergadering valt. De in de nieuwe vergadering

aanwezige leden iij.r, àngeacht hun aantal, bevoegd besluiten te nemen

orr", o.rà".*erpen, 
- 
die vèrmeld zijn op de agenda voor de eerste ver-

gadering' 
Ariikel 20.

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

formuleerde voorstellen uitschrijven zonder een vergadering bijeen te

roepen. Hij brengt dit ter kennis van den voorzitter van de Centrale

Orfanisatie'T.N.O., die den voorzitter schriftelijk mededeeling kan doen

van zijn gevoelen ten aanzien van die voorstellen.
2. nij schriftetijke stemming, als in het voorgaande lid bedoeld, is een

voorstél 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
T.N.O. 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 rvenschel]ik
acht of ténminste een vierde gedeelte van het aantal leden van dat
bestuur dan wel de voorzitter van de Centrale Organisatie T.N.O. zulks
uiterlijk op dien dag aan den voorzitter verzoeken, wordt de tenuitvoer-
legging van een op deze wijze genomen besluit aangehouden. De voor-
zitlèr doet hiervan onverwijld mededeeling aan de leden van het bestuur
en aan den voorzitter van de Centrale Organisatie T'N.O. en plaatst het
voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het bestuur.

H et dngeliiksch be rtuur.

Artikel 21.

J. De dagelijksche leiding berust bii 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
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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 d18,_ o_P welken
zij aftreden als lid van het bestuur; indien zij wederom _al1 

lid van het
bestuur zijn benoemd, in welk geval het derde lid van artikel 14 overeen-
komstige ioepassing vindt, zijn zij aanstonds tot Iid van het dagelijksch
bestuur herkiàsbaar. Zij blijven niet langer dan zes jaren 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'

Artikel 22.

1. Het dagelijksch bestuur vertegenwoordigt de Nijverheidsorganisatie
T.N.O. 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 T.N.O. te binden behoeven bescheiden
de onderteekening van den voorzitter en van den secretaris.
3. Het dagelijksch bestuur behoeft de bijzondere machtiging van het
bestuur voor:
a. het in eigendom verkrijgen, verweemden of bezwaren van onroerend

goed;
b. 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 niet
van de verplichting tot het nemen van alle conservatoire maatregelen.
5. Het dagelijksch bestuur is wegens zijn handelingen aan het bestuur
verantwoording verschuldigd en verstrekt te dien aanzierr alle gewaagde
inlichtingen' 

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. Hi1 geeft van de
bijeenroeping kennis aan den voorzitter, den secretaris en den penning-
meester van de Centrale Organisatie T.N.O. Het in het eerste, derde,
vierde en vijfde lid van artikel 18 bepaalde vindt overeenkomstige toe-
passing.
2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Cenhale
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Organisatie T.N.O. 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-
legging daarvan; hetzelfde kan geschieden door ieder van de gedelegeer-
den 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 be-
slissing is artikel 8 van toepassing.

Commi,ssi,ën.

Artikel 25.

Het bestuur kan, al dan niet uit zijne leden, één of meer pelsonen aan-
wijzen, teneinde het in eenig onderdeel van zijne werkzaamheden bij te
staan' 

Begrooting.

Artikel 26.

1. Het bestuur doet jaarlijks vóór een door het besfuur van de Centrale
Organisatie T.N.O. te bepalen tijdstip aan dit lichaam een ontwerp van
het wer$lan en van de begrooting voor het volgend jaar toekomen.
2. Nadat door het bestuur van de Centrale Organisatie T.N.O. aan het
bestuur is medegedeeld, over welk subsidie overeenkomstig het bepaalde
in lid I van artikel 5 voor het in het voorgaande lid bedoelde jaar kan
worden beschikt, stelt het bestuur de begrooting van inkomsten en uit-
gaven voor dit jaar vast.
3. Wanneer de in het voorgaande lid bedoelde mededeeling 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 iaar als subsidie werd verleend.
4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste
boekjaar loopt tot en met 31 December 1934.

Verslng.

Artikel 27.

t. Het bestuur brengt jaarlijks aan het bestuur van de Centrale Organi-
satie T.N.O. vóór een door dit bestuur te bepalen tijdstip verslag uit over
zijn werkzaamheden en bevindingen.
2. Het bestuur dient elk kwartaal bii het bestuur van de Centrale Orga-
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nisatie T.N.O. een kort overzicht in van zijn werkzaamheden en bevin-

dingen' 
Getd.eliike oerantuoording.

Artikel 28.

1. Het bestuur bepaalt in overleg met het dagelijlsch !":1* van de

Centrale OrganisatiJ T.N.O. de wifze, waarop het geldelijk beheer wordt
gevoerd en Íet toezicht op den penningmeester wordt uitgeoefend'
ï,. Behoudens het bepaaide in het vóorgaande lid dient de penning-
meester jaarlijks bii h;t bestuur vóór een door dit 

"9il:g: -te bepalen

tijdstip eln .ekeni"g en verantwoording over zijn geldelijk-beheer in het

aÍg"loïpe., jaar in. Hij voegt daarbij ontwerpen van een balans en een

*írst- à.r vlrliesrekening bànevens van een verslag van den geldelijken
toestand van de Niiverheidsorganisatie T.N'O.
3. Het dagelijksch bestuur dóet deze bescheiden onderzoeken door den

deskundige,- dien het bestuur van de Centrale Organisatie T.N'O. onder
goedkeuríg van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

àanwijst voor het onderzoek van de overeenkomstige bescheiden van de

Centrale Organisatie T.N.O. Het legt diens rapport met zijn prae-advies
aan het besfuur 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 T.N.O. 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
T.N.O. in.

Ceheimhouding.

Artikel 29.

l. Het bestuur, het dagelijksch bestuur of een door het bestuur inge-
stelde commissie kan aan allen, die bij een zijner vergaderingen tegen-
woordig \À/aren, 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 zij door
den Minister, die haar heeft opgelegd, wordt opgeheven.
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3. De in de voorgaande twee leden bedoelde verplichting tot geheim-
houding bestaat niet voor de gedelegeerden van de Ministers van Econo-
mische Zaken, van Sociale Zaken en van Waterstaat ten aanzien van fie
Ministers.

Reglement aan ord.e.

Artikel 30.

L Het bestuur stelt een reglement van orde vast, dat geen bepalingen
mag bevatten, die met deze stafuten in strijd zijn.
2. Het reglement van orde wordt aan de goedkeuring van de Centrale
Organisatie T.N.O. onderworpen. Weigert z7j deze, dan deelt zii 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 Economischè
Zake\ van Sociale Zaken, van Waterstaat en van Financiën, wordt vast-
gesteld. Zij genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten terzake van
reizen buiten hun woonplaatsen, die zij ten behoeve van de Nijverheids-
organisatie T.N.O. doen, op den voet van de tweede klasse van het Reis-
besluit 1916.
2. De leden van het bestuur mogen geen rechtstreeksch belang hebben
bij opdrachten, die de Nijverheidsorganisatie T.N.O. verleent. In bijzon-
dere gevallen kan_ het bestuur van de Centrale Organisatie T.N.O. op
voorstel van het bestuur van de Nijverheidsorganisatie T.N.O. hiervan
ontheffing verleenen.

Wiiziging of aanoulling oan de statuten.

Artikel 32.

1. De Ministers van Economische Zaker^, van Sociale Zaken en van
Waterstaat kunnen, gehoord de Centrale Organisatie T.N.O. en de Nijver-
heidsorganisatie T.N.O., deze statuten wijzigen of aanvullen. De aldus
gewijzigde of aangevulde statuten zijn van kracht van den dag, die volgt
op dien, waarop zii op voordracht van de Ministers van EóonomischL
Zaken, van Sociale Zaken en van Waterstaat door de Koningin zijn goed-
gekeurd.
2. Het bestuur kan door tusschenkomst van de Centrale Organisatie
T.N.O. aan de Ministers van Economische Zaken, van Sociale Zàken en
van waterstaat voorstellen doen tot wijziging of aanr.rrlling dezer statuten.
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8. De behandelin g dezet voorstellen geschiedt in een -opzetteliik 
daartoe

i"r, *iott" e"., rnXurrd tevoren bijeerigeroepen vergadering' Bij de op-

;;;;il;'ài mededeeling gedaan .',à dd.uoo'g":t:td: wijzigingeS of

.urr\^ihrrg"r,, die uitvoerig" öorden toegelicht' Het bestuur kan alleen

voorstellen doen tot wijzig"ing of aanvolÍingen, die geplaatst zijn in den

ooroeoinssbrief." OPhef'fing oan de Organisatie'

Artikel 33.

1. De Nijverheidsorganisatie T.N.O. kan door de Ministers van Econo-

rnische Zaíen, van So"ciale Zaken en van Waterstaat, gehoord de Centrale

organisatie T.N.O. en de Nijverheidsorganisatie T.N.O., worden opge-

heön. Het hiertoe strekkende besluit regelt de wijze van vereffening en

stelt de bestemming van een eventueel batig saldo vast'

Z. Het bestuur kàn door tusschenkomst van de Centrale Organisatie

T.N.O., een voordracht doen tot opheffing der Nijverheidsorganisatie

T.N.O., in een opzettelijk daartoe tèn minste drie maanden te voren

bijeengeroepen ógadering. De hiertoe 
-strekkende 

voordracht regelt

t"íe.rs"d" *ilru ,rurr"r"reffàing en stelt de bestemming- van een eventueel

batig saldo íast. De oproepingsbrief- bevat omtrent deze punten rritg_e-

*"rËt" voorstellen. De-vergadéring kan tot het doen dezer voordracht

besluiten met een aantal stÀmen, àat ten minste 2/aYa1' het aantal leden

bedraagt.
g. DJvereffenaars doen door tusschenkomst van de Centrale Organisatie

T.N.O. rekening en verantwoording aan de Ministers van Economische

Zaken, van Soàiale Zaken en van Waterstaat. De goedkeuring daarvan

ontheft hen van de verantwoordeliikheid voor hun handelingen.

Slotbepaling.

In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het dagelijksch

bestuur.

Deze beschikking zal im de Ned.eil.andsche Staatscourant worden geplaatst

en in afschrift a;n de Algemeene Rekenkamer worden toegezonclen.

's-Gravenhage, 5 I 17 I 2O APril 1934.

De MinistPr oan Economische Zaken,

I. j. Verschuur.

De Minister oan Sociale Zaken,

J. R. Slotemaker de Bru'rne.

De Minister oan Waterstaat,
Kalff.
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STATUTEN
VÀN DE VOEDINGSORGÀNISATIE T.N.O.

3 Jut 1940.
N". 698 D.

Afdeeling Volksgezondheid.

De Secretaris-Generaal, wnd. Hoofd van het Departement van Sociale

Zaken;

Gelet op artikel 14 van de wet van 30 october 1980 (sr4zr§blad,-n".418)

tot reg;hng van het toegePast-natuurwetenschappelijk onderzoek;

Gehoord de Nederlandsche Centrale Organisatie voor toegePast-natuuÍ-

wetenschappelijk onderzoek; 
I

Heeft goedgevonden:

in het leven te roepen een bijzondere organisatie, als b-edoeld in genoemd

artikel 14 van de wet van 30 October 1930 (Staotsblnd, n". 416), ten
behoeve van de voeding, welke organisatie geregeerd wordt door de

volgende statuten: 
Argemeene beparingen.

Artikel 1.

Waar in deze stafuten gesproken wordt van:

,,de wet" wordt bedoeld-de wet van 30 October L930 (Staatsblnd, n". 4L6)

tot regeling van het toegepast-natuurwetenschappglijk onderzoek;

,,de Öentràle Organisatii T.N.O." wordt bedoeld de Nederlandsche

Centrale Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek.

Naam en zetel.

Artikel 2.

De bijzondere organisatie draagt den naam ,,Nederlandsche Organisatie

voor lo"gepast-naluurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de

voeding"- (verder in deze statuten genoemd de ,,Voedingsorganisatie
T.N.O.), en is gevestigd te 's-Gravenhage.

Toak.

Artikel 3.

De Voedingsorganisatie T.N.O. heeft tot taak te bevorderen, dat het
toegepàst-natuurwetenschappelijk onderzoek op de doelmatigste wiize
dienstbaar gemaakt wordt aan de voeding.
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Artikel 4.

Zij vervult die taak op de wijze, in de wet ten opzichte van de bijzondere
organisaties omschreven, mede door 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 zoocianige instel-
lingen of personen opdrachten tot onderzoekingen te geven en daar-
omtrent eventueel reglementen vast te stellen.
De reglementen betreffende oprichting en beheer van instellingen, als
bedoeld in het vorig lid, waarbij het Rijk financieele medewerking ver-
leent, behoeven voorafgaande goedkeuring van de daarbij betrokken
Secretarissen-Generaal.

Gelfuniddpbn.

Artikel 5.

De geldmiddelen van de Voedingsorganisatie T.N.O. bestaan uit de
inkomsten, welke de wet voor de bijzondere organisaties aanwijst.

Bestuur.
De gedelegeerd,e oan den Secreta,ris-Ceneraal oan het Departement

oan Sociale Zaken.

Artikel 6.

De gedelegeerde van den Secretaris-Generaal van het Departement van
Sociale Zaken, aangewezen, evenals zijn vervangers, 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 den
vijfden dag na dien, waarop het besluit is genomen, bij den voorzitter
een nota in te dienen, waarin tevens de beweegredenen van het verzet
worden medegedeeld. Het besluit wordt hierdoor geschorst.
De voorzitter verzoekt den Secretaris-Generaal, 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.
De Secretaris-Generaal wordt geacht tegen tenuitvoerlegging van het
besluit geen bezwaar te hebben, wanneer hij op den dertigsten dag na
dien, waarop het verzoek is gedaan, niet een andere beslissing ter keunis
van den voorzitter heeft gebracht.

De geuone leden oan het bestuur.

Artikel 7.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de wet worden tot 5rewone
leden van het bestuur benoemd 2 personen, die geacht worden in r.atuur-
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wetenschappelijk opzicht deskundig te zijn op het gebied van de voeding,

"., Z p".öir"", aiè geacht worde-n ou"iig"t s deskundig te zijn op dat

gebied.
ïen behoeve van de voordracht voor de benoeming van de in het vorig

lid eerstbedoelde personen noodigt de secretaris-Generaal van het Depar-

tement van Socialle Zaken den Gezondheidsraad en de Nederlandsche

Chemische Vereeniging uit, ieder voor de benoerning van één lid een

aanbeveling in te dienen.
Ten behoeíe van de voordracht voor de benoeming van de overige in het

vorig lid bedoelde personen noodigt de Secretaris-Generaal van het

Depàrtement van Sociale Zaken den Secretaris-Generaal van het Departe-
*"irt rrn Landbouw en Visscherij en den Gezondheidsraad uit, ieder voor
de benoeming van één lid een aanbeveling in te dienen.

De Centrale Organisatie T.N.O. wordt omtrent deze aanbevelingen ge-

hoord' 
Artiker g.

Gewone leden hebben, behoudens het bepaalde in het tweede lid, zitting
voor een tijdvak van zes jaar en zijn aanstonds herbenoembaar.

Van de leden, die de eerste maal het bestuur van de Voedingsorganisatie

T.N.O. vormen, treden af zij, ten behoeve van wier voordracht aan-

bevelingen zijn gewaagd aan de Nederlandsche Chemische Vereeniging
en aan den Gezondheidsraad overeenkomstig het derde lid van het vorig
artikel op I Januari 1943, en de overige leden op I Januari 1946.

Van vacàtures in het bestuur geeft de voorzitter onverwijld kennis aan

den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken. Zoolang
in een vacature niet is voorzien, vormen de overblijvende leden het bestuur.
Zij, die tot lid benoemd zijn ter vervulling van tusschentijds opengevallen
plaatsen, treden af op het tijdstip, waarop degenen, in wier plaats zii ziin
benoemd, zouden hebben moeten aftreden,

Tiideliike leden oan 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.

Artikel 10.

Bij de benoeming van tijdelijke leden wordt vermeld gedurende welk ti;d-
vak zij als zoodanig zitting zullen hebben. Indien na afloop van dat tiidvak
de bijzondere omstandigheden, die tot hun benoeming aanleiding hebben
gegeven, nog aanwezig zijn, zijn zij aanstonds als zoodanig herbenoembaar.
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Voorzilter.

tutikel 11.

Het bestuur kiest uit de gewone en tiidelijke leden een voorzitter en een
ondervoorzitter, en kan den voorzitter een vergoeding toekennen overeen-
komstig de desbetreffende bepalingen der wet.

Artikel 12.

De voorzitter heeft de leiding van en het toezicht op de werkzaamheden
van de \,rssdingsorganisatie T.N.O.; hij leidt de vergaderingen.
Eij verhindering, afwezigheid of ontstentenis van den voorzitter treedt de
ondervoorzitter in zijn plaats en bij diens verhindering, afwezigheid of
ontstentenis het lid, dat het oudst in leeftild is.
Indien de voorzitter of de ondervoorzitter na afloop van hun zittingstiid
wederom zijn benoemd tot lid van het bestuur, bUjven zij hun functies
waarnemen totdat de nieuwe verkiezingen voor deze functies hebben
plaats gehad.

S ecretaris en penni,ngmee ster.

Artikel 13.

In het secretariaat en de geldelijke administratie wordt voorzien op de
wijze, als in de wet geregeld. Voor de werkzaamheden ten behoeve van
de Voedingsorganisatie T.N.O. kan aan den secretaris van de Centrale
Organisatie T.N.O. een adjunct-secretaris worden toegevoegd.

Vergaderingen oan het bestuur.

Artikel 14.

De voorzitter roept de vergaderingen van het bestuur schriftelilk bijeen
en doet daarbij mededeeling van de te behandelen onderwerpen. Hij
geeft van de bijeeruoeping en de agenda kennis aan den voorzitter, den
secretaris en den penningmeester van de Centrale Organisatie T.N.O.
Het bestuur vergadert minstens tweemaal 's jaars en verder zoo dikwijls
als de voorzitter dit noodig acht, of de voorzitter van de Centrale Organi-
satie T.N.O. of ten minste dlie leden van het bestuur van de Voedings-
organisatie T.N.O. hem daartoe schriftelijk hun verlangen te kennen geven,
met opgave van de te behandelen punten, Wanneer de voorzitter niet
birxren een maand nadien een vergadering heeft bijeengeroepen, kunnen
de verzoekers zelf de verlangde vergadering uitschriiven.
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Artikel 15.

Ieder ter vergadering aanwezig lid brengt één stem uit'
De personen] fi" irig"uolge àtikel 24 der wet toegang hebben tot de

vergàderingen van het bestuur, hebben een raadgevende stem', ..
OrrJr voo.rtellen, welke op zaken betrekking hebben, wordt beslist met

gewone meerderheid ,r., it"In*".r. Bii staking van stemmen wordt het

voorstel geacht te ziirr verworPen.
Bij stemÀing over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitge-

brachte sterÀmen vereischt, Wordt deze meerderheid niet aanstonds ver-

kregen, dan wordt een herstemming gehouden over de- bejde personen,

ale"Uii de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben gelcegen,

en is hij verkozen, op wien bij herstemming de rneeste- stemmen zijn
uitgebraóht. Staken de stemmen bij herstemming-, zoo 

-beslist 
het lot.

Steíming over personen geschiedt bij ongeteekende, gesloten briefies.

Indien hét een ,it te bteng"n advies betreft, wordt na enkele stemming

volstaan met het mededeelen van den uitslag der stemming aan dengene,

die het advies heeft gevraagd.
Heeft het advies op-zaken betrekking, dan kan het bestuur deze mede-

deeling vergezeld dóen gaan van een uiteenzetting van de beweegr_edenen

van hón, die zich vóór en van hen, die zich tegen het voorstel hebben

verklaard.
Artikel 16.

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

van het bestuur tegànwoordig is, kan wel beraadslaagd, doch kunnen
geen besluiten genomen worden. In dat geval wordt een nieuwe verga-

àering gehouden op een tijdstip, dat meer dan 24 uur, doch minder dan

14 dàgèn na de eèrste vergadering valt. De in de nieuwe vergadering

^ n*eÀge leden zijn, ongeacht hun aantal, bevoegd besluiten te nemen
over onderwerpen, vermeld op de agenda voor de eerste vergadering.

Artikel 17.

De voorzitter kan een schriftelijke stemming over nauwkeurig geformu-
Ieerde voorstellen uitschrijven zonder een vergadering bijeen te roePen,

volgens nader in het Reglement van Orde te stellen regelen.

Dagekiksche leiding.

Artikel 18.

De dagelijksche leiding van de Voedingsorganisatie T.N.O. berust bij den
voorzitter.
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De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen die organisatie in en
buiten rechte.
De voorzitter is wegens zijn handelingen aan het bestuur verantwoording
verschuldigd en verstrekt te dien aanzien alle gevraagde inlichtingen.

Commissiën.

Artikel 19.

Het bestuur kan, al dan niet uit zijn leden, commissiën van één of meer
personen instellen, teneinde het in eenig onderdeel van zijn werkzaam-
heden bij te staan.

Vergoeding.

Artikel 20.

Behoudens de vergoeding, die aan den voorzitter kan worden toegekend,
genieten de leden van het bestuur geen bezoldiging. Echter kan aan de
Ieden een vacatiegeld worden toegekend, waarvan het bedrag door het
besfuur, onder goedkeuring van den Secretaris-Generaal van het Departe-
ment van Sociale Zaken, wordt vastgesteld. Zij genieten vergoeding van
reis- en verblijfkosten ter zake van reizen buiten hun woonplaatsen, die
zij ten behoeve van de Voedingsorganisatie T.N.O. doen, op den voet van
de tweede klasse van het Reisbesluit 1916.
De leden van het bestuur mogen geen rechtsheeks belang hebben bij
opdrachten, die de Voedingsorganisatie T.N.O. verleent. In bijzondere
gevallen kan het bestuur van de Centrale Organisatie T.N.O. op voorstel
van het bestuur der Voedi.gsorganisatie T.N.O. hiervan ontheffing ver-
leenen.

Cehei.mhouding.

Artikel 21.

De leden van het besfuur 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 ver-
gadering behandelde onderwerpen, indien het bestuur of de óommissie,
en ten aanzien van eenig bepaald onderwelp, indien de Secretaris-Generaal
van het Departement van Sociale Zaken hun daaromtrent geheimhouding
opgelegd heeft. Zil wordt in acht genomen totdat het bestuur of de
commissie, onderscheidenlijk de Secretaris-Generaal, haar opheft.
De in het voorgaande lid bedoelde verplichting tot geheimhouding bestaat
niet voor den gedelegeerde van den Secretaris-Generaal van het Departe-
ment van Sociale Zaken ten aaroLzien van dien Secretaris-Generaal, noch
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voor het bestuurslid, dat op aanbeveling van den Secretaris-Generaal van

het Departement van Landbouw en Visscherij is benoemd, ten aanzien

van dien Secretaris-Generaal.

Financieel behear.

Artikel 22.

Het bestuur bepaalt in overleg met het dagelijksch bestuur de_r Centrale
Organisatie T.lí.O. de wijze waarop het geldelijk beheer rvordt gevoerd

en het toezicht op den penningmeester wordt uitgeoefend.
Het boekjaar loopt van I Januari tot en met 31 December. Het eerste

boekjaar loopt tot en met 31 December 1940.

Artikel 23.

Het bestuur doet jaarlijks vóór een door het bestuur van de Centrale

Organisaie T.N.O. te bepalen tijdstip aan dit lichaam een- ontwerp van

heiwerkplan en van de bigrooting voor het volgend jaar toekomen. Nadat
door het-bestuur van de Centrale Organisatie T'N'O. aan het bestuur is

medegedeeld over welk subsidie overeenkomstig het bepaalde in_het-eerste

hd vÀ artikel 16 der wet voor het in het voorgaande lid bedoelde jaar

kan worden beschikt, stelt het bestuur de begooting van inkomsten en
uitgaven voor dit jaar vast.
Wanneer de in het voorgaande lid bedoelde mededeeling 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.

Artikel24.
De penningmeester dient iaarlijks bij het bestuur vóór een door dit collgg!
te bipalen-tijdstip een rekening en verantwoording in over zijn geldelijk
beheei in het afgeloopen jaar, vergezeld van ontwerpen van een balans
en een verlies- en winstrekening, benevens van een verslag van den
geldelijken toestand van de Voedingsorganisatie T.N.O'
De voorzitter doet deze bescheiden onderzoeken door den deskundige,
dien het bestuur van de Centrale Organisatie T.N.O. onder goedkeuring
van den Secretaris-Generaal van het Departement van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen aanwijst voor het onderzoek van de overeenkomstige
bescheiden van de Centrale Organisatie T.N.O.
De voorzitter legt het rapport van den deskundige met zijn prae-advies
aan het besfuur over.
Goedkeuring van de rekening en verantwoording van den penningmeester
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door het bestuur ontheft den penningmeester van de verantwoordelijkheid
voor het door hem gevoerde beheer, behoudens in gevallen van na de

goedkeuring gebleken bedrog.
Het bestuur itelt jaarlijks een verslag omtrent den geldeliiken toestand
van de Voedingsorganisatie T.N.O., benevens een balans en een verlies-
en winshekening, vast en dient deze bescheiden tegelijk met het in
artikel 25 bedoeld verslag bij het bestuur van de Centrale Organisatie
T.N.O. in.

Verslag.

Artikel 25.

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

Reglement oan orde.

Artikel 26.

Het bestuur stelt een reglement van orde vast, dat geen bepalingen mag
bevatten, die met deze statuten in strijd zijn.
Het reglement van orde wordt aan de goedkeuring van de Centrale
Organisatie T.N.O. onderworpen. Weigert zij deze, dan deelt zij de redenen
hiervan mede.

Wiiziging of aanoulling der statuten.

Artikel 27.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken kan, de
Centrale Organisatie T.N.O. en de Voedingsorganisatie T.N.O. gehoord,
deze statuten wijzigen of aanvullen. De aldus gewijzigde of aangevulde
statuten zljn van kracht van den dag, bi1 het besluit tot wijziging of
aanvulling vermeld.
Het bestuur kan door tusschenkomst van de Centrale Organisatie T.N.O.
aan den Secretaris-Generaal voorstellen tot wijziging of aanvulling doen.
Een hiertoe strekkend besluit wordt genomen in een opzettelijk daartoe
tenminste een maand tevoren bijeengeroepen vergadering. Bij de oproeping
wordt mededeeling gedaan van de voorgestelde wijziging of aanvullingen,
vergezeld van een uitvoerige toelichting. Slechts voorstellen, geplaatst in
den oproepingsbrief, kunnen in behandeling komen.

Oythefling oan d.e Organisatie.

Artikel 28.

De Voedingsorganisatie T.N.O. kan door den Secretaris-Generaal van het
Departement van Sociale Zaken, gehoord deze organisatie en de Centrale
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OrganisatieT.N.O.,wordenopgeheven'Hethiertoestrekkendbesluit
."g?It t"rr".r, de wijze van verèffening en stelt de bestemming van een

evéntueel batig saldo vast.

Het bestuur kin doo, tusschenkomst van de Centrale Organisatie, T'N'O'
een voordracht doen tot opheffing van de voedingsorganisatie T.N.O. Het

frioto" strekkend besluit ïordt -g"no*e., in een opzettelijk daartoe ten

minste drie maanden tevoren É1""og"to"pen vergadering; een aantal

stemmen van ten minste 2 
f t van het aantal leden is voor het nemen van

het besluit vereischt. De voordracht regelt de in de tweede zinsnede van

het voorgaande Iid bedoelde punten; àe opr-oepingsbrief voor de verga-

dering bJvat daaromtrent uitgàwerkte- voorstellen'

De vËreffenaars doen door tusschenkomst van de Centrale Organisatie

i.N.O. rekening en verantwoording aan den Secretaris-Generaal van het

Departement vàn Sociale Zaken. be goedkeuring daarvan ontheft hen

,u.r^ d" verantwoordelijkheid voor hun handelingen'

Slotbepaling.

Artikel 29.

In alle gevallen,, waarin deze statuten en het Reglement van Orde niet

voorzien, beslist het bestuur.
Deze beschikking zal in de Ned,eilanilsche Staatscourant w9rde1 geplaatst

en in afschrift órden toegezonden aan de Algemeene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 3 Juli 1940'

D e S e cretaris-Genetaal
oan het Departement oan Sociab Zaken,

A. L. Scholtens.
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STATUTEN
VAN DE LANDBOUWORGANISATIE T.N.O.

8 November 1943.
N". 11256.

Afdeeling X.
Directie van den Landbouw.

De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij;

Gelet op artikel 14 van de wet van 30 October 1930, tot regeling van
het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (Staatsblad, nd. 416; en
in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der Verordening N". S/1g40 van
den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied;

Gehoord de Nederlandsche Centrale Organisatie voor toegepast-natuur-
wetenschappelil'k onderzoek;

Heeft goedgevonden:

met ingang van, 1 November 1943 in het leven te roepen een bijzondere
organisatie ten behoeve van den landbouw, welke organisatie geregeerd
wordt door de navolgende stafuten:

Algemeene bepalingen.

Artikel 1.

Waar in deze stafuten gesproken wordt van:
a. ,,de wet", wordt bedoeld de wet van 30 October lg30 tot regeling van

het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (Staatsblad n . lt1y
b. ,de Centrale Organisatie T.N.O.", wordt bedoeld de Nederlandsche

centrale organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek;
c. ,,Hoofd van het Departement", wordt bedoeld het Hoofd van het

Departement, dat met de zaken van den landbouw is belast.

Naam, zetel en duur,

Artikel 2.

1... De bijzondere organisatie draagt den naam ,,Nederlandsche organi-
satie voor- toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van
den Landbouw" (verder in deze s-tatutèn genoemd de ,,Landbouworgani_
satie T.N.O.") en is gevestigd te 's-Gravenhage.
2. Zij bestaat voor onbepaalden tijd.
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Taak.

Artikel 3.

De Landbouworganisatie T.N.O. heeft tot taak te bevorderen, dat het

toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op de doelmatigste wijze

diens[baar wordt gemaakt aan den landbouw.
Haar werkterrein Iigt op het gebied van den akker- en weidebouw, den

tuinbouw in zijn ,:err"iill"rrdé vormen, de veeteelt en veehoud,erij--en

bovendien op óat van de eerste verwerking van landbouwgrondstoffen
tot industrieàle grondstoffen of tot gebruikswaren, voor zooveÍ die ver-

werking in het lindbouwbedrijf plaati vindt of zich daaruit heeft ontwik-

keld. önder veeteelt en veehouderij worden mede verstaan de pluim-
veeteelt ,de pluimveehouderij, alsmede de teelt en het houclen van konijnen

en pelsdieren.
Hair arbeid bestaat in de bevordering van het onderzoek naar en van die

factoren, welke van invloed zijn op de levensprocessen van planten en

dieren uit het landbouwbedrijf, benevens dat naar en van de processen,

welke een rol spelen bij de verwerking van de landbouwgondstoffen,
zooals deze hierfoven is aangegeven, en daarenboven naar de economische

factoren, welke daarbij voor de practijk van invloed zijn en daardoor

be[rvloed worden. Ten einde de eenheid tusschen onderzoek, voorlichting
en onderwijs zooveel mogelijk te bevorderen, zal de uitvoering van de in
de begrooting voorziene werkzaamheden, onder beschikbaarstelling van de

daarvóor uitgetrokken bedragen, in handen gelegd worden van de onder 3
van artikel 21 genoemde leden van den bestuursraad, ieder voor dat deel

der werkzaamheden, dat gelegen is op diens gebied van werkzaamheid,
tenzij, zonder dat aan genoemde eenheid te kort wordt gedaan - zulks
ter beoordeeling van den in artikel 7 bedoelden gedelegeerde -, door het
bestuur anders wordt beslist. De desbetreffende leden zijn ten aanzien van
de uitvoering verantwoording verschuldigd rechtstreeks aan het bestuur.

Artikel 4.

1. Zij vervult die taak door op dit gebied van het toegepast-natuur-
wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van den landbouw:

o. den Hoofden van Departementen van Algemeen Bestuur desgewaagd
of eigener beweging van advies te dienen;

b. de eenheid in de bemoeiing van het Rijk benevens de algemeene
samenwerking te bevorderen;

c. de werkzaamheden te verrichten, die haar bii wet, algemeenen maat-
regel van beshrur of op andere wíjze van Regeeringswege worden
opgedragen;
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d. waagstukken te bestudeeren of te doen bestudeeren;

e. bijzondere personen of lichamen voor te lichten;

l. 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 per-
sonen opdrachten tot onderzoekingen te geven en daaromtrent even-
tueel reglementen vast te stellen en in het algemeen het toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek op het gebied van den landbouw
en de toepassing van cle resultaten daarvan door alle geoorloofde en
wettige middelen te bevorderen en te steunen.

2, De reglementen omtrent oprichting en beheer van instellingen, waarbii
het Rijk financieele medewerking verleent, vereischen vooraf de goed-
keuring van het daarbij betrokken Hoofd van het Departement.

Celdrnídd.elen.

Artikel 5.

l. De geldrniddelen van de Landbouworganisatie T.N.O. bestaan ten
eerste uit het jaarlijksche subsidie, dat aan haar ingevolge artikel 16 van
de wet door de Centrale Organisatie T.N.O. wordt verleend.
2. Zij worden voorts verkregen door het aanvaarden van andere subsidies,
het vorderen of aannemen van vergoedingen wegens gedane onderzoe-
kingen of uitgebrachte adviezen, het aangaan van leeningen, het aan-
nemen van schenkingen, het aanvaarden van erfstellingen en legaten en
uit anderen hoofde.

Bestuur.

Atikel 6.

Het bestuur van de Landbouworganisatie T.N.O. bestaat uit de navolgende
leden:

a. den overeenkomstig artikel 7 aangewezen gedelegeerde van het Hoofd
van het Departement;

b. de krachtens artikel 8 benoemde gewone leden;

c. de krachtens artikel l0 benoemde tijdelijke leden.

De geilzlegeerde.

Artikel 7.

1. De ambtenaar, die als gedelegeerde van het Hoofd van het Departe-
ment lid is van het bestuur, zoomede de ambtenaar, die den gedelegeerde
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bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis- vervangt, worden aangewezen

op de wijze, ali in artikel 18 van de wet is bepaald.

2-, Deze gedelegeerde kan verzet aanteekenen tegen een besluít van het

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

van geldei, welke bijzondere personen of lichamen voor een bePaald

o-s"Èreu"tt doel ter beschikking van de Landbouworganisatie T'N'O'
hebben gesteld en die het bestuur voor dit doel wenscht te gebruiken'
3. De ledelegeerde oefent het in het voorgaande lid bedoelde recht
uu., rrerrét uit door uiterlijk op den zevenden dag na dien, waarop het
besluit is genomen, en ten aanzien van bij schriftelilke stemming genomen
besluiten uiterlijk op den achtsten dag na dien, waarop de in artikel 20
bedoelde mededeeling van den uitslag der stemming is uitgegaan, bij
den voorzitter een nota in te dienen waarin tevens de beweegredenen van
het verzet worden medegedeeld. Het besluit wordt hierdoor geschorst.

4. De voorzitter verzoekt het Hoofd van het Departement, met overleg-
ging 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.
5. Het Hoofd van het Departement 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.

De gewone led.en oan het bestuur.

Artikel 8.

t. Het aantal gewone leden van het bestuur bedraagt twee.
2. Op de wijze, als bepaald in artikel 20 van de wet, rvordt tot gewoon
lid van het bestuur benoemd één persoon, die geacht wordt in nafuur-
wetenschappelijk opzicht deskundig te zijn op het gebied van den land-
bouw, en één persoon, die geacht wordt overigens deskundig te zijn op
dat gebied.
3. Ten behoeve van de benoeming van de in lid I van dit artikel bedoelde
personen noodigt het Hoofd van het Departement het Nederlandsche
Genootschap voor Landbouwwetenschap uit aanbevelingen in te dienen.
4- De Centrale Organisatie T.N.O. wordt omtrent deze aanbevelingen
gehoord' 

Artiker 9.

l. Gewone leden hebben zitting voor een tijdvak van zes jaar en zijn
aanstonds herbenoembaar.
2. Van vacatures in het bestuur geeft de voorzitter onverwijld kennis
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aan het Hoofd van het Departement. Zoolang in een vacature niet is
voorzien, vormen de overblijvende leden het bestuur.
3. Leden, die benoemd zijn ter vervulling van tusschentijds opengevallen
plaatsen, treden af op het tijdstip, waarop degenen, in wier plaats zij
benoemd zijn, zouden hebben moeten aftreden.

Tiidnliike leden oan het bestuw.

Artikel 10.

1. Wanneer bijzondere omstandigheden zulks wenschelijk maken, kunnen
op de wijze, bepaald in artikel 2l van de wet, personen, als bedoeld in
het tweede lid van artikel 8 dezer stafuten, die daartoe door het bestuur
bij een met redenen omkleed voorstel zijn aanbevolen, tot tijdelijke leden
van het besfuur worden benoemd.
2. De Centrale Organisatie T.N.O. wordt omtrent deze aanbevelingen
gehoord.
3. De tijdelijke leden hebben dezelfde rechten als de gewone leden.

Artikel 11.

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

Voorxitter.

Artikel 12.

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, waaryoor zij als lid benoemd zr1n. Zii zijn bij her-
benoeming tot gewoon of tijdelijk 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 T.N.O., wordt vastgesteld.

A"ttikel 13.

1. De voorzitter, bij wien de dagelijksche leiding berust, vertegenwoor-
digt de Landbouworganisatie T.N.O. in en buiten rechten; hij bereidt de
vergaderingen van het bestuur voor en is belast met de uitvoering van
de besluiten van het bestuur.
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2. Om de Landbouworganisatie T.N.O. te binden, behoeven bescheiden

de onderteekening van dón voorzitter en den secretaris of diens vervanger.

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 23

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 den voorzitter niet van de

verplichting tot het nemen vàn alle conservatoire maatregelen.

5. 
- 
De voórzitter is wegens zijn handelingen aan het besfuur verantwoor-

ding verschuldigd en veistrekt'te dien aanzien alle geltaagde inlichtingen.

O. ïii verhindëring, afwezigheid of ontstentenis van den voorzitter treedt

de ondervoorzitter in zijn plaats.

Het bestuursoot de eerste maal.

Artikel 14.

Voor de eerste maal is het bestuur als volgt samengesteld:

o. de Directeur-Generaal van den Landbouw, gedelegeerde van het

Hoofd van het Departement; als diens plaatsvervanger treedt-op de

inspecteur van den^Landbouw, belast mei de zaken van den akker- en

weidebourv;

b. proÍ. dr. O. de Vries, voorzitter;

c. ir. W. Kakebeeke, ondervoorzitter.

Met betrekking tot het bepaalde in lid 2 van artikel 8 wordt het sub b

genoemcle lid leacht in naïuurwetenschappelijk opzicht deskundig te zijn

óp het gebiedlan den landbouw en het sub c genoemde lid overigens

deskundig op dat gebied'

Secreta.riaat.

Artikel 15.

Het secretariaat vormt een afzonderlijke afdeeling van het Secretariaat

van de centrale organisatie T.N.O.; de benoeming van het hoofd dezer

afdeeling, zoomede àe regeling daarvan, geschieden na overleg tusschen

het bestïur van laatstgenolmdé Organisatie en het beshrur van de Land-

bouworganisatie T.N'O.
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Vergad.eringen oan het bestuur.

Artikel 16.

l. De voorzitter roept de vergaderingen van het bestuur schriftelilk biieen
en doet daarbij mededeeling van de onderwerpen, die behandeld zullen
worden. Hij geeft van de bijeenroeping en van de onderwerpen, die be-
handeld zullen worden, kennis aan den voorzitter, den secretaris en den
penningmeester van de Centrale Organisatie T.N.O.
2, Het bestuur vergadert ten minste tweemaal 's jaars en verder zoo
dikwijls als een der leden van het bestuur daartoe, met opgave van de
pnnten, die hij behandeld wenscht te zien, aan den voorzitter zijn ver-
Iangen te kennen geeft.

Artikel 17.

Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben:
a. de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Cenhale

Organisatie T.N.O.;
b. personen, wier tegenwoordigheid hetzii door den voorzitter van de

Landbouworganisatie T.N.O., hetzij door den gedelegeerde, in ver-
band met de behandeling van eenig onderwerp, wenschelijk wordt
geacht.

Artikel 18.

l. Ieder ter vergadering aanwezig lid brengt één stem uit.
2. De in artikel 17 genoemde personen hebben een raadgevende stem.
3. Bij stemming wordt beslist met meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen over personen beslist de voorzitter.
Bij staking van stemmen over voorstellen, welke op zaken betrekking
hebben, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Indien het een uit te brengen advies betreft, vindt hetgeen in het
voorgaande lid van dit artikel ten aanzien van staking van stemmen
bepaald is, geen toepassing, doch r,vordt volstaan met het mededeelen van
den uitslag van de stemming aan dengeen, die het advies gewaagd heeft.
Heeft het advies op zaken betrekking, dan kan het bestuur deze mede-
deeling 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.

Voor het nemen van bindende besluiten is de aanwezigheid in de ver-
gadering van minstens twee leden van het bestuur noodig.
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Artikel 20.

1. De Voorzitter kan een schriftelijke stemming over nauwke*ig g"-
formuleerde voorstellen uitschriiven zonder een vergadering bijeen te

roepen. Hij brengt dit ter kennis van den voorzitter van de Centrale
Orfanisatie- T.N.O., die den voorzitter schriftelijk mededeeling kan doen

vai zijn gevoelens ten aanzien van die voorstellen. De voorzitter doet aan

de leden van het bestuur en aan den voorzitter van de Centrale Organisatie

T.N.O. onverwijld mededeeling van den uitslag van de stemming.
2. Bij schriftelijke stemming is een voorstel slechts aangenomen, wanneer

de meerderheid van het aantal leden van het bestuur daarvóór heeft
gestemd.

Bestuursraad.

Artikel 21.

l. Het bestuur verricht zljn werkzaamheden in samenwerking met een

bestuursraad, met dien verstande, dat, ter beoordeeling van den gede-

legeerde, die raad of daarvoor in aanmerking komende leden van den
raàd or"r, eveneens ter beoordeeling van den gelegeerde, belangrijke aan-

gelegenheden wordt of worden gehoord.
,. Voorzitter, tevens lid van den bestuursraad, is de Directeur-Generaal
van den Landbouw, terwijl de ondervoorzitter door het Hoofd van het
Departement wordt aangewezen uit de onder het volgend lid genoemde
personen, die lid van den bestuursraad zijn.
3. Leden van den bestuursraad zijn:
de inspecteur, belast met de zaken van den akker- en weidebouw;
de inspecteur, belast met de zaken van de veeteelt;
de inspecteur, belast met de zaken van de zuivelbereiding;
de inspecteur, belast met de zaken van den tuinbouw;
de insfecteur, belast met de zaken van het landbouwonderwijs;
de directeur van den veeartsenijkundigen dienst;
de directeur van den cultuur-technischen dienst.
4. Het Hoofd van het Departement kan, het bestuur gehoord, aan den
bestuursraad wetenschappelijke of overigens deskundige leden toevoegen,

in welk geval hij tevens hun zittingstijd bepaalt.

Af d.e elingen, commissie s e. d,.

Artikel 22.

1. Het bestuur stelt voor elk van de werkgebieden der onder 3 van
artikel 21 genoemde leden van den bestuursraad een afdeeling of com-
missie in onder leiding van het desbetreffende lid. In die afdeeling of
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die commissie worden voorbereid de werkzaamheden, voortvloeiende uit
de taak van dat lid.
2. Het bestuur kan ook overigens afdeelingen of commissies instellen.
3. Voor afdeelingen, commissies e.d., aan welke bij voortduring werk-
zaamheden worden toevertrouwd, stelt het bestuur een reglement vast,
regelende haar organisatie, bevoegdheden en wat verder regeling behoeft.

Begrooting.

Artikel 23.

L Het bestuur doet jaarlijks vóór een door het bestuur van de Centrale
Organisatie T.N,O. te bepalen tijdstip aan dit lichaam een ontwerp van
het werkplan en van de begrooting voor het volgende jaar toekomen.
2. Nadat door het bestuur van de Centrale Organisatie T.N,O. 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 begrooting van inkomsten en uit-
gaven voor dit jaar vast.
3. Wanneer de in het voorgaande lid bedoelde mededeeling niet vóór
I Januari van het jaar, waarop het subsidie betrekking heeft, plaats vindt,
is het besfuur, 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 I Januari tot en met 31 December. Het eerste
boekjaar loopt tot en met 31 December 1943.

Verslag.

Artikel 24.

1. Het bestuur brengt jaarlijks aan het bestuur van de Centrale Organi-
satie T.N.O. vóór een door laatstgenoemd bestuur te bepalen tijdstip
verslag uit over ziin werkzaamheden en bevindingen.
2. Het bestuur dient elk kwartaal bij het bestuur van de Centrale Organi-
satie T.N.O. een kort overzicht in van zijn werkzaamheden en bevindingen.
3. Het bestuur verstrekt overigens aan de Centrale Organisatie T.N.O.
alle door haar gewaagde inlichtingen omtrent de werkzaamheden van
de Landbouworganisatie T.N.O.

G eld,elii ke o e r antw o or ding.

Artikel 25.

l. Het bestuur bepaalt in overleg met het dagelijksch bestuur van de
Centrale Organisatie T.N.O. de wijze, waarop het geldelijk beheer wordt
gevoerd, en het toezieht op den penningmeester wordt uitgeoefend.
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2. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid dient de penning-

meester jaarlijks bij het bestuur vóór een door dit- 
-"911-"g: 

te bepalen

tijdstip "L, 
,Jk"ring en verantwoording over zijn geldelijk.beheer in het

uig"loïp"t jaar in. Hii voegt daarbii ontwerpen van een balans en een

wtrt- à., vlr1esrekening bàneverrs van een verslag van den geldelijken

toestand van de Landbouworganisatie T.N.O.

3. Het bestuur doet deze bescheiden onderzoeken door een deskundige,

dien het bestuur van de centrale organisatie T.N.O., onder goedkeuring

van het Hoofd van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en

Kultuurbescherming, aanwijst voor het onderzoek van de overeenkomstige

bescheiden van de Centrale Organisatie T.N.O.

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

der Landbouworganisatie T.N.O., benevens een balans en een winst- en

verliesrekening vist en dient deze bescheiden tegelijk met het in artikel 24

bedoelde .re.rlug bij het bestuur van de centrale organisatie T.N.O. in.

Geheimhoud,ing.

Artikel 26.

1. Het bestuur, de bestuursraad, het bestuur van afdeelingen, de com-

missies of dergelijke, als bedoeld in artikel 22, kan aan allen, die bij één

zijner (harer) vergaderingen tegenwoordig waren, geheimhouding opleggen

omtrent onderweipen, welke in die vergadering zjjn behandeld-

Zij wordt in acht !".ro-"t, totdat het bestuur, de bestuursraad, het afdee-

lingsbestuur, de commissie of dergelijke haar opheft.

2. De leden van besfuur, commissies e'd., als in het voorgaande lid
bedoeld, en alle personen, die bij één ainer (harer) vergaderingen tegen-

woordig waren, zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van eenig

onderw-erp, waaromtrent het daarbii betrokken Departementshoofd ge-

heimhouding heeft opgelegd.
Zij wordt in acht gàt o*èt totdat zij door het Departementshoofd, dat
haar heeft opgelegd, wordt opgeheven.

3. De in de voorgaande twee leden bedoelde verplichting tot geheim-

hou&ng bestaat niàt voor den gedelegeerde ten aanzien van het Hoofd
van het Departement en voor den voorzitter van de Landbouwbouworga-
nisatie T.N.O. tegenover de voorzitter van de Centrale Organisatie T.N-O.

b5



Reglement oan orde.

Artikel 27.

1. Het bestuur kan een reglement van orde vaststellen, dat geen bepa-
lingen mag bevatten, die met deze statuten in strijd zijn.
2. Het reglement van orde wordt aan de goedkeuring van de Centrale
Organisatie T.N.O. onderwolpen. Weigert zij deze, dan deelt zij de redenen
hiervan mede,

Vergoeding.

Artikel 28.

1. Behoudens de vergoeding, die aan den voorzitter kan worden toe-
gekend, genieten de leden van het bestuur geen bezoldiging. Echter kan
aan hen, die geen Rijksambt bekleeden, een vacatiegeld worden toegekend,
waarvan het bedrag door het bestuur, onder goedkeuring van de Hoofden
van de Departementen van Landbouw en Visscherij en van Financiën,
wordt vastgesteld. Deze leden genieten vergoeding van reis- en verblijf-
kosten ter zake van reizen buiten hun woonplaatsen, die zij ten behoeve
van de Landbouworganisatie T.N.O. doen, op voet van de tweede klasse
van het Reisbesluit 1916.
2. De leden van het bestuur mogen geen rechtstreeksch belang hebben
bij opdrachten, die de Landbouworganisatie T.N.O. verleent. In bijzondere
gevallen kan het dagelijksch bestuur van de Centrale Organisatie T.N.O.
op voorstel van het bestuur van de Landbouworganisatie T.N.O. hiervan
ontheffing verleenen.

Wiiziging of aanoulling oan de statuten.

Artikel 29.

1. Het Hoofd van het Departement kan, de Centrale Organisatie T.N.O.
en de Landbouworganisatie T.N.O. gehoord, deze statuten wijzigen of
aan'"rrllen. Bij deze wijziging of aanvulling wordt tevens bepaald, met
ingang van welken dag deze gewijzigde statuten van kracht zijn.
2. Het besfuur kan door tusschenkomst van de Centrale Organisatie
T.N.O. aan het Hoofd van het Departement voorstellen doen tot wijziging
of aanvulling dezer stafuten.
3. De behandeling dezer voorstellen geschiedt in een opzettelijk daartoe,
ten minste een rnaand te voren bijeengeroepen vergadering. Bij de oproe-
ping wordt mededeeling gedaan van de voorgestelde wijzigingen of aan-
r.rrllingen, die uitvoerig worden toegelicht.
Het bestuur kan alleen voorstellen doen tot wijziging of aanvulling, die
geplaatst zijn in den oproepingsbrief.
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Opheffing oan de organisatie.

Artikel 30.

l. De Landbouworganisatie T.N.O. kan door het Hoofd van het Departe-
ment, gehoord deze organisatie en de Centrale Organisatie T.N.O., worden
opgeheven. Het hiertoe strekkend besluit regelt tevens de wijze van
vereffening en stelt de bestemming van een eventueel batig saldo vast.

2. Het bestuur kan, door tusschenkomst van de Centrale Organisatie
T.N.O., een voordracht doen tot opheffing van de Landbouworganisatie
T.N.O.
Het hiertoe strekkend besluit wordt genomen in een opzettelijk daartoe
ten minste drie maanden van te voren bil'eengeroepen vergadering en
vereischt de stemmen van ten minste 2 

f a van het aantal leden van het
bestuur. De voordracht regelt tevens de wijze van vereffening en stelt de
bestemming van een eventueel batig saldo vast. De oproepingsbrief bevat
omtrent deze punten uitgewerkte voorstellen.
3. De vereffenaars doen door tusschenkomst van de Centrale Organisatie
T.N.O. rekening en verantwoording aan het Hoofd van het Departement.
De goedkeuring daarvan ontheft hen van de verantwoordelijkheid voor
hun handelingen.

Slotbepaling.

In alle gevallen, waarin deze stafuten niet voorzien, beslist het Bestuur.
Deze beschikking zal in de Ned.eil.andsche Staatscutrant worden geplaatst
en in afschrift aan de Algemeene Rekenkamer worden toegezonden.

's-Gravenhage, 8 November 1M3.

De Secretaris-Generaal oan het
Departemcnt oan Landbouu) en Visscherii,

H. M. HirschÍeld.
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STATUTEN
VAN DE RIIKSVERDEDIGINGSORGANISATIE T.N.O.

23 Augustus 1946.
N". 931.

Directie Adm, Diensten ( Oorlog).

6 Juli 1946.
N". JZO t/546/3/46.

A-fdeling Juridische Zaken (Marine).

De Ministers van Oorlog en van Marine;

Gehoord de Nederlandsche Centrale Organisatie voor toegepast-natuur-
wetenschappeUjk onderzoek;

Gelet op artikel 14 van de wet van 30 October 1930 (Staatsblad n", 416)
tot regeling van het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek;

Hebben goedgevonden:

gerekend vanaf 1 ]uli 1946 in het leven te roepen een bijzondere organi-
satie ten behoeve van de rijksverdediging, welke organisatie geregeerd
wordt door de navolgende statuten - zoals deze ziin gewijzigd en aan-
gevuld bij gemeenschappelijke beschikking van de Ministers van Oorlog
en van lVlarine ddo. 8 November 1949 -, nadat daarop de Koninklijke
goedkeuring zal zijn verlregen.

Algemene bepalingen.

Artikel l.
Waar in deze statuten gesproken wordt van: ,,de wet" wordt bedoeld de
'Wet van 30 October 1930 tot regeling van het toegepast-natuurweten-
schappelijk onderzoek (Staatsblad n'. 416);
,,de Centrale Organisatie T.N.O." wordt bedoeld de Nederlandse Centrale
Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek.

Nonm, zetel en duur.

Artikel 2.

1. De bijzondere organisatie draagt de naam: ,,Nederlandse Organisatie
voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de
Rijksverdediging" (verder in deze statuten genoemd de ,,Rijksverdedigings-
organisatie T.N.O.") en is gevestigd te 's-Gravenhage.
2. Zij bestaat voor onbepaalde tiid.
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Taak.

Artikel 3.

De Riiksverdedigingsorganisatie T.N.O' heeft tot taak te bevorderen dat

het toógepast-nalrrut*eíenschappelijk-onderzotk op de doelmatigste wijze

dienstbàai wordt gemaakt aan de Rijksverdediging'

Artikel 4.

1. Zij vervult die taak door op het gebied van het to_egepast-natuur-

wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de Rijksverdediging:

a. de Ministers van Oorlog en van Marine desgevraagd of eigener bewe-

ging 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 besfuur of op andere wiize door of vanwege de Ministers van

Oorlog en (of) van Marine worden opgedragen;

d. waagstukken te bestuderen of te doen bestuderen;

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

werking"te verlenen aan het op.ichtèt van of deel te nemen in zelf-

standigà instellingen, zelfstandige instellingen of op dat gebied werk-
,urtt" p"tsorren tè steunen en aan zodanige instellingen of personen
opdlaciten tot onderzoekingen te geven en daaromtrent eventueel

reglementen vast te stellen;

l. in het algemeen het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op
het gebieà van de Rijksverdèdiging en de toepassing van de resultaten
daarvan door alle geoorloofde en wettige middelen te bevorderen en
te steunen.

2. De Ministers van Oorlog en van Marine kunnen gezamenlijk of ieder
afzonderlijk opdracht geven aan het bestuur tot het bij voorrang verrichten
van werkzaaàhede, en onderzoekingen; zij zijn bevoegd de prioriteit der
te verrichten werkzaamheden en onderzoekingen bindend vast te stellen'

3. De reglementen omtrent oprichting en beheer van instellingen,-waarbii
het Rijk financiële medewerking verleent, vereisen vooraf de goedkeuring
van de Ministers van Oorlog en (of) van Marine.

4. Het bestuur verstrekt aan de Centrale Organisatie T.N.O. onverwijld
alle door haar gewaagde inlichtingen omtrent de werkzaamheid van de

Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O., voorzover zulks niet in strijd is met
de door of vànwegJde Ministers van Oorlog en (of) van Marine opgelegde

geheimhouding.
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Geldmiddplen.
Artikel 5.

l. De geldmiddelen van de tie T.N.O. bestaan
ten eerste uit het jaarlijks subsidie, dat aan haar ingevolge artikel 16 van
de wet door de Centrale Organisatie T.N.O. 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 Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. bestaat uit de
navolgende leden:
a. de overeenkomstig artikel 7 aangewezen gedelegeerden van de

Ministers van Oorlog en van Marine;
b. de krachtens artikel 9 benoemde gewone leden;
c. de krachtens artikel ll benoemde tijdelijke leden.

De gedelegeerdzn oan de Ministers oan Ooilog en oan Marine.
Artikel 7.

De ambtenaren, die als gedelegeerden van de Ministers vrn Oorlog en van
Marine lid zijn van het bestuur, zomede de ambtenaren, die de gede-
legeerden bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis vervangen, worden
aangewezen op de wijze, als in artikel 18 van de wet is bepaald.

Artikel 8.

l. Ieder van de gedelegeerden van de Ministers van Oorlog en van
Marine 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 om-
schreven doel ter beschikking van de Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O.
hebben gesteld en die het bestuur voor dit doel wenst te gebruiken.
2. De gedelegeerden oefenen het in het voorgaand lid bedoeld recht van
verzet uit door uiterlijk op de vijfde dag na die, waarop het besluit
genomen is, en, ten aànziÀ van bi; schriflelijke stemming genoinen be-
sluiten, 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 mede-
gedeeld. Het besluit wordt hierdoor geschorst.
3. De voorzitter verzoekt de Minister, wiens gedelegeerde verzet heeft
aangetekend, met overlegging van het besluit, vergezeld van een toelich-
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ting en van de in het voorgaand lid bedoelde nota, te beslissen of het
besluit ten uitvoer kan worden gelegd.
4. De Minister wordt geacht tegen ten uitvoerlegging van het besluit
geen bezwaar te hebben, wanneer hij op de dertigste dag na die, 

-waarop
Éet verzoek gedaan is, niet een andere beslissing ter kennis van de voor-
zitter heeft gebracht.

De geuone led.en oan het bestuur.

Artikel 9.

1. Op de wijze, als bepaald 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

Rijksverdediging 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 lid I
van dit artikel bedoelde personen, nodigen de Ministers van Oorlog en
van Marine het dagelijks bestuur van de Centrale Organisatie T.N.O. uit,
aanbevelingen in te dienen' 

Artiker 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 her-
benoembaar. Op voordracht van de Ministers van Oorlog en van Marine
kan het lidmaatschap te allen tijde beëindigd worden.
2. Van de ieden, die de eerste maal het bestuur van de Rijksverdedigings-
organisatie T.N.O. vormen, treden twee leden af op I Januari 1949 en
twee leden op 1 Januari 1952. Deze aftreding wordt door loting vast-
gesteld. Op voordracht van de Ministers van Oorlog en van Marine kan
het lidmaatschap te allen tijde beëindigd worden.
3. Van vacatures in het bestuur geeft de voorzitter onverwijld kennis aan
de Ministers van Oorlog en van Marine. Zolaog in een vacature niet is
voorzien, vormen de overblijvende leden het bestuur.
4. Zij, àie 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 aftreden,

Tiideliike leden oan het bestuur.

Artikel 11.

1. Wanneer bijzondere 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 het bestuur worden benoemd,
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2. De Centrale Organisatie T.N.O. wordt omtrent deze aanbevelingen

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

Artikel 12.

Bij de benoeming van tijdelijke leden wordt vermeld gedurende_welk tiid-
vak zij als zodanig zitting zullen hebben. Indien na afloop van dattijdvak
de bijzondere omitandigheden, die tot hun benoeming aanleiding hebben
gegeven, nog aanwezig zijn, zijn zij aanstonds als zodanig 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 zodanig zitting tot het
einde van het tijdvak, waarvoor zij als lid benoemd ziin' Zii zijn bij
herbenoeming tot gewoon of tiidelijk lid terstond herkiesbaar.
3. Het bestuur kan de voorzitter een vergoeding toekennen, waarvan het
bedrag door het bestuur, onder goedkeuring van het bestuur der Centrale
Organisatie T.N.O., wordt vastgesteld.

Artikel 14.

1. De voorzitter heeft de leiding van en het toezicht op de werkzaam-
heden van de Rijksverdedigingsorganisatie T.N'O'; hij leidt de verga-
deringen.
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 is in leeftijd.
3. Indien de voorzitter of de ondervoorzitter na afloop van hun zittings-
tijd wederom zijn benoemd tot Iid van het bestuur, blijven zij hun functies
waarnemen, totdat de nieuwe verkiezingen voor deze functies hebben
plaats gehad.

Secretaris en penningmeester.

Artikel 15.

1. In het secretariaat en de geldelijke administratie van de Rijksverde-
digingsorganisatie wordt voorzien op de wijze, als in de wet geregeld.
Het secretariaat maakt een afzonderlijk deel uit van het secretariaat van
de Centrale Organisatie T.N.O. Het bestuur van laatstgenoemde organisatie
stelt jaarlijks het bedrag vast, dat de Rijksverdedigingsorganisatie deswege
aan de Centrale Organisatie T.N.O. dient te voldoen.
2, Desverlangd is het bestuur verplicht ten aanzien van de waarborgen
voor geheimhouding voor het secretariaat en de geldelijke administratie
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een bijzondere regeling te treffen, ten genoegen van de Ministers van

Oorlog en Marine.
Vergailzringen oan het bestuut.

Artikel 16.

l. De voorzitter roept de vergaderingen van het bestuur schriftelijk biigen

en doet daarbij medldehng van de onderwerpen, die behandeld 
-zullen

worden. Hij geLft van de 6ijeenroeping en van de onderwerpen, die be-

handeld zullàn worden, kennis aan de voorzitter, de secretaris en de

penningmeester van de Centrale Organisatie T.N.O.
i. He-t bestuur vergadert ten minstè tweemaal 's jaars en verder zo dik-

wijls als de voorzitter dit nodig acht of de voorzitter van de Cenbale
Organisatie T.N.O. of ten minste 3 leden van het_ bestuur der Rijksverde-

digLgsorganisatie T.N.O. hem daartoe schriftelijk hyn v-ellygen-te kennen

geven, met opgave van de Punten, welke zij behandeld zouden willen
Zien. Wanneei-de vootritter niet binnen een maand, nadat het voren-

bedoeld verlangen te kennen is gegeven, een vergadering heeft bijeen-
geroepen, kunnèn 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 T.N.O.;

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

Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O., hetzij door de gedelegeerde van
de Minister van Oorlog of van de Minister van Marine, in verband
met de behandeling van enig onderwerp wenselijk geacht wordt.

Artikel 18.

l. Ieder ter vergadering aanwezig lid brengt één stem uit.
2. De in artikel 17 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 verlregen,
en is hij verkozen, op wie bij herstemming de meeste stemmen zijn uit-
gebracht. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
Stemrning over personen geschiedt op ongetekende briefjes.
5. Indien het een uit te brengen advies betreft, vindt hetgeen in het

63



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 degeen, die het advies gewaagd heeft.
Heeft het advies op zaken betrekking, dan kan het bestuur deze mede-
deling vergezeld doen gaan van een uiteenzettinq 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, tenzij een schriftelijke stemming wordt uitgeschreven
op de voet van artikel 2O, een nieuwe vergadering belegd. Deze vindt
plaats op een tijdstip, dat meer d,an 24 uur, doch minder dan 14 dagen
na de eerste bijeengeroepen vergadering valt. De in de nieuwe vergadering
aanwezige leden zijn, ongeacht hun aantal, bevoegd besluiten te nemen
over onderrverpen, die vermeld zijn op de agenda voor de eerste verga-
dering.

Artikel 20.

1. De voorzitter kan een schriftelllke stemming over nauwkeurige ge-
formuleerde voorstellen uitschrijven zonder een vergadering bijeen te
roepen. Hij brengt dit ter kennis van de voorzitter van de Centrale Orga-
nisatie T.N.O., die de voorzitter schriftellik mededeling kan doen van
zijn gevoelen ten aanzien van die voorstellen.

2. Eii 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 besfuur en aan t-le voorzitter van de Centrale Organisatie T.N.O.
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 ten minste 2 leden van dat bestuur, dan w-el de voorzitter van de
Centrale Organisatie T.N.O. zulks uiterlijk 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 Organi-
satie T.N.O. en plaatst het voorstel op de agenda van de eerstvolgende
vergadering van het bestuur.
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Het dageliiks bestuur.

Artikel 21.

I. De dagelijkse leiding berust bij het dagelijks bestuur.
2. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden. De voorzitter van het
bestuur is Iid en voorzitter van het dagelijks bestuur, terwijl daarvan

tevens lid zijn de gedelegeerden van de Ministers van Oorlog en Marine.

3. Lid 2 van artikel 14 is van toepassing bij verhindering, afwezigheid of
ontstentenis van de voorzitter.
4. Zolarrg in een vacature in het dagelijks bestuur niet is voorzien,

vorÍnen de overblijvende leden het dagelijks bestuur.

Artikel 22.

l. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de Rijksverdedigingsorgani-
satie T.N.O. in en buiten rechten.
2. Om de Rijksverdedigingsorganisatie T'N.O. te binden, behoeven be-

scheiden 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, verweemden of bezwaren van onroerend
goed;

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

bedoelde begroting van uitgaven voorzien ziin;
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 gewaagde
inlichtingen.

Artikel 23.

1. De voorzitter roept de vergadering van het dagelijks bestuur bijeen
zo dikwijls hij dit wenselijk acht of een lid van het dagelijks bestuur hem
daartoe het verlangen te kennen geeft. Hil geeft van de bijeeruoeping
kennis aan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de
Centrale Organisatie T.N.O. Het in het eerste, derde, vierde en vijfde lid
van artikel 18 bepaalde vindt overeenkomsUge toepassing.
2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Centrale
Organisatie T.N.O. hebben toegang tot de vergaderingen, waarin zij een
raadgevende stem hebben.
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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 ieder van de gedelegeerden van
de Minister van Oorlog en van Marine. Het besluit wordt daardoor ge-

schorst en wordt door de voorzitter aan de beslissing van het bestuur
onderworpen. Op deze beslissing is artikel 8 van toepassing.

Commissies.

Artikel 25.

1. Het bestuur kan, al dan niet uit zijn leden, één of meer personen
aanwijzen, ten einde het in het algemeen bij de vervulling van zijn taak
of in enig onderdeel van zijn werkzaamheden bij te staan.

Begroting.
Artikel 26.

1. Het bestuur doet jaarlijks voor een door het bestuur van de Centrale
Organisatie T.N.O. 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 Cenhale Organisatie T.N.O. aan het
bestuur is medegedeeld over welk subsidie overeenkomstig het bepaalde
in lid I 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 iaar als subsidie werd verleend.
4. Het boekjaar loopt van I Januari tot en met 31 December. Het eerste
boekjaar loopt tot en met 31 December 1946.

Verslag.

Artikel 27.

1. Het bestuur brengt jaarlijks aan het bestuur van de Centrale Organi-
satie T.N.O. vóór een door dit bestuur te bepalen tijdstip verslag uit over
zijn werkzaamheden 

"r, 
[svindingen.

2. Het bestuur dient elk kwartaal bij het bestuur van de Centrale Organi-
satie T.N.O. een kort overzicht in van zijn werkzaamheden en bevindingen.
3. Het bestuur brengt eveneens iaarlijks een verslag uit aan de Ministers
van Oorlog en van Marine over de werkzaamheden en bevindingen, als-
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mede over de werkzaamheden, onderzoekingen en verrichtingen, welke
het in de toekomst denkt te doen.

G elilakike o er antw o or din g.

Artikel 28.

1. Het bestur:r bepaalt in overleg met het dagelijks bestuur van de

Centrale Organisatie T.N.O. de wijze, waarop het geldelijk beheer wordt
gevoerd en het toezicht op de penningmeester wordt uitgeoefend.
,. 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 ver-
iiesrekening, benevens van een verslag van de geldelijke toestand van de
Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O.
3. Het dagelijks bestuur doet deze bescheiden onderzoeken door de des-

kundige, die het bestuur van de Centrale Organisatie T.N.O. onder goed-
keuring van de Minister van Onderwijs, Kunsten en WetenschaPpen aan-

wijst voor het onderzoek van de overeenkomstige bescheiden van de
Centrale Organisatie T.N.O.
Het legt diens rapport rnet 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 T.N.O. benevens een balans en een
rvinst- en verliesrekening vast en dient deze bescheiden tegelijk met het
in artikel 27 bedoelde verslag bij het bestuur van de Centrale Organisatie
T.N.O. in.

Geheimhouding.

Artikel 29.

1. Het bestuur, het dagelijks bestuur of een door het bestuur ingestelde
commissie kan aan allen, die bij een zijner 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 zijner
vergaderingen tegenwoordig waren, zijn tot geheimhouding verplicht ten
aanzien van enig onderwerp, waaromtrent de daarbij betrokken Minister
geheimhouding heeft opgelegd.
3. De in de voorgaande twee leden bedoelde verplichting tot geheim-
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houding bestaat niet voor de gedelegeerden van de Ministers van Oorlog
en van Marine ten aanzien van die Ministers.
4, Het bestuur zal aan personen, werkzaam bij, of ressorterende onder
de Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. geheimhouding opleggen, ten aan-

zien van al hetgeen hun uit hoofde van hun werkzaamheden voor de
Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. ter kennis is gekomen.

Artikel 29bis.

1. De Voorzitter legt in handen van de Minister van Oorlog of van de
Minister van Marine een eed (verklaring en belofte) af volgens de onder 4a
vermelde tekst.

2. De overige gewone en tijdelijke leden van het bestuur leggen eenzelfde
eed (verklaring en belofte), - behoudens de onder 4b genoemde afwij-
ki"g - af in handen van de voorzitter.
3. Het bestuur stelt vast:
a. welke leden van de in artikel 25 genoemde commissies,

à. welke personen, werkzaam bij of ressorterende onder de Rijksverde-
digingsorganisatie T.N.O., een eed (verklaring en belofte) zullen af-
leggen en in handen van wie dit zal geschieden.

4. De tekst van de onder 1 bedoelde eed (verklaring en belofte) luidt
als volgt:
a. ,,Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan de grondwet en aan de

overige wetten des Rijks.
Ik zweer (verklaar), dat ik onmiddellijk noch middellijk, onder welke
vorm of voorwendsel ook, tot het verkrijgen mijner functie van voorzitter
der Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. aan iemand, wie hij ook zij, iets
heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.
Ik zweer (beloof), dat ik om iets, hoegenaamd in mijn functie te doen of
te laten, van niemand hoegenaamd, hetzij onmiddellijk, hetzij middellijk,
enige belofte of geschenken zal aannemen, en dat ik mij als nauwgezet
en ijverig voorzitter der Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. 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 of ambtshalve tot mededeling
verplicht ben."
Zo rvaarlijk helpe me God almachtig (dat verklaar en beloof ik)."
b, In de tekst van de eed, af te leggen door de onder 2 bedoelde personen,

wordt ,,voorzitter" vervangen door ,,lid van het besfuur".
c. De tekst van de eed, af te leggen door de onder 3 bedoelde personen,

wordt door het bestuur vastgesteld.
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5. Van de aflegging van de eed (verklaring en belofte), ingevolge het

bepaalde in ait i"tit<àt onder 2 en 3, wordt eel plog:esverbaal opgemaakt'

fre't*"ett worclt opgelegd bij het secretariaat der Rijksverdedigingsorgani-

satie T.N.O.
Reglement oan orde.

Artikel 30.

l. Het besfuur 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 goedket'ring 

-va1 
de Centrale

OrganisatiJT.N.O. onderworpen. Weigert zii deze, dan deelt zij de rede-

nen hiervan mede.
Vergoeding.

Artikel 31.

Behoudens vergoeding, die aan de voorzitter kan worden toegekend,

genieten de leden 't 
"., 

h"t bestuur geen bezoldiging- Echter kan_ aan de

I-eden een vacatiegeld worden toegekend, waarvan het bedrag door het
bestuur, onder goedkeuring van de Ministers van Oorlog en Marine, wordt
vastgesteld. Zij genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten 

-ter 
zake

van leizen buiten hun woonplaatsen, die zij ten behoeve van de Rijks-
verdedigingsorganisatie T.N.O. doen, op de voet van de tweede klasse

van het reisbesluit 1916.
2. De leden van het bestuur mogen geen rechtstreeks belang hebben bii
opdrachten, die de Rijksverdedigingsorganisatie T.N'O' verleent. In bijzon-
dère gevallen kan het bestuur van de Centrale Organisatie T'N.O., op
voorstàl van het bestuur van de Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O., hier-
van ontheffing verlenen.

Wiiziging of aanoulling oan de statuten.

Artikel 32.

1. De Ministers van Oorlog en van Marine kunnen, gehoord de Centrale
Organisatie T.N.O. en de Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O., deze sta-
stuten wijzigen of aanlrrllen. De aldus gewijzigde of aangevulde statuten
zijn van kracht van de dag, die volgt op die, waarop zij op voordracht
van de Ministers van Oorlog en van Marine door de Koningin zijn goed-
gekeurd.
2. Het bestuur kan door tussenkomst van de Centrale Organisatie T.N.O.
aan de Ministers van Oorlog en van Marine voorstellen doen tot wijziging
of aanlrrlling dezer statuten.
3. De behandeling dezer voorstellen geschiedt in een opzettelijk daartoe
ten minste één maand te voren bijeengeroepen vergadering.
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Bij de oproeping wordt mededeling gedaan van de voorgestelde wijzigingen
of aanvullingen, die uitvoerig worden toegelicht. Het bestuur kan allèen
voorstellen doen tot wijziging of aanvulling, die geplaatst zijn in de
oproepingsbrief.

Opheffing oan d.e organisatie.

Artikel 33.

1. De Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. kan door de Ministers van
Oorlog en van Marine, gehoord de Centrale Organisatie T.N.O. en de
Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O., worden opgeheven. Het hiertoe strek-
kende beslui! l"g"t, de wijze van vereffening àn stelt de bestemming van
een eventueel batig saldo vast.

2. Het bestuur kan door tussenkomst van de Centrale Organisatie T.N.O.
een voordracht doen tot opheffing der Rijksverdedigingsorganisatie in een
o_pzettelijk daartoe ten minste 3 maanden te voren bijàen§eroepen verga-
dering. De hiertoe shekkende voordracht regelt tevens de wiize 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 2 

f a van het aantal leden bedraagt.

3. De vereffenaars doen door fussenkomst van de Centrale Organisatie
T.N.O. rekening en verantwoording aan de Ministers van Oorlog en van
Marine. De goedkeuring daarvan ontheft hen van de verantwoordelijkheid
voor hun handelingen.

Slotbepaling.

In alle gevaUen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het dagelijks
bestuur.

Deze beschikling zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst
en in afschrift aan de Algemene Rekenkamer worden toegezonden.

's-Gravenhage, 23 Augustus/G Juli 1946.

De Minister oan Oorlog
A. H. J. Fiévez.

De Minister oan Marine a.i.,

A. H. J. Fiévez.
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STATUTEN
VAN DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

4 Mei 1949.
N". 1100 P/T.N.O.

AÍdeling Volksgezondheid.

De Ministers van sociale Zaken en van onderwijs, Kunsten en weten-
schappen;

Gelet op Hoofdstuk II van de Wet van 30 October 1930 (Staotsblad

n". 4t6i tot regeling van het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek;

Gehoord de Nederlandse Cenbale Organisatie voor toegepast-natuurweten-
schappelijk onderzoek;

Hebben goedgevonden;

met ingang van 1 |uni 1949 in het leven te roepen een biizondere organi-
safie vóor-toegepast-natuurwetenschappeliik onderzoek ten behoeve van
de volksgezonafrèid, welke organisatie gèregeerd wordt door de navolgende

statuten, welke de Koninklijke goe&euring behoeven.

Algemene bepalingen.

Artikel 1.

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

wet van 30 October lg3O-(Sfaursblail n".416) tot regeling van het toe-

gepast-natuurwetenschappelijk onderzoek; waar gesproken- wordt van,,de
Óentrale Organisatie f.N.O.", wordt bedoeld de Nederlandse Centrale

Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek.

Naam en zetel.

Artikel 2.

De bijzondere organisatie draagt de naam: Nederlandse Organisatie voor
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de volks-

gezóndheid (verder in deze statuten genoemd,,Gezondheidsorganisatie
T.N.O."), en is gevestigd te 's-Gravenhage.

r;ok.
Artikel 3.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft tot taak te bevorderen, dat het
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op de doelmatigste wijze
diens[baar wordt gemaakt aan de volksgezondheid.
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Artikel 4.

1. Zij vervult die taak op de wiize, in de wet ten opzichte van de bijzon-
dere organisaties omschreven, mede door instellingen te beheren, instel-
lingen 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.

?. De reglementen betreffende oprichting en beheer van instellingen, als
bedoeld in het vorige lid, waarbij het Rijk financiële medewerking ver-
leent, behoeven de voorafgaande goedkeuring van de daarbij betràkken
Ministers.

Celdmid.delen.

Artikel 5.

De geldmiddelen van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. bestaan uit de
inkomsten, als bedoeld in artikel 16 van de wet.

Bestuur.

Gedelegeerden oan d.e Ministers.

Artikel 6.

l. De gedelegeerden van de Ministers van Sociale Zaken en van Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen, evenals hun vervangers, aangewezen
overeenkomstig artikel 18 der wet, oefenen het hun in artikel 1g der wet
toegekend recht van verzet tegen het besluit van het bestuur uit door
uiterlijk 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 gesóhorst.
2. De voorzitter verzoekt de Minister, wiens gedelegeerde verzet heeft
aangetekend, met overleggilg yan het besluit, vergezeld van een toelichting
en van de in het voorgaande lid bedoelde nota, te beslissen of het besluil
ten uitvoer kan worden gelegd.

I De Minister wordt geacht tegen tenuitvoerlegging van het besluit geen
bennaar te hebben, wanneer hij op de dertigstè-dag na die, *uurolih"t
verz-oek is gedaan, niet een andere beslissing ter kennis van de vooàitter
heeft gebracht.

De gewone ledpn oan 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 worien in
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natuurwetenschappelijk opzicht deskundig te zijn op het gebied van de

volksgezondheid, èn zeven personen, die geacht worden overigens des-

kundig te zijn op dat gebied.
2. Tén behoevè van àe 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

Rijksuniversiteiten te Leiden, Groningen en Utrecht, de Gemeenteliike
Universiteit te Amsterdam, de Vrije Universiteit te Amsterdam, de Rooms-

Katholieke Universiteit te Nijmegen en de Technische Hogeschool te Delft
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 nodigen de Ministers van Sociale Zaken
en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het Prophylaxefonds, de
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, de Neder-
landse Maatschappij toi Èevordering van dJ Tandheelkunde, de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie en het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs 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 zijr op het gebied van de sociale geneeskunde.
4. De Centrale Organisatie T.N.O. wordt omtrent deze aanbevelingen
gehoord.

Artikel 8.

1. Gewone leden hebben, behoudens het bepaalde in het tweede lid,
zitting voor een tijdvak van zes jaar en zijn aanstonds herbenoembaar.
2. Van de leden, die de eerste maal het bestuur van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. vormen, treden drie van de in artikel 7,lid. 2, bedoelde
en drie van de in artikel 7, Iid 3, bedoelde, bij loting aan te wifzen leden
af op I 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, Zolangin een vacature niet is voorzien, vorrnen de overblijvende
leden het bestuur.
4. Zij, die tot lid benoemd zijn ter vervulling van tussentijdse open-
gevallen plaatsen, treden af op het tijdstip, waarop degenen, in wier plaats
nj zijn benoemd, zouden hebben moeten aftreden.

Tiiilcliike bd,en oan het bestuur.

Artikel 9.

Tijdelijke leden, als hoedanig personen, als bedoeld in het eerste lid van
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artikel 7 van deze stafuten overeenkomstig artikel 2L der wet, kunnen
worden benoemd, hebben dezelfde rechten als de gewone leden.

Artikel 10.

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

Voorzil-ter.

Artikel 11.

Het bestuur kiest uit de gewone en tijdelijke 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 werkzaam-
heden van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.; hij leidt de vergaderingen.
2. Bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter, treedt
de ondervoorzitter in ziin plaats en bij diens verhindering, afwezigheid
of ontstentenis het lid, dat het oudst in leeftild is.

3. Indien de voorzitter of de ondervoorzitter na afloop van hun zittings-
tijd wederom zijn benoemd tot lid van het bestuur, blijven zij hun functies
waarnemen totdat de nieuwe verkiezingen voor deze functies hebben
plaats gehad.

S e cretails etu p ervningnxeester.

Artikel 13.

In het secretariaat en de geldelijke administratie wordt voorzien op de
wijze, als in de wet geregeld.

Vergad.eringen oan 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 onderwelpen
kennis aan de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de
Centrale Organisatie T.N.O.
2. Het bestuur vergadert minstens tweemaal 's jaars en verder zo dilouvijls
als de voorzitter dit nodig acht of de voorzitter van de Centrale Organisatie
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T.N.O. of ten minste drie leden van het bestuur van de Gezondheids-

organisatie T.N.O. hem daartoe schriftelijk hun verlange-n te kennen g3ven,

*àt opgurr" van de punten, welke zii behandeld zouden willen hebben-

Wannèei de voorzittèr niet binnen een maand nadien een vergadering
heeft bijeengeroepen, kunnen de verzoekers zelf de verlangde vergadering
uitschrijven.

Artikel 15.

1. Ieder 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 uit-
gebrachte stemmen vereist. \Mordt deze meerderheid niet aanstonds ver-
kregen, 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 uitge-
bracht. Staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot. Stemming
over personen geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5. Indien 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 gewaagd heeft.
6. Heeft het advies op zaken betrekking, dan kan het bestuul 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 verklaarcl.

Artikel 16.

Wanneer in een vergadering minder dan de helft van het aantal leden
van het bestuur tegenwoordig is, kan wel beraadslaagd, doch kunnen geen
besluiten genomen worden. In 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 aan-
wezige leden zijn, ongeacht hun aantal, bevoegd besluiten te nemen over
onderwerpen, vermeld op de agenda van de eerste vergadering.

Artikel 17.

De voorzitter kan een schriftelijke stemming over nauwkeurig geformu-
leerde voorstellen uitschrijven zonder een vergadering bijeen te roepen,
volgens nader in het reglement van orde te stellen regelen.
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Het dageliiks bestuur.

Artikel 18.

1. De dagelijkse leiding berust bij het dagelijks bestuur.
2. Het bestuur stelt, met inachtneming van het in het volgend lid be-
paalde, het aantal leden van het dagelijks bestuur vast.
3. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste vier leden. De voorzitter
en de ondervoorzitter van het besfuur zijn lid en tevens voorzitter en
ondervoorzitter van het dagelijks bestuur, terwijl voorts daarvan lid zijn
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 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 12 overeenkomstige toe-
passing vindt, zijn zij aanstonds tot lid van het dagelijks bestuur herkies-
baar. Zij blijven niet langer dan zes jaren achtereen lid van het dageliiks
besfuur.
5. Zolang in een vacature in het dagelijks bestuw niet is voorzien,
vorrnen de overblijvende leden het dagelijks bestuur.

Artikel 19.

l. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. in en buiten rechten; het bereidt de vergaderingen van heibestuur
voor en is belast met de uitvoering van de besluiten vàn het besfuur.
2. Om de Gezondheidsorganisatie T.N.O. te binden, behoeven de be-
scheiden de ondertekening van de voorzitter en van de secretaris.
3. Het dagelijks bestuur behoeft de bijzondere machtiging van het be-
sfuur voor:
a. het in eigendom verkrijgen, verweemden of bezwaren van onroerend

goed;
b. het aangaan van geldelijke verplichtingen, die niet in de in artikel 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 verplichUng tot het nemen van alle conservatoire maatregelen.
5. Het dagelijks bestuur is wegens zijn handelingen aan het bestuur
verantwoording verschuldigd en verstrekt te dien aanzieo alle gevraagde
inlichtingen.
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Commissies.

Artikel 20.

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

ten einde het in enig onderdeel van zijn werkzaamheden bii te staan'

Vergoedíng.

Artikel 21.

1. Behoudens de vergoeding, die aan de voorzitter kan worden toege-

kend, genieten de leden van het bestuur geen bezoldiging._Echter kan aan

de ledén 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 g-enieten

vergoeding van reis- en verblijfkosten voor reizen buiten hun woonplaatsen,

welke zij ien behoeve van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. 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 I. N'O. verleent. 11 

-b_ijzon-
dère gevallen kan het bestuur van de Centrale Organisatie_ T.N.O. op

voorstól van het bestuur der Gezondheidsorganisatie T.N.O. hiervan ont-
heffing 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 verga-
dering behandelde onderwerpen, indien het bestuur of de commissie, en
ten aanzien van enig bepaald onderwerp, indien de daarbij betrokken
Minister hun daaromtrent geheimhouding opgelegd heeft. Zti 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 gedelegeerden van de Ministers van Sociale Zaken en
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ten aanzien van die Ministers'

Financieel beheer.

Artikel 23.

1. Het bestuur bepaalt in overleg met het dagelijks bestuur der Cenhale
Organisatie T.N.O. de wijze, waarop het geldelijk beheer wordt gevoerd
en het toezicht op de penningmeester wordt uitgeoefend.
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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 1948.

Artikel 24.

I. Het bestuur doet jaarlijks vóór een door het bestuur van de Cenbale
Organisatie T.N.O. te bepalen tijdstip aan dit lichaam een ontwerp van
het wer\>lan en van de begroting voor het volgend jaar toekomen. Nadat
door het bestuur van de Centrale Organisatie T.N.O. aan het besfuur is
medegedeeld over welk subsidie overeenkomstig het bepaalde in het eerste
Iid 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 twaafde gedeelten van het bedrag,
dat laatstelijk voor een geheel jaar als subsidie werd verleend.

Artikel 25.

l. De penningmeester dient iaarlijks 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 ontwèrpen van een
balans en een verlies- en winstrekening, benevens van een vóshg van de
geldelijke toestand van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
2. De voorzitter doet deze bescheiden onderzoeken door de deskundige,
die het bestuur van de Centrale Organisatie T.N.O. onder goedkeuring van
de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aànwijst vooi het
onderzoek van de overeenkomstige bescheiden van dè centrale'organisatie
T.N.O.
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 besfuur ontheft de penningmeester van de verantwoordè-
lijkheid,van het door hem gevoerde beheer, behoudens in gevallen van na
de goedkeuring gebleken bedrog.
5. Het bestuur stelt jaarlijks een verslag omtrent de geldelijke toestancl
van de Gezondheidsorganisatie T.N.o., benevens een balàns en een verlies-
en _winstrekening vast en dient deze bescheiden tegelijk in met het in
artikel 26 bedoeld verslag bij het bestuur van de Cenhale organisatie
T.N.O.
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Verslag.

Atrikel 26.

Het bestuur brengt jaarlijks aan het bestuur van de Centrale Organisatie

T.N.O. vóór een àoó. dit bestuur te bepalen tijdstip verslag uit over ziin

werkzaamheden en bevindingen.

Reglement oan ord,e.

Artikel 27.

1. Het bestuur stelt een reglement van orde vast, dat geen bepalingen

mag bevatten, die met deze statuten in strijd ziin.

2. Het reglement van orde wordt aan de'goedk-euring-van de.Centrale

Organisatie" T.N.O. onderworpen. Weigert zii deze, dan deelt zii de

redenen hiervan mede.

Wiiziging of aanoulling der statuten'

Artikel 28.

1. De Ministers van Sociale Zaken en van onderwijs, Kunsten en weten-

schappen kunnen, de centrale organisatie T.N.O. en de Gezondheids-

orsailisatie T.N.O. gehoord, deze siatuten wijzigen of aanvullen'

DJ aldus gewijzigde- of aangevulde statuten zijn v-an lracht vanaf * d"g'
volgende Ëp ai"i-""top ,ij op voordracht van de Ministers van Sociale

ZaËen en vàn Onderwiii, KunJten en Wetenschappen door de Kroon zijn
goedgekeurd.
í. Èet bestuur kan door tussenkomst van de Centrale Organisatie T.N.O.

aan de in het eerste lid genoemde Ministers voorstellen tot wijziging of
aanvulling doen.
g. Een Éertoe 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

"àr*rriUrr"g"n, 
vergezeld .t ur-"À uitvoerige toelichting. Slechts voorstellen,

geplaatstï de àproepingsbrief, kunnen in behandeling komen'

OPhef'fing oan de organisatie'

Artikel 29.

l. De Gezondheidsorganisatie T.N.O. kan door de Ministers van sociale

Zaken en van Onderwijs, Kunsten Wetenschappen, gehoord deze organi-

satie en de Centrale Oiganisatie T.N.O., worden opgeheven. Het hiertoe

strekkend besluit regeltlevens de wijze van vereffening en stelt de be-

stemming van een eventueel batig saldo vast.
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2. Het besfuur kan door tussenkomst van de Centrale Organisatie T.N.O.
een voordracht doen tot opheffing van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
Het hiertoe shekkend besluit wordt genomen in een opzetteliik daartoe
ten minste drie maanden van tevoren biieengeroepen vergadering; een
aantal stemmen van ten minste 2 

f s var het'aaníal bàen is ,J* h"t í"rnuo
van het besluit vereist. De voordracht regelt de in de tweede zinsnede
van het eerste lid bedoelde prrnten; de oproepingsbrief voor de vergadering
dient daaromtrent uitgewerkte voorstellen te bevatten.
8. De vereffenaars doen door fussenkomst van de Centrale Organisatie
T.N.O. rekening en verantwoording aan de Ministers van Sociale Zaken
en van Onderwiis, Kunsten Wetenschappen. De goedkeuring daarvan
ontheft hen van de verantwoordeliikheid voor hun handelingen.

Slotbepalingen.

Artikel 30.

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

's-Gravenhage, 4 Mei 1949.

De Minister oan Socinla Zaken,

A. M. Joekes.

De Minister oan Ondenoiis,
Kunsten en W etenschWpen,

Th. Rutten.
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