
TEKST VAN DE WET 

W E T van 24 mei 1952, Stb. 279, tot in
stelling van organen ten behoeve 
van de emigratie, zoals deze is ge
wijzigd bij de wet van 30 januari 
1967, Stb. 78. 

De tekst van de wet zoals deze luidt nadat de 
hoofdstukken en artikelen daarvan doorlopend 
zijn genummerd en de verwijzingen daarmede in 
overeenstemming zijn gebracht, is afgekondigd 
in Stb. 1967, no. 659. 

Wij J U L I A N A , bij de gratie Gods, 
Koningin der Nederlanden, Prinses 
van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

A l l en , die deze zullen zien of horen 
lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen 
hebben, dat met het oog op een alzijdi
ge behandeling van emigratie-aangele
genheden de instelling van nieuwe or
ganen ten behoeve van de emigratie 
gewenst is en de samenwerking tussen 
het Rijk en de maatschappelijke orga
nisaties, welke zich op het gebied der 
emigratie bewegen, bevorderd dient te 
worden; 

Zo is het, dat W i j , de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevon
den en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

H O O F D S T U K I 

Algemene bepalingen 

Art. 1. Met de zorg voor de zaken 
der emigratie is belast Onze Minister 
van Sociale Zaken en Volksgezond-



heid, in deze wet verder genoemd On
ze Minister. 

Art. 2. 1. Deze wet verstaat on
der „emigrat ie" het verlaten van Ne
derland door een inwoner van dit land 
met het oogmerk zich in een land bui
ten Europa te vestigen. 

2. Onze Minister kan voor afzon
derlijke gevallen of voor gevallen, be
horende tot een bij zijn besluit aange
wezen categorie, bepalen, dat voor de 
toepassing van het eerste lid: 

a. een persoon, die niet een inwo
ner van Nederland is, met de inwoners 
van dit land wordt gelijkgesteld; 

b. een Europees land met de landen 
buiten Europa wordt gelijkgesteld. 

3. Een krachtens het tweede lid 
vastgesteld besluit wordt in de Staats
courant bekend gemaakt. 

Doordat in de wet (art. 2 lid 2) een voorziening 
is opgenomen, welke de mogelijkheid opent om 
de werkingssfeer der wet naar behoefte te verrui
men, kan de eigenlijke definitie van het begrip 
emigratie worden beperkt tot de vestiging buiten 
Europa. Daartoe is mede besloten ter onder
scheiding van het zich veelal buiten de bemidde
ling der emigraticorganen om voltrekkende per
sonenverkeer binnen Europa, waarvan ook veel
al niet tevoren vaststaat of vestiging buiten Ne
derland het doel is. De gekozen omschrijving 
houdt tevens in, dat het vertrek voor vestiging in 
Suriname of op de Nederlandse Antillen, emi
gratie in de zin der wet zal zijn. (MvT op de wijzi
gingswet 1967.) 

Art. 3. Deze wet verstaat onder: 
„maatschappelijke organisatie" een 
particulier of kerkelijke vereniging, 
stichting of andere landelijke, repre
sentatieve organisatie, welke de belan
gen van emigranten in volle omvang 
behartigt zonder oogmerk om winst te 
behalen. 



H O O F D S T U K II 

Commissie van advies 

Art. 4. Onze Minister bevordert, 
dat door de Sociaal-Economische 
Raad voor de behandeling van aange
legenheden van algemene aard, de 
emigratie betreffende, krachtens arti
kel 43 van de Wet op de Bedrijfsorga
nisatie een commissie wordt ingesteld, 
waarin vertegenwoordigers van parti
culiere of kerkelijke organisaties, die, 
zonder het oogmerk winst te behalen, 
belangen van emigranten of geëmi-
greerden behartigen, mede zitting heb
ben, en vraagt over zodanige aangele
genheden het advies dezer commissie. 

Bij de wijzigingswet van 1967 is de Raad voor 
de Emigratie vervangen door een commissie 
krachtens artikel 43 van de Wet op de Bedrijfsor
ganisatie. Ar t ike l 4 laat de in de Wet op de Be
drijfsorganisatie geregelde procedure om te ko
men tot de instelling van een commissie, als be
doeld in artikel 43 van die wet, onverlet, terwijl 
het niettemin in feite een waarborg inhoudt voor 
de vertegenwoordiging van de maatschappelijke 
emigratieorganisaties in die commissie. 

H O O F D S T U K III 

Het Emigratiebestuur 

Art. 5. 1. E r is een Emigratiebe
stuur, dat rechtspersoon is. 

2. Het heeft zijn zetel te V G r a v e n -
hage. 

3. Het heeft de bevoegdheden, bij 
of krachtens de wet verleend. 

Art. 6. 1. Het Emigratiebestuur 
verleent erkenningen, als bedoeld in 
artikel 24. 

2. Het kan voorschriften vaststel
len, welke de aanmeldingsorganen, be
doeld in artikel 23 onder b, in acht 
moeten nemen. Deze voorschriften be-



hoeven de goedkeuring van Onze M i 
nister; deze beslist binnen dertig dagen 
op een verzoek om goedkeuring. De 
goedgekeurde voorschriften worden 
aan de bedoelde aanmeldingsorganen 
medegedeeld en, indien het Emigratie-
bestuur zulks nodig acht of op verzoek 
van Onze Minister, in de Staatscourant 
bekend gemaakt. 

3. Onze Minister draagt zorg, dat de 
door of vanwege hem aan de aanmel
dingsorganen, bedoeld in artikel 23 on
der a, gegeven aanwijzingen niet in 
strijd zijn met de volgens het voorgaan
de lid goedgekeurde voorschriften. 

In dit artikel zijn de publiekrechtelijke be
voegdheden van het Emigratiebestuur opgeno
men. De in het tweede lid bedoelde voorschrif
ten zullen het karakter van technische aanwijzin
gen dragen en bijvoorbeeld de vorming en verde
re behandeling van dossiers inzake emigranten 
betreffen. Van rechtstreekse werking „naar bui
ten" zal nimmer sprake zijn. Desalniettemin zul
len sommige dezer voorschriften voor aspirant
emigranten van belang zijn: men denkc bijvoor
beeld aan eisen van immigratielanden. In dat ge
val is bekendmaking gewenst, waartoe art. 6 lid 
2, laatste zin de mogelijkheid opent. 

De voorgeschreven goedkeuring van de M i 
nister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
schept een waarborg, dat zijn aanwijzingen voor 
de openbare aanmeldingskantoren en de voor
schriften van het Emigratiebestuur onderling 
overeenstemmen. Het is in dit verband denk
baar, dat de bedoelde aanwijzingen veranderd 
worden naar aanleiding van een ter goedkeuring 
voorgelegd voorschrift van het Emigratiebe
stuur. Aan het verlenen van erkenning aan niet 
openbare rechtspersonen om als aanmeldingsor
gaan op te treden, kunnen krachtens artikel 24 
voorwaarden worden verbonden. De sanctie op 
de nict-naleving van de gestelde voorwaarden of 
de gegeven voorschriften ligt in de intrekking 
van een erkenning, (art. 25). 

Art. 7. 1. Het Emigratiebestuur 



bevordert de eenheid in de bemoeienis 
van het Rijk en van particuliere organi
saties met de emigratie. 

2. Het dient Onze Minister op diens 
verzoek of eigener beweging, van ad
vies omtrent voorgenomen maatrege
len en andere aangelegenheden betref
fende de emigratie. 

3. Het verstrekt, voorzover het al
gemeen belang zich daartegen niet ver
zet, alle inlichtingen en adviezen inza
ke emigratie, welke door organisaties 
als bedoeld in artikel 4 worden ge
vraagd. 

4. Wij kunnen bij algemene maatre
gel van bestuur andere werkzaamhe
den inzake de emigratie aan het Emi-
gratiebestuur opdragen. 

5. Het Emigratiebestuur brengt 
jaarlijks voor 1 mei aan Onze Minister 
verslag uit omtrent zijn werkzaamhe
den gedurende het voorafgaande ka
lenderjaar. 

Art. 8. 1. Het Emigratiebestuur 
bestaat uit negen leden. 

2. Wij benoemen: 
a. twee leden, die Onze Minister 

vertegenwoordigen; 
b. een lid, dat Onze Minister van 

Economische Zaken vertegenwoor
digt; 

c. een l id, dat Onze Minister van 
Landbouw en Visserij vertegenwoor
digt. 

Voor elk dezer leden benoemen Wij 
een plaatsvervanger. 

3. Bij algemene maatregel van be
stuur aan te wijzen organisaties als be
doeld in artikel 4 benoemen overeen
komstig bij die maatregel te stellen re
gelen vijf leden en evenzovele plaats
vervangers. 

Bij het stellen van die regelen wordt 
in acht genomen, dat de meerderheid 



van de in dit lid bedoelde leden en 
plaatsvervangende leden dient te be
staan uit vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties en dat 
één van hen een vrouwenorganisatie 
dient te vertegenwoordigen. 

4. De in het derde lid bedoelde le
den en hun plaatsvervangers treden om 
de drie jaren af. Zij zijn terstond weder 
benoembaar. De zittingsduur van 
hem, die ter vervulling van een tussen
tijds opengevallen plaats tot lid of 
plaatsvervangend lid is benoemd, ein
digt op het tijdstip, waarop de zittings
duur van degene, in wiens plaats hij 
werd benoemd, zou zijn geëindigd. 

5. Wij benoemen, het Emigratiebe-
stuur gehoord, al dan niet uit de leden 
een voorzitter. Het Emigratiebestuur 
benoemt uit zijn midden een plaatsver
vangende voorzitter. De benoemingen 
geschieden telkens voor ten hoogste 
drie jaren. De voorzitter en de plaats
vervangende voorzitter zijn terstond 
weder benoembaar. Zij kunnen te al
len tijde als zodanig ontslag verkrijgen 
door een schriftelijke kennisgeving aan 
Ons, onderscheidenlijk aan het Emi
gratiebestuur. 

6. De voorzitter heeft, indien hij 
niet lid van het Emigratiebestuur is, in 
de vergaderingen van het bestuur al
leen een raadgevende stem. 

7. De voorzitter en de door Ons be
noemde leden en plaatsvervangende 
leden kunnen door Ons worden ge
schorst en ontslagen. De plaatsvervan
gende voorzitter en de in het derde lid 
bedoelde leden en plaatsvervangende 
leden kunnen door het Emigratiebe
stuur, onderscheidenlijk door de orga
nisatie, die bevoegd is tot benoeming, 
worden geschorst en ontslagen. Alvo
rens Ons een voordracht tot schorsing 



of ontslag van de voorzitter wordt ge
daan, wordt het Emigratiebestuur ge
hoord. 

8. Indien in het Emigratiebestuur 
een onderwerp aan de orde komt, dat 
een Onzer niet in het tweede lid ge
noemde Ministers aangaat, nodigt het 
Emigratiebestuur een vertegenwoordi
ger van die Minister uit de behandeling 
van dat onderwerp bij te wonen; de 
vertegenwoordiger heeft terzake een 
raadgevende stem. 

Art. 9. 1. De voorzitter van het 
Emigratiebestuur vertegenwoordigt 
het bestuur in en buiten rechte. 

2. Het Emigratiebestuur wordt bij
gestaan door een secretaris, die door 
het bestuur, behoudens goedkeuring 
van Onze Minister, wordt benoemd, 
geschorst en ontslagen. 

Art. 10. 1. Wij kunnen aan de 
voorzitter en de plaatsvervangende 
voorzitter van het Emigratiebestuur 
een schadeloosstelling toekennen. 

2. Het Emigratiebestuur kan aan de 
secretaris een schadeloosstelling toe
kennen; een desbetreffend besluit be
hoeft de goedkeuring van Onze Minis
ter. 

Art. 11. 1. De besluiten van het 
Emigratiebestuur worden vastgesteld 
bij meerderheid van stemmen; voor
zover het adviezen betreft is een min
derheid bevoegd van haar afwijkend 
gevoelen in een afzonderlijk advies 
blijk te geven. 

2. Het Emigratiebestuur kan com
missies ter voorbereiding van de be
handeling van bepaalde onderwerpen 
instellen, waarin ook niet-leden zitting 
kunnen hebben. 

Art. 12. 1. Jaarlijks vóór 1 april 
stelt het Emigratiebestuur een begro
ting van inkomsten en uitgaven vast 



voor het volgende kalenderjaar en 
doet het aan Onze Ministers van Socia
le Zaken en Volksgezondheid en van 
Financiën rekening en verantwoording 
van zijn beheer over het afgelopen ka
lenderjaar, onder overlegging van de 
rekening der inkomsten en uitgaven. 

2. De begroting en de rekening be
hoeven de goedkeuring van Onze ge
noemde Ministers. De goedkeuring 
van de rekening strekt tot décharge van 
het Emigratiebestuur, behoudens in 
geval van later gebleken valsheid in be
wijsstukken of andere onregelmatighe
den. 

3. Het Rijk kent jaarlijks een bij
drage aan het Emigratiebestuur toe. 

Art. 13. 1. Wij stellen bij algeme
ne maatregel van bestuur regelen om
trent de begroting, het beheer der geld
middelen en de rekening en verant
woording van het Emigratiebestuur. 

2. Aan de door Onze Ministers van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid en 
van Financiën aan te wijzen ambtena
ren, alsmede aan de ambtenaren van 
de'Algemene Rekenkamer, wordt, tel
kens wanneer zulks wordt verlangd, in
zage gegeven van de boeken en be
scheiden. 

Lid 1. Zie K B van 3 september 1955, Stb. 446, 
hierachter onder de bijlagen opgenomen. 

Het Emigratiebestuur met zijn bureau zal. 
naar het zich laat aanzien, praktisch geheel door 
het Rijk worden gefinancierd. Het is daarom 
naar de mening van de ondergetekenden nood
zakelijk, dat van Rijkswege invloed en toezicht 
wordt uitgeoefend op het financieel beleid van 
het Emigratiebestuur, te meer daar zijn bureau, 
de Emigratiedienst, tal van Rijkswerkzaamhe
den zal verrichten. (MvT Wet op de organen 
voor de Emigratie, 1952). 

Art. 14. Aan de leden van het 
Emigratiebestuur en zijn commissies, 



alsmede aan hun plaatsvervangers, 
worden van Rijkswege vergoedingen 
voor reis- en verblijfkosten en vacatie
gelden toegekend gelijk aan die voor 
leden van een bij de wet ingestelde 
commissie. 

Art. 15. 1. De besluiten van het 
Emigratiebestuur kunnen, voorzover 
zij met de wet of het algemeen belang 
strijden, door Ons worden geschorst 
of, de Raad van State gehoord, vernie
tigd. 

2. De schorsing of vernietiging 
wordt door Ons bevolen bij een met re
denen omkleed, in de Staatscourant te 
plaatsen besluit, dat, in geval van 
schorsing, de duur hiervan bepaalt. 

Art. 16. 1. Schorsing stuit onmid
dellijk de werking der geschorste bepa
lingen. Zi j kan, ook na verlenging, niet 
langer duren dan een jaar. 

2. Indien binnen de voor de schor
sing bepaalde tijd de vernietiging der 
bepalingen door Ons niet is uitgespro
ken, worden deze geacht geldig te zijn. 

3. Bepalingen, die geschorst zijn ge
weest, kunnen niet opnieuw worden 
geschorst. 

Art. 17. Vernietiging brengt mede 
vernietiging van alle gevolgen van de 
vernietigde bepalingen, voorzover bij 
Ons besluit niet anders is bepaald. 

Art. 18. Indien een besluit geheel 
of gedeeltelijk is geschorst of vernie
tigd, draagt het Emigratiebestuur zorg, 
dat aan artikel 16 eerste lid, of artikel 
17 wordt voldaan en dat, voorzover no
dig, opnieuw wordt voorzien in het
geen de geschorste of vernietigde be
palingen regelden. 

Art. 19. In geval het Emigratiebe
stuur naar het oordeel van Onze Minis
ter nalatig is in het nakomen van bij of 
krachtens de wet opgelegde verplich-



tingen, wordt daarin door Onze Minis
ter voorzien. 

H O O F D S T U K IV 

De Emigratiedienst 

Art. 20. 1. Het Emigratiebestuur 
heeft een bureau, genaamd: de Emi
gratiedienst. 

2. De Emigratiedienst verricht de 
werkzaamheden, welke hem door het 
Emigratiebestuur worden opgedragen. 

3. Onze Minister kan aan de Emi
gratiedienst werkzaamheden opdra
gen, welke rechtstreeks voortvloeien 
uit 's Rijks bemoeienis met de emigra
tie. Hij geeft daarvan zo spoedig moge
lijk kennis aan het Emigratiebestuur. 
Op de uitvoering der aldus opgedragen 
werkzaamheden wordt door of vanwe
ge Onze Minister toezicht gehouden. 

Art. 21. 1. De ambtenaren van de 
Emigratiedienst worden door het Emi
gratiebestuur, behoudens goedkeuring 
van Onze Minister, aangesteld, ge
schorst en ontslagen. 

2. Het Algemeen Rijksambtena
renreglement is ten aanzien van de 
ambtenaren van overeenkomstige toe
passing. Wij stellen hun bezoldiging 
vast. 

3. Voorzoveel nodig neemt het 
Emigratiebestuur, met goedkeuring 
van Onze Minister, personeel op ar
beidsovereenkomst in dienst. Het A r -
beidsovereenkomstenbesluit is terzake 
van overeenkomstige toepassing. 

Zowel de ambtenaren van de Emigratiedienst 
- deze vallen onder de omschrijving van artikel 
1, lid 1, der Ambtenarenwet 1929. zodat hun 
rechtspositie die van ambtenaren in de zin der 
genoemde wet is - als de arbeidscontractanten 
worden, wat hun rechten en verplichtingen aan-



gaat, gelijkgesteld met personeel in 's Rijks
dienst. De bezoldiging der ambtenaren zal in 
aansluiting aan het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren worden geregeld. ( M v T 
Wet op de organen voor de emigratie, 1952). 

H O O F D S T U K V 

Aanmeldingsorganen 

Art. 22. Voorlichting terzake van 
emigratie, voorbereiding van personen 
op emigratie, alsmede het verlenen van 
bemiddeling inzake bijstand van de 
overheid ten behoeve van emigratie 
behoren tot de taak van aanmelding
sorganen. 

Art. 23. Aanmeldingsorganen 
zijn: 

a. de door Onze Minister aangewe
zen openbare organen; 

b. de door het Emigratiebestuur als 
aanmeldingsorgaan erkende niet-
openbare rechtspersonen. 

Art. 24. 1. Het Emigratiebestuur 
erkent slechts die rechtspersonen als 
aanmeldingsorgaan, welke geacht kun
nen worden maatschappelijke organi
saties te zijn of daartoe te behoren. 

2. Een verzoek om erkenning als 
aanmeldingsorgaan wordt schriftelijk 
bij het Emigratiebestuur ingediend, 
dat binnen drie maanden na ontvangst 
daarvan beslist. De beslissing wordt 
met redenen omkleed. Is binnen het 
genoemde tijdsverloop geen beslissing 
genomen, dan wordt het Emigratiebe
stuur geacht de erkenning te hebben 
geweigerd. 

3. Aan een erkenning als aanmel
dingsorgaan kan het Emigratiebestuur 
voorwaarden in het belang der emigra
tie verbinden. 

4. Bij weigering van een erkenning 
of bij erkenning op voorwaarden, wel-



ke de verzoeker onredelijk voorko
men, kan deze, binnen dertig dagen na 
de verzending van het desbetreffende 
besluit of na afloop van de in het twee
de lid genoemde termijn, schriftelijk 
de beslissing van Onze Minister inroe
pen. Deze beslist binnen drie maanden 
na ontvangst van het beroepschrift. De 
beslissing wordt met redenen omkleed. 

Art. 25. 1. De erkenning kan 
door het Emigratiebestuur worden in
getrokken bij niet-naleving der voor
waarden of der voorschriften, krach
tens artikel 6 vastgesteld. 

2. Tegen zodanige intrekking van 
een erkenning kan het betrokken aan
meldingsorgaan bij Onze Minister 
schriftelijk voorziening vragen. Het 
vierde lid van het voorgaande artikel is 
van overeenkomstige toepassing. Tij
dens de behandeling van het beroep
schrift blijft de erkenning ingetrokken. 

Art. 26. 1. Elke erkenning en in
trekking ener erkenning wordt bekend 
gemaakt in de Staatscourant. 

2. Het Emigratiebestuur plaatst 
jaarlijks vóór 1 mei een lijst van alle als 
aanmeldingsorganen erkende rechts
personen in de Staatscourant. 

Art. 27. 1. De aanmeldingsorga
nen, bedoeld in artikel 23 onder b, ont
vangen jaarlijks geldelijke vergoeding 
in verband met hare werkzaamheden, 
bedoeld in artikel 22. 

2. Wij stellen, het Emigratiebestuur 
gehoord, bij algemene maatregel van 
bestuur de regelen vast, volgens welke 
Onze Minister deze vergoedingen toe
kent. 

Zie K B van 20 februari 1964, Stb. 68, hierach
ter onder de bijlagen opgenomen. 



H O O F D S T U K V I 

Hulp op financieel gebied 

Art. 28. Bij of krachtens algeme
ne maatregel van bestuur kunnen rege
len worden gesteld met betrekking tot 
hulp op financieel gebied aan emigran
ten en geëmigreerden. 

De tekst biedt ruimte zowel voor regeling van 
het verlenen van steun a fonds perdu als voor re
geling van het verlenen van kredieten en het ga
randeren van door derden verstrekte kredieten. 
De hoofdzaken zullen bij algemene maatregel 
van bestuur en de details krachtens algemene 
maatregel van bestuur bij ministeriële beschik
king worden geregeld. ( M v T op de wijzigingswet 
1967.) 

H O O F D S T U K VII 

Straf- en Slotbepalingen 

Art. 29. Het is aan een ander dan 
een aanmeldingsorgaan verboden be
middeling inzake bijstand van de Over
heid of het Emigratiebestuur aan emi
granten te verlenen of op enigerlei wij
ze de indruk te wekken, dat hij tot ver
lening van zodanige bemiddeling be
voegd is. 

Art. 30. Bij algemene maatregel 
van bestuur kan worden verboden in 
gevallen, behorende tot een bij de 
maatregel aangewezen categorie, zon
der vergunning van Onze Minister per
sonen te werven voor een na emigratie 
naar een land buiten Europa te vervul
len dienstbetrekking. 

Art. 31. Een gedraging in strijd 
met het verbod, gesteld in artikel 29, of 
met een verbod gesteld krachtens arti
kel 30, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste drie maanden of geld
boete van ten hoogste tweeduizend 
gulden. Dit feit is een overtreding. 



Art. 32. H i j , die met het oog op 
belangen van zichzelf of van derden, 
aan het publiek of aan een bepaalde 
persoon opzettelijk misleidende voor
lichting geeft teneinde emigratie te be
vorderen, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste één jaar of 
geldboete van ten hoogste vijfduizend 
gulden. Dit feit is een misdrijf. 

Art. 33. Indien een der bij deze 
wet strafbaar gestelde feiten wordt be
gaan door of vanwege een rechtsper
soon, wordt de strafvervolging inge
steld en de straf uitgesproken tegen 
hem die tot het feit opdracht gaf of die 
de feitelijke leiding had bij het verbo
den handelen of nalaten. 

In overeenstemming met de terzake door de 
Raad voor de Emigratie gedane voorstellen be
helst het wetsontwerp een aanvulling van de Wet 
op de organen voor de emigratie met enige ele
menten uit de Landverhuizingswet, tot de intrek
king waarvan het ontwerp een voorziening be
vat. Deze elementen betreffen het verbod in 
laatstgenoemde wet van voorlichting over emi
gratie en van werving en indienstneming van ar
beidskrachten voor werk in het buitenland. 

Ten aanzien van de emigratievoorlichting kent 
de Landverhuizingswet het stelsel van een ver
bod behoudens vergunning. In tegenstelling 
daarmede wijst de Wet op de organen voor de 
emigratie1 de aanmeldingsorganen aan als orga
nisaties van welke de emigranten, die daaraan 
behoefte hebben, deskundige en objectieve 
voorlichting kunnen verwachten. Bij een derge
lijke positieve benadering bestaat aan een abso
luut voorlichtingsverbod minder behoefte. Bo
vendien moet, de dagelijkse praktijk overziend, 
worden vastgesteld, dat bij talloze gelegenheden 
en door talloze personen berichtgeving over emi
gratie plaatsvindt, waarin een element van voor
lichting aanwezig is. Deze activiteiten te verbie
den voor zover ze gericht zijn op personen, die 

1 (hans genaamd: Emigratiewct. 



voornemens zijn te emigreren, stuit af op de 
moeilijkheid dat zulk een voornemen niet alge
meen kenbaar is. Zulk een verbod zou naar het 
oordeel van de ondergetekenden ook in strijd 
zijn met het bepaalde in artikel 10 van het Ver
drag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden. Daar zij niette
min de mening van de Raad voor de Emigratie 
delen, dat met het oog op de voor de betrokke
nen op het spel staande, zwaarwegende belangen 
moet kunnen worden opgetreden tegen misbruik 
van de situatie, waarin personen verkeren die 
voornemens zijn om te emigreren, hebben zij de 
suggestie van de Raad voor de Emigratie wel tol 
op zekere hoogte willen volgen. Daartoe is in het 
wetsontwerp een bepaling opgenomen, welke 
een strafbedreiging inhoudt tegen degenen, die 
ter wille van eigen profijt of dat van degenen te 
wier behoeve zij optreden, omtrent vestigings
mogelijkheden elders valse voorspiegelingen 
doen, welke er kennelijk op zijn gericht daar
door anderen tot emigratie te bewegen. 

Ook de werving en indienstneming van ar
beidskrachten voor werk in het buitenland kun
nen thans bezwaarlijk meer tot objecten worden 
gemaakt van een algemene verbodsbepaling. 
Daarmede zou immers ook de sedert jaar en dag 
in ons lang ingeburgerde bonafide en open pcr-
soneclswerving voor een al of niet tijdelijke 
werkzaamheid in loondienst in het buitenland 
worden getroffen. 

Intussen hebben de ondergetekenden er een 
open oog voor, dat het bredere publick de oor
deelkundigheid mist, welke is vereist om in het 
buitenland beschikbare werkgelegenheid op 
haar juiste waarde te schatten. In het bijzonder 
voor hen, die een aangeboden werkkring in het 
buitenland zien als een mogelijkheid zich daar 
blijvend te vestigen, kunnen de gevolgen van een 
onjuiste beoordeling van de aanwezige ont
plooiingsmogelijkheden zeer ingrijpend zijn. 
Zowel in het persoonlijk belang van de betrok
kenen als uit een oogpunt van algemeen belang 
heeft het vooral hier zin ertegen te waken, dat 
door onkunde onverantwoorde beslissingen 
worden genomen. Een belangrijk voordeel ten 
opzichte van de in de Landverhuizingswet voor
ziene situatie is dat er ook in dit opzicht thans 
voor een ieder voldoende gelegenheid bestaat 



om zich door deskundige en onpartijdige, door 
de wet aangewezen instellingen over de hem aan
geboden dienstbetrekking te laten voorlichten. 
Gesteld zou kunnen worden dat naast deze door 
de wet geschapen voorzieningen op dit stuk geen 
bindende voorschriften nodig zijn. 

Evenwel vergt een verantwoorde uitoefening 
van die voorlichtende taak dat de betrokken in
stellingen zich vooraf een oordeel kunnen vor
men over in het bijzonder op de permanente ves
tiging van werknemers gerichte aanbiedingen 
van werkgelegenheid in het buitenland. Waar 
sprake is van voornemens tot blijvende vestiging 
in een land buiten Europa vormt de bemiddeling 
tussen het aanbod van en de vraag naar werk in 
het buitenland een onderdeel van het emigratie
proces en is zij mitsdien een aangelegenheid wel
ke tot het werkterrein der emigratie-organen be
hoort. (MvT op de wijzigingswet 1967.) 

Art. 34. Al len , die uit hoofde van 
hun ambt of beroep betrokken zijn of 
geweest zijn bij de uitvoering van deze 
wet, zijn verplicht tot geheimhouding -
voorzover zij niet in die hoedanigheid 
tot mededeling daarvan bevoegd of 
verplicht zijn - van alle daarbij te hun
ner kennis gekomen aangelegenheden, 
ten aanzien waarvan door of vanwege 
Onze Ministers geheimhouding is op
gelegd, of waarvan zij het vertrouwelij
ke karakter moeten begrijpen. 

Art. 35. De Pensioenwet 1922, 
Stb. 240, wordt als volgt gewijzigd: 

a. in artikel 4, eerste lid, word vóór 
het onder j bepaalde ingevoegd: ,,/ 
quinquies, personen, in vaste dienst 
verbonden aan de onder het Emigra-
tiebestuur ressorterende Emigratie-
dienst'1; 

b. in artikel 38, eerste l id, wordt 
voor ,,De in artikel 4, onder h, i en j 
genoemde lichamen" gelezen: ,,De in 
artikel 4, onder h tot en met j genoem
de lichamen"; 

c. in artikel 40, eerste lid, onder d, 



wordt voor ,,of van een der instellin
gen, bedoeld in artikel 4, eerste l id, on
der h, i, j en « " gelezen: ,,of van een 
der instellingen, bedoeld in artikel 4, 
eerste l id, onder h, i, i quinquies, j en 
n\ 

Art. 36. 1. In geval van opheffing 
van de „Stichting Landverhuizing Ne
derland" binnen een door Ons te bepa
len termijn kan het nadelig saldo ge
heel of gedeeltelijk ten laste van het 
Rijk worden genomen. 

2. De tijd, welke sedert 5 mei 1945 
is doorgebracht in dienst van de 
,,Stichting Landverhuizing Neder
land", kan op de voet van artikel 40 der 
Pensioenwet 1922, Stb. 240, voor pen
sioen worden ingekocht, mits die tijd -
al dan niet in vereniging met andere 
tijd, genoemd in artikel 56 van die wet 
- tenminste twee jaren zonder wezen
lijke onderbreking, als bedoeld in 
eerstgenoemd artikel, heeft geduurd, 
of onmiddellijk, althans zonder onder
breking als vorenbedoeld, door dienst 
als ambtenaar in de zin van genoemde 
wet is gevolgd. 

3. Het verzoek tot inkoop dient 
door hem die op de datum van inwer
kingtreding van deze wet reeds ambte
naar is in de zin der Pensioenwet 1922, 
Stb. 240, binnen zes maanden na dat 
tijdstip bij de Pensioenraad te worden 
ingediend en door hem, die na dat tijd
stip de hoedanigheid van ambtenaar in 
die zin verkrijgt, binnen zes maanden 
na de datum van ingang van zijn amb
tenaarschap. 

Art. 37. 1. Deze wet treedt in 
werking met ingang van de dag na die 
harer afkondiging. 

2. Zi j kan worden aangehaald als: 
,,Emigratiewet". 



Lasten en bevelen, dat deze in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
alle Ministeriële Departementen, 
Autoriteiten, Colleges en Ambtena
ren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen hou
den. 

Gegeven ten paleize Soestdijk, 24 
mei 1952. 

J U L I A N A . 

De Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, 

A . M . Jockes. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
Stikker. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
Beel. 

De Minister van Financiën, 
P. Lieftinck. 

De Minister van Economische Zaken, 
A . H . M . Albrechts. 

De Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedsel voorzien ing, 

Mansholt. 

(Uitgegeven 20 juni 1952.) 


