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V A N H E T 

K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N 

No. 279 W E T van 24 Mei 1952 tot instelling van organen 
ten behoeve van de emigratie. (Wet op de organen 
voor de emigratie.) 

WIJ J U L I A N A , BU DE GR.^TIE G O D S , KONINGIN DER NEDERLANDEN, 
PRINSES V.\N ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen , die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat met het oog op een 

alzijdige behandeling van emigratie-aangelegenheden de instelling van 
nieuwe organen ten behoeve van de emigratie gewenst is en de samen
werking tussen het Rijk en de maatschappelijke organisaties, welke 
zich op het gebied der emigratie bewegen, bevorderd dient te worden; 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze; 

H O O F D S T U K I 
Algemene bepalingen 

Art ike l 1 
Met de zorg voor de zaken der emigratie is belast Onze Minister 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid, in deze w'et verder genoemd 
Onze Minister. 

Art ikel 2 
1. Wij benoemen op voordracht van Onze Minister een Commis

saris voor de Emigratie, in deze wet verder genoemd de Commissaris. 
2. De Commissaris verricht de taken, hem bij of krachtens de 

wet dan wel door Onze Minister inzake de emigratie opgedragen. Hi j 
handelt daarbij volgens de aanwijzingen, welke Onze Minister geeft 
in overeenstemming met Onze overige Ministers, wie zulks aangaat. 

Art ikel 3 
Deze wet verstaat onder: „maatschappelijke organisatie" een parti

culiere of kerkelijke vereniging, stichting of andere landelijke, repre
sentatieve organisatie, welke de belangen van emigranten in volle 
omvang behartigt zonder oogmerk om winst te behalen. 

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: 
Bijl. Hand. II 50 51, 2245; 
Bijl. Hand. U 51/52, 2245; Hand. U 51,'52, bladz. 1743—1761, 1764— 

1767; 
Bijl. Hand- I 51/52, 2245; Hand. 1 51/52, bladz. 890—895. 



H O O F D S T U K II 

De Raad voor de Emigrarie 

Artikel 4 
1. E r is een Raad voor de Emigratie, in deze wet verder ge

noemd: de Raad. 
2. 'Hi j heeft zijn zetel te s-Gravonhage. 
3. De Raad dient Onze Minister, op diens verzoek of eigener 

beweging, van advies omtrent aangelegenheden van algemene aard 
betreffende de emigratie. 

Art ikel 5 

1. Het aantal leden van de Raad bedraagt tenminste negen en 
twintig en ten hoogste zeven cn dertig. 

2. Wij benoemen tot lid van de Raad: 
a. een vertegenwoordiger van ieder van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, van Economische Zaken, van 
Landbouw, Visserij cn Voedselvoorziening, van Buitenlandse Zaken, 
van Justitie, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Finan
ciën en van Verkeer en Waterstaat; 

h. een of twee personen, die daartoe uit hoofde van hun functie 
bij lagere openbare lichamen in aanmerking komen; 

c. twee of drie personen, die uit hoofde van hun wetenschappelijke 
hoedanigheid of hun plaats in het maatschappelijk leven vraagstukken 
betreffende de emigratie kunnen beoordelen. 

3. Voor elk door Ons benoemd lid wijzen Wij een plaatsvervanger 
aan. De door Ons benoemde leden en hun plaatsvervangers kunnen 
door Ons worden geschorst en ontslagen. 

4. Voorts benoemen Wij uit een door de Raad op te maken aan
beveling van drie personen een voorzitter, tevens lid van de Raad. 
De Commissaris en de Directeur van het Centiaal Planbureau zijn 
ambtshalve lid van de Raad; de eerstgenoemde is tevens onder-voor
zitter. 

5. De overige leden van de Raad ten getale van tenminste vijftien 
en ten hoogste een en twintig personen, en wel steeds in zulken 
getale, dat zij de meerderheid van de Raad uitmaken, worden aan
gewezen door bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen 
particuliere of kerkelijke organisaties, welke belangen van emigranten 
of geëmigreerden behartigen zonder oogmerk om winst te behalen. 
Voor ieder lid wordt een plaatsvervanger aangewezen. 

6. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald hoeveel 
leden elk der in het vorige lid bedoelde organisaties zal kunnen 
aanwijzen. Hierbij wordt in acht genomen, dat de meerderheid van 
deze leden bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke 
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organisaties en dat tenminste een van hen een vrouwenorganisatie 
vertegenwoordigt. 

7. De in het vijfde hd bedoelde leden en hun plaatsvervangers 
kunnen worden geschorst en ontslagen door de organisaties, die hen 
hebben aangewezen. Wij kunnen deze leden op gronden ontleend aan 
de wet of het algemeen belang schorsen en ontslaan. 

Art ikel 6 
De voorzitter en de leden, bedoeld in artikel 5. tweede l id , onder 

b en c en de leden, bedoeld in het vijfde l id. alsmede hun 
plaatsvervangers treden om de drie jaren af. behalve na de eerste 
samenstelling van de Raad, in welk geval zij na één jaar aftreden; 
zij zijn terstond herbenoembaar of weder aanwijsbaar. 

Artikel 7 
De Raad wordt bijgestaan door een secretaris, die door de Raad, 

behoudens goedkeuring van Onze Minister, wordt benoemd, geschorst 
en ontslagen. 

Art ikel 8 - , : V 
1. De adviezen van de Raad worden bij meerderheid van stem

men vastgesteld; een minderheid is bevoegd, van haar afwijkend 
gevoelen in een afzonderlijk advies bÜjk te geven. 

2. De Raad stelt een reglement van orde vast, hetwelk Onze goed-
keurins behoeft. • " 

H O O F D S T U K III " " - ; 

Hei Emigraiiebestuur . . 

Artikel 9 
I. Er is een Emigratiebestuur, dat rechtspersoon is. ~ 

. 2. Het heeft zijn zetel te *s-Gravenhage. 
3. Het heeft de bevoegdheden, bij of krachtens de wet verleend. 

Artikel 10 
1. Het Emisratiebestuur verleent erkenningen, als bedoeld in 

artikel 28. 
2. Het kan voorschriften vaststellen, welke de aanmeldingsorganen, 

bedoeld in artikel 27 onder b, in acht moeten nemen. Deze voor
schriften behoeven de goedkeuring van Onze Minister; deze beslist 
binnen dertig dagen op een verzoek om goedkeuring. De goedge
keurde voorschriften worden aan de bedoelde aanmeldingsorganen 
medegedeeld en. indien het Emigratiebestuur zulks nodig acht of op 
verzoek van Onze Minister, in de Sioaiscourani bekend maakt. 

3. Onze Minister draagt zorg, dat de door of vanwege hem aan de 
aanmeldingsorganen, bedoeld in artikel 27, onder a. gegeven aanwij
zingen niet in strijd zijn met de volgens het voorgaande lid goedge
keurde voorschriften. 
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Artikel 11 
1. Het Emigratiebestuur bevordert de eenheid in de bemoeienis 

van het Rijk en van particuliere organisaties met de emigratie. 
2. Het dient Onze Minister, op diens verzoek of eigener beweging, 

van advies omtrent voorgenomen maatregelen en andere aangelegen
heden betreffende de emigratie, en bereidt de behandeling voor \-an 
de onderwerpen, welke in de Raad aan de orde komen. 

3. Het verstrekt, voorzover het algemeen belang zich daartegen 
niet verzet, alle inlichtingen en adviezen inzake emigratie, welke door 
organisaties als bedoeld in artikel 5. vijfde l id . worden gevraagd. 

4. Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur andere werk
zaamheden inzake de emigratie aan het Emigratiebestuur opdragen. 

5. Het Emigratiebestuur brengt jaarlijks vóór 1 Mei aan Onze 
Minister verslag uit omtrent zijn werkzaamheden gedurende het voor
afgaande kalenderjaar. 

Artikel 12 
1. Het Emigratiebestuur bestaat uil negen leden. 
2. Wij benoemen een vertegenwoordiger van ieder Onzer Minis

ters van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van Economische Zaken 
en van Landbouw% Visserij en Voedselvoorziening tot lid van het 
Emigratiebestuur. Voor elk dezer leden benoemen Wij een plaats
vervanger. 

3. Door de Raad aangewezen organisaties, ais bedoeld in arti
kel 5. vijfde l id. wijzen vijf leden en evenzovele piaatsver\angers 
aan. De Raad bepaalt het aantal vertegenwoordigers van ieder dezer 
organisaties. Daarbij wordt in acht genomen, dat de meerderheid van 
hen bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties 
cn dat één van hen een vrouwenorganisatie vertegenwoordigt. 

4. De Commissaris is ambtshalve lid van het Emigratiebestuur. 
Wij benoemen voor hem een plaatsvervangend lid. 

5. De door Ons benoemde leden en hun plaatsvervangers kunnep 
door Ons, de door organisaties aangewezene door deze worden ge
schorst en ontslagen. 

6. Het bepaalde in artikel 6 is van overeenkomstige toepassing, 
ten aanzien van de door organisaties aangewezen leden van het E m i 
gratiebestuur. 

7. Indien in een vergadering van het Emigratiebestuur een onder
werp aan de orde komt, dat een Onzer niet in het tweede lid ge
noemde Ministers aangaat, wordt een vertegenw^oordiger van deze 
uitgenodigd, de behandeling van dat onderwerp bij te wonen: de 
vertegenwoordiger heeft terzake een raadgevende stem. 

Artikel 13 
1. De Commissaris is voorzitter van het Emigratiebestuur en ver

tegenwoordigt dit in en buiten rechte. 
2. De secretaris van de Raad is tevens secretaris van het Emigratie

bestuur. Wij kunnen hem een schadeloosstelling toekennen. 
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Artikel 14 

1. De besluiten van het Emigratiebestuur worden vastgesteld bij 
meerderheid van stemmen: voorzover het adviezen betreft is een 
minderheid bevoegd van haar afwijkend gevoelen in een afzonderlijk 
advies blijk te geven. 

2. Het Emigratiebestuur kan commissies ter voorbereiding van 
de behandeling van bepaalde onderwerpen instellen, waarin ook niet-
leden zitting kunnen hebben. 

Ar t ike l 15 
1. Jaarlijks vóór 1 A p r i l stelt het Emigratiebestuur een begroting 

van inkomsten en uitgaven vast voor het volgende kalenderjaar en 
doet hel aan Onze Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
en van Financiën rekening en verantwoording van zijn beheer over 
het afgelopen kalenderjaar, onder overlegging van de rekening der 
inkomsten en uitgaven. 

2. De begroting en de rekening behoeven de goedkeuring van Onze 
genoemde Ministers. De goedkeuring van de rekening strekt tot 
décharge van het Emigratiebestuur. behoudens in geval van later ge
bleken valsheid in bewijsstukken of andere onregelmatigheden. 

3. Het Rijk kent jaarlijks een bijdrage aan het Emigratiebestuur toe. 

.Artikel 16 
1. Wij stellen bij algemene maatregel van bestuur regelen omtrent 

de begroting, het beheer der geldmiddelen en de rekening en ver
antwoording van het Emigratiebestuur. 

2. A a n de door Onze Ministers van Sociale Zaken en Volksge
zondheid en van Financiën aan te wijzen ambtenaren, alsmede aan 
de ambtenaren van de Algemene Rekenkamer, wordt, telkens wan
neer zulks wordt verlangd, inzage gegeven van de boeken en be
scheiden. 

Art ikel 17 
A a n de leden van het Emigratiebestuur en zijn commissies, als

mede aan hun plaatsver\angers. worden van Rijkswege vergoedingen 
voor reis- en verblijfkosten en vacatiegelden toegekend gelijk aan 
die voor leden van een bij de wet ingestelde commissie. 

.Artikel 18 
1. De besluiten van het Emigratiebestuur kunnen, voorzover zij 

met de wet of het algemeen belang strijden, door Ons worden ge
schorst of, de Raad van State gehoord, vernietigd. 

2. De schorsing of vernietiging wordt door Ons bevolen bij een 
met redenen omkleed, in de Siaatscourani te plaatsen besluit, dat, 
ingeval van schorsing, de duur hier\-an bepaalt. 
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Artikel 19 
1. Schorsing stuit onmiddeilijk de werking der geschorste bepa

lingen. Zij kan, ook na verlenging, niet langer duren dan een jaar. 
2. Indien binnen de voor de schorsing bepaalde lijd de vernieti

ging der bepalingen door Ons niet is uilgesproken, worden deze 
geacht geldig te zijn. 

3. Bepalingen, die geschorst zijn geweest, kunnen niet opnieuw 
worden geschorst. 

Artikel 20 
Vernietiging brengt mede vernietiging van alle gevolgen van de 

vernietigde bepalingen, voorzover bij Ons besluit niet anders is 
bepaald. 

Artikel 21 
Indien een besluit geheel of gedeeltelijk is geschorst of vernietigd, 

draagt het Emigratiebestuur zorg, dat aan artikel 19, eerste Iki. of 
artikel 20 wordt voldaan en dat, voorzover nodig, opmeuw wordt 
voorzien in hetgeen de geschorste of vernietigde bepalingen regelden. 

Artikel 22 
In geval het Emigratiebestuur naar bet oordeel van Onze Minister 

nalatig is in het nakomen van bij of krachtens de wet opgelegde 
verplichtingen, wordt daarin door Onze Minister voorzien. 

H O O F D S T U K IV 

De Emigratiedienst 

.Vrtikel 23 
1. Het Emigratiebestuur heeft een bureau, genaamd; de Emigratie-

dienst. 
2. De Emigratiedienst verricht de werkzaamheden, welke hem 

door het Emigratiebestuur worden opgedragen. 
3. Onze Minister kan aan de Emigratiedienst werkzaamheden 

opdragen, welke rechtstreeks voortvloeien uit 's Rijks bemoeienis met 
de emigratie. Hij geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan het 
Emigratiebestuur. De Commissaris houdt toezicht op de uitvoering 
der aldus opgedragen werkzaamheden. 

Artikel 24 
De Emigratiedienst kan. alvorens werkzaamheden op verzoek van 

natuurlijke personen of niet-openbare rechtspersonen te verrichten, 
een waarborgsom van deze verlangen. Het Emigratiebestuur stelt ter
zake richtlijnen vast, welke de goedkeuring van Onze Minister be
hoeven en in de Staatscourant worden bekend gemaakt. 
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Artikel 25 

1. De ambtenaren van de Emigratiedienst worden door bet E m i -
gratjebestuur, behoudens goedkeuring van Onze Minister, aangesteld, 
geschorst en ontslagen. 

2. Het Algemeen Rijksambtenarenreglement is ten aanzien van 
de ambtenaren van overeenkomstige toepassing. Wij stellen hun be
zoldiging vast. 

3. Voorzoveel nodig neemt het Emigratiebestuur, met goedkeuring 
van Onze Minister, personeel op arbeidsovereenkomst in dienst. Het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit is terzake van overeenkomstige toe
passing. 

H O O F D S T U K V 
Aanmeldingsorganen 

Artikel 26 
De bemiddeling inzake bijstand van het Rijk en het Emigratie-

bestuur aan emigranten wordt verleend door aanmeldingsorganen. 

Artikel 27 
Aanmeldingsorganen zijn; 
a. de door Onze Minister aangewezen openbare organen; 
b, de door het Emigratiebestuur als aanmeldingsorgaan erkende 

niet-openbare rechtspersonen. 

.Artikel 28 
1. Het Emigratiebestuur erkent slechts die rechtspersonen als 

aanmeldingsorgaan, welke geacht kunnen \\orden maatschappelijke 
organisaties te zijn of daartoe te behoren. 

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

3. A a n een erkenning als aanmeldingsorgaan kan het Emigratie
bestuur voorwaarden in het belang der emigratie verbinden. 

4. Bij weigering van een erkenning of bij erkenning op voor
waarden, welke de verzoeker onredelijk voorkomen, kan deze, binnen 
dertig dagen na de verzending van het desbetreffende besluit of na 
afloop van de in het tweede lid genoemde termijn, schriftelijk de 
beslissing van Onze .Minister inroepen. Deze beslist binnen drie 
maanden na ontvangst van het beroepschrift. De beslissing wordt 
met redenen omkleed. 

.Artikel 29 
I. De erkenning kan door het Emigratiebestuur worden ingetrok

ken bij niet-naieving der voorwaarden of der voorschriften, krachtens 
artikel 10 vastgesteld. 

file:////orden
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2. Tegen zodanige intrekking van een erkenning kan het betrok
ken aanmeldingsorgaan bij Onze Minister schriftelijk voorziening 
vragen. Het vierde lid van het voorgaande artikel is van overeen
komstige toepassing. Tijdens de behandeling van het beroepschrift 
blijft de erkenning ingetrokken. 

Art ikel 30 
1. Elke erkenning en intrekking ener erkenning wordt bekend 

gemaakt in de Slaaiscoiirant. 
2. Het Emigratiebestuur plaatst jaarlijks vóór 1 M e i een lijst van 

alle als aanmeldingsorganen erkende rechtspersonen in de Siaais-
courant. 

Artikel 31 
1. De aanmeldingsorganen. bedoeld in artikel 27 onder b, ont

vangen jaarlijks geldelijke vergoeding in verband met hare werk
zaamheden, bedoeld in artikel 26. 

2. Wij stellen, het Emigratiebestuur gehoord, bij algemene maat
regel van bestuur de regelen vast, volgens welke Onze Minister deze 
vergoedingen toekent. 

H O O F D S T U K V I 

Slraf- cn Slotbepalingen 

Art ikel 32 
1. Het is aan een ander dan een aanmeldingsorgaan verboden 

bemiddeling inzake bijstand van het Rijk of het Emigratiebestuur 
aan emigranten te verlenen of op enigerlei wijze de indruk te wekken, 
dat hij tot verlening van zodanige bemiddeling bevoegd is. 

2. Overtreding van dit verbod wordt gestraft m.et hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste tweeduizend 
gulden. Het feit is een overtreding. 

3. Indien het feit wordt begaan door of vanwege een rechtsper
soon, een vennootschap, enige andere vereniging van personen of 
een doelvermogen, wordt de strafvervolging ingesteld en wordt de 
straf uitgesproken hetzij tegen die rechtspersoon, die vennootschap, 
die vereniging of dat doelvermogen, hetzij tegen hen. die tot het 
feit opdracht hebben gegeven of die feitelijk leiding hebben gehad bij 
het verboden handelen of nalaten, hetzij tegen beiden. 

Art ikel 33 
Al len , die uit hoofde van hun ambt of beroep betrokken zijn of 

geweest zijn bij de uitvoering van deze wet, zijn verplicht tot geheim
houding — voorzover zij niet in die hoedanigheid tot mededeling 
daarvan bevoegd of verplicht zijn — van alle daarbij te hunner 
kennis gekomen aangelegenheden, ten aanzien waarvan door of 
vanwege Onze Ministers geheimhouding is opgelegd, of waarvan 
zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. 
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Artikel 34 

De Pensioenwet 1922, Stb. 240, wordt als volgt gewijzigd: 
a. in artikel 4, eerste l id, wordt vóór het onder / bepaalde 

ingevoegd: ,.i quinqities, personen, in vaste dienst verbonden aan de 
onder het Emigratiebestuur ressorterende Emigratiedicnst"; 

/;. in artikel 3S. eerste l id, wordt voor ,,De in artikel 4, onder h, 
i en ƒ genoemde lichamen" gelezen: „De in artikel 4, onder h tot 
en met ƒ genoemde üchamen"; 

c. in artikel 40, eerste l id. onder d. wordt voor ,,of van een der 
instellingen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder h, i, j en n" ge
lezen: of van een der instellingen, bedoeld in artikel 4, eerste l id, 
onder h. i. i quinquies, j en n'\ 

.\rtikel 35 

1. In geval van opheffing van de ..Stichting Landverhuizing 
Nederland** binnen een door Ons te bepalen termijn kan het nadelig 
saldo geheel of gedeeltelijk ten laste van het Rijk worden genomen. 

2. De tijd, welke sedert 5 M e i 1945 is doorgebracht in dienst 
van de „Stichting Landverhuizing Nederland", kan op de voet van 
artikel 40 der Pensioenwet 1922, Stb. 240, voor pensioen worden 
ingekocht, mits die tijd — al dan niet in vereniging met andere tijd, 
genoemd in artikel 56 van die wet — tenminste twee jaren zonder 
wezenlijke onderbreking, als bedoeld in eerstgenoemd artikel, heeft 
geduurd, of onmiddellijk, althans zonder onderbreking als voren
bedoeld, 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 
inwerkingtreding van deze wet reeds ambtenaar 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 ambtenaarschap. 

.\rtikel 36 

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

2. Zij kan worden aangehaald als „Wet op de organen voor de 
emigratie". 

Lasten en be\elen, dat deze in hel Staatsblad zal worden geplaatst, 
en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en 
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Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 M e i 1952. 
J U L I A N A . 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

A. M . J O E K E S . 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
S T I K K E R . 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
B E E L . 

De Minister van Financiën, 
P. L I E F T I N C K . • ' . • 

De Minister van Economische Zaken a.i., 
A . H . M . A L B R E G T S . . . • / 

De Minister van Landbouw, Visserij .• ; • 
en Voedselvoorziening, ' • ' '_ 

M A N S H O L T . 
Uitgegeven de twintigste Juni 1952. ; 

, , De Minister van Justitie, ' 
, H . M U L D E R I J E . ; 


