*************************
*CENTRAAL WETTENREGISTER*
04 december 2013
*************************
====================================================================
AB 1997 no. GT 12

Intitulé

: Landsbesluit regeling College van Beroep Cessantiaverordening

Citeertitel: Geen
Vindplaats : AB 1997 no. GT 12
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Artikel 1
1. De voorzitter en de leden van het College van Beroep bedoeld
in artikel 9, eerste lid, van de Cessantiaverordening, hierna te noemen het College, alsmede hun plaatsvervangers worden door de Minister
voor de tijd van zes jaren benoemd en zijn bij hun aftreden terstond
herbenoembaar. Het in artikel 9, tweede lid, van de Cessantiaverordening ten aanzien van de voorzitter en de leden gestelde geldt mede
voor hun plaatsvervangers.
2. Op hun verzoek wordt hun vóór het verstrijken van het in het
eerste lid genoemde tijdvak door de Minister ontslag verleend.
3. Bij met redenen omklede beschikking van de Minister kunnen zij
voorts worden ontslagen:
a. wanneer zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf tot gevangenisstraf of hechtenis zijn veroordeeld;
b. wanneer zij in staat van faillissement zijn verklaard, surséance
van betaling hebben verkregen of wegens schulden zijn gegijzeld;
c. wegens wangedrag of onzedelijkheid of bij herhaaldelijk gebleken
achteloosheid in de uitoefening van hun functie.
4. In geval van tussentijds ontslag of overlijden wordt een nieuw
lid of plaatsvervangend lid benoemd voor het overblijvende deel van de
ambtsperiode.
Artikel 2
1. De voorzitter en leden van het College, alsmede hun plaatsvervangers moeten Nederlander zijn en de volle ouderdom van vijfentwintig
jaren bereikt hebben.
2. Niet benoembaar zijn:
a. zij die deel uitmaken van de Raad van Toezicht en Advies van de
Bank of in dienst zijn van de Bank of het Cessantiafonds;
b. de actief dienende of op non-activiteit gestelde ambtenaren, alsmede hun echtgenoten, met uitzondering evenwel van de voor het leven
benoemde ambtenaren.
3. Indien ten aanzien van een lid of plaatsvervangend lid zich na
zijn benoeming een van de gevallen, genoemd in het tweede lid, voordoet, houdt hij op lid of plaatsvervangend lid te zijn.
Artikel 3
1. De voorzitter en leden van het College, alsmede hun plaatsvervangers leggen, alvorens hun bediening te aanvaarden, in handen van de
Minister de navolgende eed of belofte af:
"Ik zweer (verklaar) dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of wat voorwendsel ook, om tot mijn ambt te
worden benoemd aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven
of beloofd, noch zal geven. Ik zweer (beloof) dat ik om iets
in mijn ambt te doen of te laten van niemand, hoegenaamd, eni-
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ge belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning en gehoorzaamheid
aan de wettelijke regelingen en dat ik mijn rechtspraak zal
laten leiden door het algemeen belang en in ieder bijzonder
geval mijn ambt zal vervullen zonder aanzien des persoons".
2. Van het afleggen van de eed of de belofte wordt proces-verbaal
opgemaakt.
Artikel 4
1. De voorzitter en de leden van het College, alsmede hun plaatsvervangers, genieten voor het bijwonen van bijeenkomsten van het College een presentiegeld waarvan de hoogte bedraagt:
a. voor de periode tussen 1 juni 1992 en 31 maart 1996 Afl. 50,- per
bijeenkomst;
b. met ingang van 1 april 1996 Afl. 150,- per volledige bijgewoonde
bijeenkomst.
2. Meer bijeenkomsten, op dezelfde dag gehouden, worden voor de
toepassing van het eerste lid van dit artikel tezamen als één bijeenkomst aangemerkt.
Artikel 5
(vervallen)
Artikel 6
1. Aan de behandeling van beroepen, ingevolge artikel 9, eerste
lid, van de Cessantialandsverordening ingesteld, wordt steeds deelgenomen door de voorzitter en twee leden.
2. Bij belet of ontstentenis van een lid treedt het plaatsvervangend lid op, dat bij benoeming als vervanger van dat lid is aangewezen.
Artikel 7
1. In alle zaken zal de voorzitter hoofdelijk omvraag doen, beginnende bij het jongste lid.
2. Zelf brengt hij het laatst zijn advies uit.
3. Ieder lid is verplicht aan de stemming deel te nemen.
4. Alle beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Artikel 8
Indien het beroep gegrond wordt geoordeeld wordt, met vernietiging van de bestreden beslissing, een uitspraak gegeven, die treedt in
de plaats van die beslissing.
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